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Telefon : 17 GÜNDELİK SİY ASİ GAZETE ADANA: Ulucami'yakınında hususi daire Pk. 44 

-
BOGAZLAR KONFERANSINI İSVİÇRE DIŞBAKANI AÇACAK 

Boğazlar konferansını 

İsviçre Dış İşleri Bakanı 
Motota açacak 

Cenevre : 16 (A.A) - Anadolu aıansının hususi muhabiri bildi
riyor : 

Montrö'de boğazlar meselesi hakkıııda toplanacak konferansın ilk 
celsesini lsviçre Dış işleri Bakanı Motota açacak ve t~viçre hükumeti na-
mına delegelere beyanı hoş amedide bulunacaktır . ( 

..................... ___ _..... __ ...-----.................. _. ......... --.... .... --.. 

Receb Peker'in son tamimi 

Eski Genel Sekreter: 

"Ellerimizde tuttuğumuz vazifenin şekli 
ne olursa olsun hepimiz için en büyük şe
ref son nefese kadar Kamalizmin eserinin 

sadık hizmetkarı kalmaktır,, diyor. 1 
Ankara: 15 (A. A. )- Receb 

Peker vazifesinden ayrılma münase
betıyle mer eze b~lı parti ve 
Halkevleri örgütlerine aşağıdaki ta
mimini göndermiştir: 

Her işte en doğru ve en iyi ya
pan Büyük şefimiz Atatürk beni 
Parti Genel sekreterliği ödevinden 
affettiler. Ellerimizde onun emaneti 

• 

olarak tuttuğumuz vazifenin şekli ne ! 
olursa olsun hepimiz için en büyük 1 
şeref son nefese kadar Kamalizm 'in ' 

eserlerinin sadık hizmetkarları kal. 
maktadır.. Bu ayrılış anında sizlere 
uzattığım elin, vazife arkadaşlarım 
için yüreğimde yaşayan derin saygı 
ve duyguların sıcıığiyle meşbu oldu
ğuna inanınız. 

lngiltere zecri tedbirleri 
muhakkak kaldıracak 

Bütün İngiliz gazeteleri kabinedeki 
ihtilafın vücudundan bahsediyorlar 

--··•••·" 
Morning Post gazetesi ise kabinede 

ihtilaf olınadığını yazızor 
Londra : 16 (A.A.) · lngiliz hü 

kumetinin zecri tedbirlerin kaldırıl

masına karar vermiş olduğu artık 

şüphe götürmez bir hakikat oldu
ğundan gazeteler kabinedeki ihti-

Habeşistanda 

Halk umumi valiyi nasıl 
selamlıyacak ? 

Adisababa : 16 ( AA ) - İtal
yanlar neşrettikleri bir beyannamede 
halka şu hususları sıkı sıkı emret· 
ınektedirler : 

laflar hakkında mütalealar yürütü· 

yorlar . 

Mamafih Morning Post gazetesi 
kabinede ihtilaf olduğunu kat'i su· 

rette tekzip ediyor . 

İsviçre ordusunda 
Tensikat, islahat yapılıyor 

Berfin: 16 (A. A.) - İsviçre 
federasyonu askerlik işleri başkanı, 
hükumete, ordunun tensikine aid bir 
proje vermiştir. 

Bu projeye göre: lsviçre ordusu 
bundan sonra her biri üçer tumen· 

' lik üç kolordudan teşekkül edecek, 

Titülesko 

Fransız elçisi şerefine bir 

[ Müslüman kongresi ] nin 
rarları arasında 

ka-

ziyafet verdi 1 Al h• • d b• -- , ey ımız e ır 
Bükreş : 16 ( A.A. ) - Fransa 1 . 

elçisinin Romanyadan ayrılışı müna madde varmış 
sebetiyle , Dış işleri bakanı Titüles· • • 
ko elçilikte delegenin şerefine bü · 1 
yük bir ziyafet vermiştir . 

Titülesko bu ziyafette bi\ nutuk 
irat ederek başlıca şu sözleri söyle· 
miştir · 

- Daima sulh için çalışmakta· 
yız ve çalışacağız Fransayı bu dileği·! 
mizde kendimize kuvvetli bir destek ı 
olarak bulmaktayız . Çünkü Fransa 
daima digl"r memleketlerle ınusli· 
hane münasebetler tesis etmektedir. 

Biz şimdilik, böyle kötü bir kararın 
tatbik sahası bulamıyacağı ümidini izhar 

etmekle iktifa ediyoruz 

Altı ay evvel Kudüste toplanmış olan [ Mü,lüman kongresi J kararları 
arasında " Suriyedeki Arap Müslümanlarının Türklüğün aleyhine dini hisle
rinin tahriki ,, hakkında da bir madde bulunduğ"nu esefle haber aldık . 

Suriye muhabirimizden aldıl!'ınıız bir ıııektupda bu kararın Suriye Müs
lümanlarına tamim edilmiş olduğu ve Türklüğün aleyhinde propagandaya 
başlanmış bulundu~unu bildirmektedir , 

istiklal hareketlerini sempati ile gördüjtümüz Arap komşularımızın bu 
kararlarını sadece, iyi komşuluk duygularına aykırı ve çirkin bulduk . 

Büyük bir mücadeleye girişmiş bulunan komşularımız için yanı başında 

Mamafih F ransanın bu sulhper
verliği emniyeti tehdit eder her han· 
gi bir vaziyet karşısında harekete 
geçmesine mani değildir . ı 

•oluran komşu bir ınillet efkarı unıumiyesinde hasıl olacak kırgınlık ve na· 
hoş hislerin her halde çok faydalı bir şey olmayacağı aşikardır . 

1 Biz şimdilik böyle kötü bir kararın tatbik sahası bulmayacajtı ümidini 

Almanya 
Verilecek cevabı hazırladı 

Londra : 16 ( A.A. ) - Berlin 
den bildirildiğine göre : Almanyanın 
lntiliz sulhnamesine vereceği cevap 
hazırlanmıştır . Ve Hitlerin tasvibini 

beklemektedir . 
Cevabın , Milletler Cemiyetinin 

toplantısından evvel mi yoksa sonra 
mı verileceği de henüz malum de· j 
ğildir . 

A vusturyada 

Şüşningin teşkilatı 

genişliyor 

Viyana : 16 ( A.A) - Hayın 

Vehren teşkilatı kamilen vatani cep
heye yani Şüşniııgin teşkilatına ilti
haka karar vermişlerdir. 

Avusturya elçisi 
1 

İtalya kralına itimadnamesiniı 
vermeğe gitti 

Roma: 16 ( A. A.) - Yeni 
Avusturya elçisi bu sabah Romaya 

gelmiştir. 
Şurinç itimadııameJini krala 

takdim edecektir. 
Bu, resmen kabul olunan ve iti

madnamesini takdim eden ilk elçi 
olacaktır. 

Bir İtalyan devlet adamı 
Geurgeye ~eldi ve döndü 

Viyuna : 16 ( A.A) - Sabah· 1 
leyin Geurgeye gelen sabık ltalya 1 

Dış Bakanlığı müsteşarı Şurinç , 
Avusturya siyasi ricalinden hiç biri
siyle garüşmeksizin ayni akşam yine 
Romaya dönmüştür . 

Tuna Üzerinde bir yolcu 
gemisi battı 

izhar etmekle iktifa ediyonıı . 

Erkek kaçıran kadınlar 
Pariste, zarif otomobilli şık bir genç kadın 
tarafından kaçırılan erkeğin hikayesi .. 

----· --
Pariş : 11 [Hususi] - Pek cür

et'karane hareketlerile bir zaman
lar Paris muhitinde velveleler yap· 
mış olan " otomobilli b'nici kadln· 
lar., ın ( erkek kaçırma ) vak'a· 
larından son yıllarda pek bahs
edilmez olmuştu . Mamafıh, ken
dilerini efkarı umumiyeye kısmen 
unutturabilmiş olmalarına rağmen, 

bu haya züğürdü kadınlar, çirkin ve 
adaba aykırı hareketlerine nıükem· 
melen devam ediyorlardı . 

Bir kanç gün önce, bir sabah, 
Paris sokaklarının en kalabalık ve en 
işlek olanlarının birinde, bu " bini
ci • !erden biri - ayni sınıftan 
olan diğer bütün kadınlar gibi pek 
maharetle otomobil sevk ve idare 
etmesi yüzünden - polislerin elin
den yakayı kurtarmıştır . Bu genç 
yosmanın cür'et dolu hikayesini ay· 
nen naklediyorum : 

riyor . Genç kadın, tüccarı otomo· 
biline alıyor ve yola koyuluyor
lar . 

Yolda; ilk el şakalarını ve yap
macık konıpilimanlan mütea '<ip, o
tomobilli genç kadın - bir yolunu 
bulup - işin para tarafını ihsas edi
yor ve derken, niyetini tamamen 
açıklıyor. Fakat, maatteessüf, iki 
ahbap pek mühim ( 1 ) olan bu me
sele üzerinde anlaşamıyorlar . 

Bunun üzerine, güzel sarışın, ateş 
püsküren gözlerile, kaçırdığı erkeğe, 
bakıyor, ve : 

- Nadim olacaksın, diyor, dün
yanın kaç köşe olduğunu şimdi an· 
!arsın ! 

Ve, olanca hıziyle gaza basarak, 
otomobili Şanzelizeye, oradan Vag· 
ram caddesine doğru uçurma ya baş
lıyor . Yolda karşısına çıkan ve, oto· 
mobilin fevkalade sür'atinden dola
yt, durdurmak için düdük çalıp so· 
pasını oallayan memunı görünce, 
birden Jümeni kırıp başka bir cad 
deye giriyor . Oradaki polıslerden 

ikisi - az evvel düdük sesini de 

Parisli tliccarlardan biri, saba
hın >aat onunda, hükumet merkezi
nin en kalabalık semtlerinden biri 
olan Konkord meydanından geçer· 
k~n, ansızın yanında şık bir otomo· 
bil peydah oluyor . Otomobil, tüc- işittikleri için - hemen, çılgın bir 
cara sürünecek gibi geçerken birden sür'atle gelen bu otomobilin önüne 
istop ediyor . Yirmi yaşlarında gü· atılıp yolunu kesiyorlar ve bu defa, 
zel ve şık sarışın kadın bu zarif oto- sarişin "binici,, , arabasını d~rd~rmak 
Ob·ı· b' t 'd t kt d' mecburiyetinde kalacağını hısedıyor. m ı ı ızza ı are e me e ır ve A 

yanında başka hiç kimse yoktur . Fakat, yine durmuyor . . ~ 
Ot b ·ı d k cak· hafifçe yavaşlıyor, otomobılın omo ı urunca genç sarışın a- ' d f 

.. I . d b' b' kapısını açarak tüccarı dışarı e 
pıyı açıyor ve, goz enn e ın ır . dık 

• d d 1 • b' b .. I edıyor kapıyı tekrar kapa tan son· 
vpaa. 1· o.~ şeytanı ır te essum e, ra ot;mobilin siir'atini derhal artı-
arıs ı tuccara : ' · 

. . . . .. .. ? rıyor ve, şayanı hayret bır manavra 
-Kıbntınız var mı Mosyo · ·ı J kesmek için ileri atılmış o· 1 e, yo unu 
ıye soruyor · olan iki memurun arasından - hiç 

Pişkin bir Parisli ve hovarda bir birine çarpmaksızın - fırlayıp ge
erkek olan tüccar Vely hemen ce· j çiyor . 
binden çakmağını çıkarıp genç ka· Zavallı polisler, şaşkın, otomo· 

- Umumi vali geçerken yol
larda atlar, arabalar , bütün nakil 
Vasıtaları duracaklar, yerliler araba 
veya atlarından inip umumi valiyi 
Romalı usulü selam la selamlıyacak
lardır. 

ayrıca üç harb, üç seri alay ve mo· Peşte: 16 ( A.A.) _ Tramvay 
torlu kıtaatı ihtiva edecektir. j 

dının güzel dudaklarındaki sigarayı bilin bir ok !iir'atile uzaklaşmasına 
ateşliyor . Ve .. tbitabi, tüccarla o· seyirci kalıyorlar .. 
tomobilli genç bayan arasında der- Şiddetle şosaya itildiği için ba· 

Kadınlar arabadan inmeksizin 
. . !e19rrıı if• "Cl'!<ı"kl«dır. 

işcilerini hamil bir gemi Tuna üze· 

Mısırın azalığı I rinde yürürken fazla yüklü oımasın- 1 dan dolayı batmıştır . 
Cenevre: 16 (A. A) Beynel- 1 60 tramvay işçisinden bazıları 

milel mesai' bürosu Mısırın azalığını 1 ölü olarak çıkarılmış bir kaç kişi 1 

it"f~lrj~ ~.11bul •t111!;tit. /3r h:::ı:.ı;~ , 

hal tatlı bir suhbet başlıyor · zi yerleri berelenmış olan zayal-

Suhbet - her ilcisi de İşin lı tüccar, polislere başından geçeni 
ehli olan - kadının ve erkeğin ma· anlatıyor. Takibata girişiliyor ama, 
hirıne sevk ve idaresi ile, bir kaç r.rk~~ kaçıran kadın hcniiz ak la· 

d \:i\:ı i;rwde ıı:ı!ılır. r.:!:.."?lya ri· Dll!"J YOl • 

Atatürk 
Çin elçisini kabul ettiler 

Ankara : 16 (AA) - Cumhur 
başkanı Atatürk evelki gün Çankaya 
köşkünde Çin elçisini hususi surette 
kabul buyurmuştur. Elçi Çin hükü
meti başkanı ve Çin orduları baş 
kumandanı Maraşal Kien - Key
Şenin Atatürk'e :gönderdiği imazalı 
bir fotugrafını ve elçinin Çinde ipek 
üzerine yaptirmış olduğu Atatürkün 
bir resmini takdim etmiştir. 

Atatürk 

İstanbula teşrif ettiler 

Ankara: 16 (A. A.) - Cumur 

1 reis Atatürk dün lstanbula gitmek 
üzere şehrimizden ayrıldılar. 

Küçük antand 

Ayın onsekizinde 
toplanıyor 

Ankara: 16 ( A. A. ) - Küçük 
antand ekonomi konferansı bu ayın 
onsekizinde Prag' da toplanacak 
ve Boma bloku ve Almanya ile Tu
na ekonomi planı etrafında görüşe· 
cektir. 

Fransada 
Grev her gün bir az daha 

yatışıyor 

Paris : 16 (A.A.) kabine: F ran· 
sacla grevcilerin meydana getirdikle· 
ri son vaziyeti halkçılar tarafından 
hazırlanmış programa göre müzake· 
re etmek üzere toplanmıştır. 

Paris: 16 (A.A) Paris ve Sen 
ayaletinde henüz grev temamile dur
mamıştır. 

Dün 2: 02 amele işlerine avdet 
etmişlerdir. 

Sof yada 

Avcılar kulubünde bir 
yanğın 

Sofya : 16 (A.A) - Bulgar a
jansının bildirdiğine göre : Dün avcı· 
far kulubü merkezinde ehemmiyetli 
bir yangın vukua gelmiştir. 

Kulupte, bir kısmı tezyini ma· 
hiyette olmak üzere mevcut bulunan 
silahlardan bir çoğu yanmış, bir du
var yıkılmış,. beş kişi ölmüş ve bir 
avcı yaralanmıştır. 

Bulgaristanın 

Yeni Ankara elçisi neler 
diyor? 

Ankara: 16 (A. A.) - Bulga
ristanın yeni Ankara elçisi Türk ba
sınına beyanatında şöyle demektedir: 

Türk ve Bulgar milletleri yakın 
bir komşuluk halinde yaşamakta ve 
yüz yıllardanberi fasılasız temas ha
linde bulunmaktadırlar, 

Bu milletler hiç bir zaman ken
di milli hususiyetlerinden şüphe et
memişlerdir. 

Bu milletlerin dostluklarını gerek 
coğrafya ve gerek tarih, gerek iki 
milletin karşılıklı hissiyatı ve müşte
rek menfaatlerini emretmektedir. 

Bulgar milletinin bütün komşu
lariyle ve bilhassa Türk milletiyle 
sulh içinde yaşamaktan ha• ka arzu 
u Voktur. 



• 

'' A!vKARA 
Türkiyedeki yeni oluş'un bir izahı,, 

La Parole Bulgare gazetesinde 
Antoni M. Nicoluff iınzasiyle çı
kan bir ya:zıclım : Daire müdürleri Damızlıklar 

Hakkında yeni Alman 
neşriyatı 

~ vusturyanın Ankara Elçili- olan" diye iki kısma ayırdığı eserinin 
~ ğı sabık Müsteşarı Norbert ı ilk kısmında, Anadolunun - müm-

Son zamanlarda vukua gelen po
litik hadiseler, Milletler Cemiyeti 
fikrini müşkül bir mevkie sokmuştur. 

Dün vali muavininin riya- Vergiden muaf tutulacak 

Son günlerde Almanya da Ata 
türk Türkiyesi hakkında yeniden ik 
mühim neşriyat yapılmıştır. Bunlar 
dan biri München ( Münih ) de çı 
kan " Süddeutsche Monatshefte ,. 
adlı mecmuanın 9 numaralı Türkiy< 
nushası, öteki de Stuttgart da çık 
" Europaische Revue " adlı mecm 
anın 60 numaralı 12 nci yıllık nu. 
hasıdır . 

Von Bischoff, bir haylı za- kün olduğu kadar eski zamanlar- Zecri tedbirlerin tatbiki gibi muğ-
man bağrında yaşadığı memleketi dan başlayarak - şumullü ve mü-
mizden ayrılınca; büyük Türk inkı- selse! bir tarihçesini yapmakta, niha-
labını Avrupa muhitine objektif bir yet en yakın devirler" kadar gelerek, 
tarzda tanıtmak , Türkiyedeki yeni büyük Türk inkılabına takaddüm etmiş 
oluş " Devcnir,, i ilmi, felsefi cep hadiseler üzerinde bilhassa durakla-
helerden izahetmek maksadile de- makta ve böylece, yapacağı " izah" 

. lak bir makanismanın harekete ge
tirdiği zamandanberi, Habeşistanda
ki harbın meydan get.rdiği gergin
liktenberi, bir çok kimseler Cenevre 
organizmasının realitesinden ve fay
dasından şüphe etmiye başladılar. 

ğerli bir eser vücude getirmiştir · ın ilk sebeplerini tesbit etmektedir. 
Bischoff'un, bizi çok yakından ala- Uzun yıllar yurdun siyasi, ikti-
kadar etmesi gereken bu eserini , sadi istiklali üzerine bir kabus gibi 
" Ulus " muharrirlerinden Burhan kanad germiş olan ,kapitülasyonlar, 
Belge dilimize çevirmiştir. bu eserde bütün acılığı ile inceden 

Bizim hakkımızda , inkılabımız inceye tahlil olunmuş, Osmanlı im-
hakkında, bizden olmıyanların söy- paratorluğunun bu felakete sebebiyet 
liyecekleri şeylere , verecekleri hü- veren uyuşukluğu ve ahmaklığı bütün 
kümlere karşı haklı bir tecessüsümüz lak [ ( · E k çıp lığı i e gösteri mıştir. serin a-1 
var. Bu itibarla , Bischoff'un " An- pitülasyonlara ait olan sayfaları, her 
kara " sını , hemen ele geçirip oku- Türk çocuğunun eline hiç tereddüt-
duk . Kitabın : " Türkiyedeki yeni süz verilebilecek mahiyettedirler. 
oluş'un bir izahı " gibi haylı iddialı Bischoff; İstanbulla Anhara ara-
bir Sous-titre taşıyor olması, bizi sında bir ;takım mukayeseler yürüt-
bu eseri okumaya sevkeden amille- tükten sonra, Ankaranm niçin hükii-
rin en kuvvetlisi olmuştur. met merkezi yapıldığı hakkında-indi 

Türk inkılabı hakkında, Atatürk sayabileceğimiz - bir takım izahlar 
hakkında dünyanın bir çok memle- yapmaktadır. 
ketlerinde bir çok eserler yazıldı . Türk inkılabının özüne haylı de-
Bunlardan bir kısmı tamamen ah- rinden nüfuz ettiğini eserile isbat 
bapça görüşleri, bir kısmı ise an'a- eden muharrir, bu "Oluş" daki ori 
nevi tesirlerin semeresi düşmanca jinal hüviyet bilhassa mukayeselerle 
hükümleri ihtiva eder. içlerinde; in- tebarüz ettirmek istemiş ve - bu 
kılabımızı objektif hüküm ve izah- tarz hareketile - eserine daha ol-
larla muhitlerine tanıtmak arzusile ' gun, daha vukuflu bir mahiyet ver· 
yazılmış olanlar tahmin edilemiyecek miştir. 
kadar azdır. Bischoff'un " Ankara " "Ankara" da: Türk inkılabı, hep, 
sı, bu az olan miktarı bir fazlasile bir felsefi görüş zaviyesinden ince-
çoğaltabilcıcek mahiyettedir . lenmiş ve hükümler, bu şekil anlayı-

Aslının fevkalade güzel bir üs- şın neticesi halinde t~sbit olunmuş
tur. Mesela : 

liipla yazılmış olduğu anlaşılan bu 
Türkiyedeki yeni oluşun, Atatür

eser, bir defa, büyük bir edebi kıy-
meti haiz ( En müşahhas, muhayyi- kün ruhu, dimağı, bütün mevcudiye-

1 h d 
tile olan sıkı münasebetine işaret e-

enin im metin en en müstag" ni gö· den muharrir, büyük idealin ne şe
rünen hadiseler bile , kuvvetli bir kilde gerçeğe inkılap ettiğini anlatır. 
kalemin birkaç çırpıştırmasiyle, şiir ken şunları yazıyor: • 
ve hayal dolu bir hal alabilmiştir. 

Hatıra §ÖYie bır aı·are sual gele· 
Bischoff, sadece kuvvetli bir mu- lıilır : Ve dnerere kadar, bu hfi.dıu, 

harrir, iyi bir diplomat değil, ayni lıır lıiiıiik adamın dımağında hazırla-
zaınanda vukuflu bir filozof tal "An- ııarak onıırı mıdnırıirı, cesurca hareke

kara. adlı eseri; sadece Türkiyede- tirıırı ma/ı.mlu nlnn l(erçek'e irıkıUl.p et
kı yeni olu,un bır izahı olmak.la kal- miş l'e rıe dereceye kadar, ayrıi hadı.ıe, 

zamanın prrdesi arkasında ve bir çok 
mamış , nesillere intikal edecek srlıepler Yiizürıden hazırlanarak perde-
bir "Tarih felsefesi ,, kitabı dere- .ıını yırtıp hayata Jnğması için, o bü-

cesine yükselmiştir. )Ük tekadam'ın işaretini beklemi§tir? 

Anadolunun hemen her köşesin- Ha sııale, "avare,, dedik, çürıkü, 
de rastladığımız Höyükler, iddia hayatın miısbet bır ı ·ereyana inkılıip et-

edilebilir ki, şimdiye kadar hiç şu nwsi ı~ırı, passı/ maddenin menfi kut-

d 
bıırıurı karşısırıdıı aktıf fikrin miisbtı 

erece güzel anlatılamamıştır: kııtlmrıun bulıırınıasıııa lüzum vardır. 
Jlii)ii/!iirı hık<iynı ıse. a.rrı bır lıi

k<iyedır. llıı lıı r tarafı rliiz ü.ıtii lıııdarı 

nuş .rarvarıcu uruhrut sıuıht tlurdulfu 
rıoktadt1 il caılirıaı iç nıi•' fşkırnırş 
gibıdır. Toprak onu, ı:rrıçlik çaftırıdaki 
L"Olkanik sılkinmelerı) /P ıımıerrırş, ı·e 

vüzbırılerce ılkb.ılıarırı kar .<ulwı. onu 
topragın gövde.<ırıderı koparıp ıürüklr 
'\"Pmemr~tır. l)nu ura ~·a yıl yıl üstürıe 

t'e kat kat ii.~tünP insanların iilmPsıy/e 

insatıların yaşamu~a rığmışıır; sons11z 
bozkırlarırı lııı mıılıtP§N" oldıığıı halde 
yıne ılr. unutıılnıuJ mezar taşım! 

ilk küy bu ornıln nr. zaman kuruldu; 
hangi insan e/ı ılk kerpiçterı ilk evı yr.p
tı; hanp,i düşman, lıan{!i yarıgın, hım
gı yerdeprentrn wılıut lııwp,ı t•ebu gel
di de bu ıllı et", çökerı çalısı ıle bera
/ıer ana tnpral{ırı bal{rına an/et eıtı ? 
lJurıu bize aıılatııcak ne bır yazı rıe 
de bır haber rardır. 1 e kimse yol.tur 
kı gelip bızr o hayat te bereket .ıu

')·u.nun ne ınman )'enı ınsanları kendine 
re n ıssız nnktaya r;cktiğıni anlat~ırı . 
O yerıi insanları kı . gelip o toprak 
}'tAınlarının üzerine y~ni et'lerini kur· 
muşlar , kız .<erip kızan }etiştimıişler, 

tanrılarırııı kurbanlar ke.ımışler , ıım • 
maşlar bıılnııışlar ve ya5amışlar ıilrnüş
lerdır . 

J'aııh, fikir ile rnııdJenın çifıleımrsirı

rlcn do;!rır. Babanın 11a,vını anan11ıkın· 
ıleıı yuhııı anaııırı dtterini babanırıkirı
den iistiin tutmak ftıhır bir ŞPY hatıra 

ı gelir mı? llazır olmıyarı şeyi en keskırı 
fikir dalıı lwrnta çatırarnıız te fikrin 
nejesı k ııdisırıe dPğnıedıkçe~ erı ha
zır olaıı şe) dalıı h.ıyata kerıdilitıindt•n ~ 
ılıı{!mnaz. Sfenks, sorduğu sualırı ce· 1 

rnbırıı bılır. Ve çnre ki, yiiregi taştan, 
a((zı nıiihiirliidiir. C·rnbı bulmakla hem 
Sferıksı hPnı dP kerı dını kurtararak o
lan, ınsan 'dır: Türk Sfenksinin !iı.rrını, 

~!ıı.<tafa Aenıal, bılıyordu. işte buııuıı 
içın mPnılekrtının ve milletiıurı lı:urtarı· 

cısı, Türk mılli devletınin kıırucusu ve 
Türkiye,ıle lıer yeııırıirı her doğup ger
ı·ekleşmtk i.>teyerı şeyın babası olmuş· 
tıır. 

Mamafih, yine çaresiz bir esefle 
itiraf etmek lazımdır ki, Bischoff da, 
bir çok yerlerde, (Şarklı karşısında 
bir Garplı), yahut (lslam karşısında 
bir hırıstiyan) olmaktan kurtulama
mıştır. 

1 iikı bır yeni sabah, bu l.üyiin de 
iilümünii ,, ) retmiş ı·e 'enıdm bır yeni 
oluş yırl' o rıokrıuia başl.ınııstır . 1 ·e 
böylece her ınkıro.z , lıüyükte bir kat 
olmu,<tıır . l 'e hn ölenırı topra{tı üze
rıııdP yerıi gelerıın hamlı, çıçtkler İçın
de, jak11.t kendi <1iümünii r:rizetleıc~sine 1 

uzayıp ı:itmıştır , 

Bı,,'ciıoff; "O)muş olan., "Olmkata 

Bu gün artık tamamen tarihe 
karışmış bazı hadiselerin izahın
da bu zafı göstermiş olan muharrir, 
belki de, nesillere kök salmış bir an
anadan kendini kurtaramamıştır da 
ondan ... 

Her ne olursa olsun, yabancı ehil 
bir kalem;n yazdığı "Ankara., en
tellektüllt>rimizin okuyabilecekleri, 
okumalan ve hükiim vermeleri la
zım gelen bir eserdir. 

Hamdi Alw•rdi 

Son ayların siyasal hayatı bir kerre 
daha is bat etti ki, Milletler Cemiyeti 
siyasal ve adli teşkilatının bu günkü 
şekli içinde, kararlarını her zaman 
tatbik ettirecek mevkide değildir 

Mesela görüldü ki konseyin ve 
ya umumi heyetinin el birliğiyle ka
bul ettiği raporların aksine olarak, 
siyasal hadiseler her zaman Milletler 
Cemiyetinin kararlarında işaret etti
ği yolda yürümüş değildi. 

Yine görüldü ki, İtalyanın dış 
politikası Cenevre müessesesinin ar
zularına ve telakkilerine uygun bir 
şekil almamıştır. 

Bazı muharrirler ve devlet adam· 
!arı, bundan, Milletler Cemiyetinin, 
mevcudiyeti süreksiz ve medeni mil
letler ailesi içinde rolü pek büyük 
olmıyacak bir hayal müessesesi 
hükmünü çıkardılar. 

Bize öyle geliyor ki bu neviden 
bir hüküm ikna edici olamaz, şu iti
barla ki, böyle bir telakki hakikata 
cevab vermiyecektir. 

Şurası muhakkaktır ki bu günkü 
hal ve şartlar içinde, zecri tedbirle
rin tatbiki mekanizması, Milletler 
Cemiyetinin kararlarım tatbik etti· 
recek hakiki bir milletler arası or· 
du meveud olmadığından, sık sık 

akamete uğrayabilir. Bu aşikar bir 
şeydir. 

Fakat şurası muhakkaktır ki bir 
adli müessesenin mevcudiyetini te· 
min eden şey yalnız zecri usuller ve 
bunların tatbiki değildir. 

Zecri tedbirlerin tatbiki, umu
mi kaide olarak, nadiren ve istisnai 
bir surette araya giren bir usuldür . 

Hususi veya milletlerarası saha 
da hukuk münas.,betlerinin dikkatle 
tetkiki bize isbat eder ki zecri usul
lere ancak bütün diğer çareler neti
cesiz kaldığı zaman baş vurulur. 

Nası ki hususi aakukta mahke
melere müracaat nadiren vukua ge
liyorsa, milletlerarası hukukta da 
zecri tedbirlerin tatbikına girişmek 
seyrek vaki olan bir hadisedir. 

Herkesin dikkati, kavgalarının şid
detli vasıtalarla hallinden ziyade 
normal münasebetler üzerine top
lanmalıdır. 

Bu başlangıç noktası kabul edi 
lince Mılletler cemiyetinin çalışmala · 
rı için geniş bir faaliyet sahası açılır. 
Milletler cemiyeti, en yüksek gayesi 
nizamlarına muhalif hareket eden 
azalarına karşı müracaat değil, fakat 
bu neviden tedbirlere baş vurulma
sını önlemeye çalışmaktır. 

Harbın ertesinde yaratılmış olan ı 

Milletler cemiyeti, poltik düşüncenin 
çok kıymetli bir mahsulüdür. Bu iti
barla o kadar kolaylıkla feda edil
mez. Ona karşı ileri sürülecek ser
zeneşler ne olursa olsıın, Cenevre 
müessesenin, 1914 den önceki kaos
lu vaziyete nazaran büyük terakki 
teşkil ettiği inkar edilmez bir haki
kattır. 

Ancak Milletler cemiyetinin, ve 
onun geniş itibarı sayesindedir ki bir 1 

çok defalar dünya sulhunun idamesi 
mümkün olmuştur. Böyle olunca, o
nun ehemmiyetini inkar etmek ve 
sağlamlaşmasına çalışmaktan vaz 
geçmek tamamile haksız bir hareket 
olurdu; zecri tedbirinin tatbikinin 
bazılarının bundan bekledikleri neti
ceyi vermemis olduğu hakkındaki id 
d:a ia}'iftır. 

setinde toplandılar 
Vilayetler idaresi kanununun 40 

ıncı maddesi mücibince daire müdür
leri dün Vali muavininin başkanlı
ğında toplanarak aylık çalışmalar 
ve muhtelif hususat hakkında görüı
meler yapmışlardır. 

Osman pehlivan 

Konserini bu akşam . 
verıyor 

' 
Geçen pazar günü havanın bo-

zuk olması yüzünden geri kalan kon-
ser, hı>va müsaid olursa bu akşam 
Seyhan parkında meşhur saz ustadı 
Osman pehlivan tarafından verile
cekdir. Bu vesile ile Adanalılar, Os
man pehlivanı bir kerre daha dinle· 
mek fırsatını kazanmış olacaklardır. 

Ekmek fiatları 

Şehrimizde dünden itibaren bi -
. inci ve ikinci ekmeğin kilosuna onar 
para zam yapılmıştır: 

Bıçağı alındı 

Pamukpazarında sabıkalılardan 

Osman oğlu Arif adında birisi dün 
cadde ortasında koca bir bıçakla 
dolaşmakta olduğu görüldüğünden 
yakalanmış ve bıçağı alınarak hak· 
kında kanuni muamele yapılmıştır. 

Ağrıdağ suçlularının 
muhakemesi 

Ağrıdağ isyanından suçlu ve 
mevkuf Kejo ve arkadaşlarının du
ruşmasına dün ağırceza hak yerinde 
devam edilmiş ve neticei muhake
mede Kejo ve arkadaşlarının beraet- ı 
!erine karar verilmiştir . 

• 
Unutmamalıdır ki milletlerarası 

hayatta inkişaf çok yavaş olur. Bu 
rada muhtelif milletlerarası mümes
lerin tarihçesini zikretmek faydasız
dır : 

Bu günkü hallerine erişmek için 
bunların uzun asırlar geçirmesi icab
etmişlir . 

2897 Numerolu hayvanlar vergisi 
kanununun ikinci maafiyetler madde
sinin .-C- fıkrasında hükümetçe 
tryin olunacak şartlar dairesinde 
memleket dahil ve haricinden teda
rik edilen, damızlık olarak getirile· 
cek hayvanların vergiden maaf tutul

maları lazımdır. Bazı yerlerde tali
matname mücibince köylerde tcşek
kiil eden muayene heyetleri tarafın
dan verilen damızlık vesikalarının 

kabuliyle hayvanlar vergisinin terki
nine esas tutulduğu görülmüştür. 

Maliye vekaletinden vilayetlere yapı
lan bir tamimde köy hayvan muaye
ne heyetlerince verilen damızlık ve
sikalarının ancak Baytar dairelerince 
tasdikinden sonra hayvanlar vergile
rinin terkinine esas tutulması lazım 

geldiği bildirilmiştir. 

Maarif Umumi müfettişleri 

iki gündenberi şehrimizde bu
lunan Kültür bakanlığı Umumi mü
fettişleri orta tedrisat mekteblerinin 
imtihanlarında bulunmaktadırlar . 

Çaldık1arını satarken 
tutuldu 

Dün, Köprü başında aşçı Sadul-
lahın yanında çalışan İslahiyeli Ahmed 

oğlu İbrahim adındaki şahıs Sadul
laha ait eşyaları çalmış ve çarşıda 

satmak isterken zabıta tarafından 
cürmü meşhut halinde yakalanmış

tır . 

1 

Kaçak keresteler yakalandı \ 

Dün, Reşadbey mahallesinde 
oturan Keresteci Mehmedden 115 
parça kaçak kereste yakalanmış ve 
Orman idaresine teslim edilerek 
hakkında kanuni muamele yapılmış
tır. 

Milletler cemiyeti İçin de hal böy
ledir ve böyle olacaktır . Ümid ke
silmemelidir; bilakis, Milletler Cemi
yetinin eseri uğrunda azimle çalışma
lıdır . Bizim ilk vazifemiz şu olma
lıdır ; 

Milletler Cemiyetini kudretli bir ı 
uzlaştırma organı haline koymak öy
le ki, ne şekilde olursa olsun, hiç 
bir zaman zecri tedbirlerin tatbiki
ne lüzum hasıl olmasın . 

Bu mesele üzerindeki görüş fark
ları, şimdiden kati şekilleriyle tarif 1 

edilmiş durumlardan bahsetmiye im
kan verecek surette açıkça ifade e
dilmiş değillerdir. Sadece, her ala
kalı devletin hususi cografi vaziyet
leri, hakiki kuvvetleri ve politika e
sasları göz önünde tutularak muhte 
lif umumi temayüller zikredilebilir . 
Milletler Cemiyetinin, zaman zaman 
mevcudiyetini tehlikeye düşürecek 
vaziyetlerle karşılaşmaması iç n, 
kendine daha mütevazi bir rol seç
mesi icab edeceği kanaatinde bu
lunanlar vardır. Fakat böyle bir re
form Avrupa kıtasının büyük poli
tika meselelerini halledecek başka 

bir organizmanın yaratılmasını ge
rektirir . 

Böyle bir projenin fayda ve ınah· 
zurlarını tahlile girişmeden, bunun 
gerçekleş, n esiııiıı, Milletler Cemiye
tinin bu gün azaları arasında mev
cud olan eşitliğe halel getireceğini 

göstermekle iktifa edeceğiz . Ve 
muayyen devletler arasında tasar

lanan pahın dı,ında kalacak olan
lar, yani bugün orta, küçük ve ta
rafsız devletler, bu eşitliğe büyük 

Yine ayni gaz"t"de ı;ıkan bir 
başyazı, Milletler Cemiyetinin re
organize edilmesi lüzumnnu ile
ri siiriiyor : 

Milletler Cemiyetinin, ileride, ga· 
yesine daha yararlı bir şekilde hiz
met edebilmesi için, bazı istatülerin
de bazı reformlar vücuda getirilme
si icabettiği kanaati umumidir . 

Fakat bu istatülerin tadilinin 
karşılaşacağı büyük güçlükleri hor 
görmek hatalı bir şey olur . 

bir ehemmiyet vermektedirler. Bü
tün bu d!":lctler yalnız bir izzeti ne-
fis duygusununda değil, ayni za
manda, Milletler Cemiyetinin, bü
yük devkt!erin emrinde ikinci dere
cede ehemmiyeti olan bir müessese 
haline getirecek yerde, paktın re-~ 
forme edilmesi suretiyle islahı icab 
ettiği fikrinde müştercktirler . 

Europaische Revue nushasınd 
Recep Peker ve Falih Rıfkı Ata. 
başta olmak üzere değerli Türk ya 
zıcılarının makaleleri bulunmakt 
dır. Alman yazıcılar arasında A 
manyanın eski Ankara Büyük Elç 
si Rudolf Nadolny de olup Türkiı 
nin 10 yıllık Dış siyasası hakkın 

pek mühim ve dostça bir maka 
yazmıştır . 

Süddeutsche Monatshefte me 
muasındaki yazılar ise hemen kam 
len Almanlar tarafından verilmişti 
Bu nushada da şimdikinden önce 
Alman Büyük Elçisi Rosenberg 
bir yazısı bulunmaktadır. Büyük 
çi Rosenberg " İlksöz " olarak ve 
diği bu yazısında mecmuanın 

Türkiye nushası çıkarmak yolund 
ki kararını memnuniyetle kaydetti 
ten sonra şunları demektedir : 

" Türk milletinin kahramanlı 

na hayranım. Bilindiği üzere, 4 mu 
tefik devletten ilk önce Türkiye 
disine zorla kabul ettirilmek istt>n 
ağır sulh şartlarını rcddetıııd .. ce 
ret ve kuvvetini göstermiş ve nib 
yet öte tarafa şeref ve istiklalini t 
dik ettirmeğe muvaffak olmuştur. 

Herr Nadolny ise yazısına şö• 

le başlamaktadır: " Türkiye nin s 
yıl içindeki dış siyasasını gözd 
geçirirken ilk önce Kamiil Atatü 
hükumetinin iki mühim rüknünü a 
mak icap eder : Başbakan Gener 
ismet İnönü ve Hariciye Bakanı O. 
Tevfik Rüştü Ar as 1 O yıldan faı 
bir zamandan beri yanyana ve } 
rulmak bilmeyen bir gayretle sa 
yurdlarının yüksek menfaatlt-ri İÇ 
çalışan bu ikı recüle yalnız bu 

tırları yazan gibi kendilerini bütı 
bu zaman içinde yakından görnı 

şerefini kazanmış olan değil hat 
Türk dostu bulunan herkes lsn 
lönü ile Dr. Tevfik Rüştü Ara
daha bir çok yıllar ayni yolda nı 
vaffakiyetle ilerlemesini diler . " 

Sovyetler birliğinde 
turizm 

Moskova : 13 ( Tass) - 19 
yılının ilk üç ayı zarfında Sovyetl 
birliğini gezmeğe gelen yabancı l 

ristlerin miktarı , geçen yılın a 

aylarına nisbeten , yüzde 70 da 
fazla olmuştur . Bu yıl içinde So• 
yetler birliğine gelçcek turistler 
24 binden aşağı olınıyacağı tahı 

edilmektedir . 

Sovyetler Birliğine turist akı 
1 Mayıs şenlikleri, sonbahar tiya 
festivali ve Teşrinevvd ihtilali 
yıldönümü şenlikleri es:ıasında 
hassa fazlalaşmaktadır . Yalnız 

yıl turist gelişi diğer yıllara nis 
' le daha erken başlamıştır: Turist 

Sovyetler Birliğinde bilhassa Mı 
kovaya, Leningrada, Kıı ıma ve 
ranyaya ehemmiyt>t vermekte ve a 
rıca memleketin muhtelif yüksek 
düstri mümessilleri ile sosyal 
kültürel müesseselerini gezmek 
dirler . Böyle işin muvaffakiyeti için, bü

yük devletlerle devlet guruplannın, 1 
önce aralarında revizyonun karekter 1 

ve ehemmiyeti üzerinde anlaşmış ol- ı 
maları şarttır . Fakat yukanda zikr-

1 
edilen unsurlar arasında anlaşma 

mutlaka büyük engellerle karşılaşa-

Bu gece nöbetçi eczane 
Yenicaıni cıvarında 

Seyhan eczanedir Milletler cemiyetinin muhtemel ı ı 
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Fut bol federasyonu ; ( Ankara , 

lzmir ve lstanbul) dan muhtelit üç 
takım celbederek geçenlerde bir 
Viyana takımı ile karşılaştırdı .. Bu 
karşılaşmalar neticesinde , - fut 
bol sezonunun nihayetinde bulunma· 

Yazan RAGIP MAGDEN 

hına - , pek zararlı bir hassasiyet 
ve reaksiyon göstermişlerdir . ( Ben
den milli takıma 5 oyuncu alınma· 

lıdır !.. Benim kulübümden niçin 4 
oyuncu alınmış ; protesto ederim 1.. 
tarzında sesler ; milli takımın teşkili 
esnasında her taraftan kuvvetle işi

tilir ; büyük kulüplerimiz , bunu , 
bayağı , bir haysiyet meselesi sa
yarlar .. 

Sovyet gençliği 
Moskova : 13 ( Tass ) - Sovyet 

gazetelerinin yazdığına göre , Sov 
yetler birliğinde yedi milyona yakın 
23 yaşına kadar genç kız ve erkek 
milli ekonominin bütüıı alanlarında 
çalışmaktadır . Yalnız ağır endüstri 
alanında çalışan gençlerin adedi , 
87 4 bini genç kız olmak üzere 2 
milyona yakındır . 

Sovyetler Birliğinde genç müte· 
hassıslann adedi de gittikçe art
maktadır . Birinci ve ikinci beş yıl· 
lik planın tatbiki esnasında komso· 
mol teşkilatına mensup gençler ara· 
sından 35 bin mühendis , 83 bin 
teknisiyen , 59 bin ziraatçı 92 bin 
muallim ve 8 bin doktor yetişmiştir. 

Seyhan defterdar -
lığından: 
Bilumum kahve ve gazino 
sahiplerinin nazarı dik
katine : 

Kahve ve gazinolarda bulunan 
Bilardo, Tavla , Dama ve Satranç 
gibi oyun alatlarının 936 mali se
nesi resimlerinin ilan tarihinden iti
baren on beş gün zarfında kahve 
ve gazinonun bulunduğu Maliye şu
besine yatınlması ve mukabWinde 
alınacak levhaların oyun aletlerine 
yapıştırılması lazımdır . Bu müddetin 
hitamından sonra levhasız görülecek 
oyun aletlerinin iki kat resme tabi 
tutulacağı ilan olunur.7009 

aahltı : l 

Asri sinemada 
~·-----------------------------17 Haziran çarşamba akşamından 

iki film birden 

Kahkahalar kralı 

itibaren 

(Düztaban- Bastıbacak) 
Mucid 

Umumi istek uzerine 
Geçen yıl , Sovyetler Birliğinin 

muhtelif mühim endüstrilerinde ça
lışan mühendislerin arasında yapılan 
bir tetkikte bu mühendislerden 35 
bininin genç erkek ve 23 bininin İse 
genç kız olduğu anlaşılmıştır. 

1 Seyhan Cumhuriyet müd
çlei umumiliğinden : 

- Kaçakçılar peşinde -

Yüks k mekteplerde tahsilde bu
lunan gençlerin adedi de , 1929 yı
lında yalnız 191 bin iken 1935 yı · 
lında 522 bine çıkmıştır. 1 

Gençl r ziraat alanında da mühim 
rol ifa et ektedirler . Kolhoz baş \ 
larında bulunanların yüzde 30 unu , 
traktörcülerin yüzde 80 ini ve zi · : 
raat mü ndislerinin de mühim bir 
kısmını g nçler teşkil eylemektedir. 

Adana Adliye dairelerinin ika
mesi için müteferrik surette bina is 
ticarı lazım geldiğinden böyle kiralık 
binaları olanların memuriyetimize 

1 1 
müracaatları.7004 17 -19-21 

7010 

Adana ikinci s lh hukuk --------·-------------
hakimliğinden 

Bugün gündüz iki buçukta 
Garbe hücum- Kaçakçılar 

matine 
peşinde 

119 

ın sına rağmen - Viyana takımi ; iyi 
netiee almış sayılabilir .. Bu maç
lar , futboldaki seviye ve derece
ınizi , oyuncularımızın kabiliyet ve 
kudretlerini göstermek itibariyle , 
bizi öldukça endişeye sevk eylemiş
tir . Ve nasıl etmesindi ki : Ankara· 
nın ve lstanbulun en seçme oyuncu
larından müteşekkil bir muhtelit ta· 
kıın ; ( Viyana ) nın bir tek takımı 
karşısında fena neticeler almış bu
lunmaktadırlar . lzmirin aldığı par
lak neticeyi ise , doğrudan doğruya, 
lzmirlilerin fevkalade bir gününde 
bulunmalarına ; ve bilhassa ( Va
hap ) ile birlikte üç orta muhacimin 
fevkalade bir oyun çıkarmalarına 
borçluyuz .. Fakat , bir ikinci oyun 
Yapılacak olsa , lzmirin mağlup ol· 
mıyacağıru , bize , kimse temin ede
mez ki ?I 

d 
ti 

Bir de : Milli takımın sadece 
üç mıntıkadan seçilişi meselesi var .. 

Bu da müzmin bir beladır 1.. Futbol 
federasyonunun ; memlekette başka 
istidatlar var mıdır , yok mudur ? 
tarzında bir ehdişeye kapıldığını 
bugüne kadar görmedik .. Ben , 
şahsan , mıntıkaların bir çoğunu , 
bir çok oyuncuları görmüş bir ada
mım .. Bu sanat ve salahiyetle söy

lerim ki : Anadolunun diğer mıntı
kalarında yüksek kabiliyetler vardır. 
Mesela : geçen yıl Ankarayı yenen 
Eskişehir mıntıkasında ; lzmir ta· 

kımlariyle berabere kalan Çukurova 
mıntıkasında ; Konya mıntıkasında; 
Antalya mıntıkasında ; Diyarbekir 
mıntıkasında bir kaç tane yüksek 
kabiliy"t m vcuttur . Futbol fede· 
rasyonu ; yarı mıntıkalardan olsun, 1 

( böyle bir kaç oyuncular var mıdır?.! 
Tavsiye ediniz !.. ) tarzında bir su-

1 1 
Kafka ya elektrik santralı 

Adana inhisarlar vekili Cemal 
Ergin tarafından A · oğlu köyün
den Mehmet oğlu Mahmut aleyhine 
açılan 535 kuruş alacak davasının 
cereyan etmekte olan muhakemesi 
sırasında : Müddeaaleyhe evvelce 
tebliğ olunan davetiye üzerine mah
kemeye gelmediğinden hakkında gı· 
yap kararı verilmi · de ~amet

gahını tebdil eylemiş ve yapılan tah
kikata rağmen de bulunamamış ol
masına binaen verilen gıyap tebliğ 

edilemediği cihetle ilanen tebliğine 

Doğu Lokantası 

n 
ce 
h 
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y 
sa 
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Sporda galibiyete , mağlübiyete 
bakılmaz 1 Dendiyse de bu söz , 
pek de doğru değildir . Bayat, eski, 
saçma bir telakkidir , bu 1.. 

Eskiden belki galibiyet ve mağ
lubiyetlere pek fazla önem veril
ınezdi .. Fakat , şimdi mesele değiş 
ıniştir . Yüzde yüz mağlup olacağı
nı bile , bile hiç bir takım , bahu
sus hiç milli takım ; başka bir mil
letin takımı ile karşılaşmak cesarc · 
tini kendisinde bulamaz .. Çünkü , 
efendim • bu mağlübiyet ; adeta bir 
ulusal şeref ve haysiyet meselesi 
haline geliyor !. 

Yenilmek , haddi zatinde , ağır 
Şeydir 1. Fakat , bir haddi makul 
dahilinde , insan , haydi sporculuk 
Şerefine bu mağlübiyete katlanabil- ı 
• '? 

sın .. , 

Mesela : Çekoslavaklarla , mesela 
Avusturyalılarla , mesela Macarlar
la karşılaştığımızı farz edelim .. 

Dünyanın bu , futbol ustadlarına kar 
şı Türk milli takımı bir oyuna gi
rişmiştir . Böyle bir karşılaşmadan 

lı/0 99 mağlüp çıkacağımız muhak
kaktır . Burası böyle ama , gönül 
İster ki , böyle bir karşıla~madan 
bile Türk milli takımı , yüzünün 
akiyle , yani mesela 4 -2 , 3-1, 
5-2 gibi bir netice ile çıksın !.. 

Halbuki , bugün bulunduğumuz 
vaziyette buna pek imkan yok gibi 
görünüyor?.. Değil Orta Avrupa 

1 milletleriyle , hatta bugünkü günde · 
Balkan takımlariyle karşılaşacak va· I 
ziyette bile bulunmuyoruz 1.. Bugün 
bitaraf eller ve kafalar tarafından 1 

teşkil olunacak bir Türk milli takı
mı ; - Romanya milli takımı hariç 
olmak şartiyle - , diğer Balkan 
takımlarına karşı , ancak ya bera
bere bir netice alır ; ve yahut bir , 
iki farkla onlara bile yenilecek va· 
ziyette kalır !.. 

Sonra : bizde milli takımın leş· 
kili bahsinde daima pek dar ve saç 
ma bir kulübcülük zihniyeti hakim 
olagelmiştir .. fstanbulun büyük ku
lüpleri , milll takıma alınacak oyun-
"'U ar ba~:.iı d. ' ıı;mfek~t t.'esa:- r 

Moskova: 12 (Tass) - Sovyet 
Gürcistan'da Hram nehri üzerinde 
90,000 kilovatlık elektrik istihsal 
edecek y ni bir muazzam elektrik 
santralı tesisine başlanmıştir. 

1 

ve muhakemenin 15 7-936 tari

Müşterilerine her hususta 
dikkat eder 

çok 

TAŞ KÖPRÜ YANINDA 
2- 3 7002 

al sormak zahmetini bile ihtiyar et- 1 

Bu santralin inşası. çok entere
san muhtelif teknik işlerin yapılma
sına ihtiyaç göstermektedir. Hram 
nehrinin Palkin boğazından çıktığı 
yere 36 metre yüksekliğinde bir 
bent yapılmaktadır. Bu suretle ben
din arkasında 375 milyon metre mu· 
rabbaı büyüklüğünde bir su ihtiya· 
tı biriktirilecek ve bu suyun santral 
türbinlerine kadar getirilmesi için 
kayalık arazi içinden 8 kilometre 
uzunluğunda bir tünel açılacaktır . 

Bu yıl Hram elektrik santıralı-

hine talikına karar verilm~ oldu
ğundan mezkür günde de mahke
meye geLııediği ve ya bir vekili ka- . 
nuni göndermediği takdirde verilen 
gıyap tasdik edilerek gıyabında 
mahkemeye devam olunacağı tebliğ r 
makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur . 7003 

R. PEKER'in 

lnkılab Dersleri 
ınemiştir ... 

O halde: 

- Böylelikle sadece İstanbul 
Ankara ve lzmirden seçilecek bir 
muhtelit takımın , Türk milli takımı 

namı altında Berlin olimpiyatlarına 

gönderilmesi doğru olamaz ! .. ya , 
hakiki bir Türk takımı teşkil edile
rek olimpiyada yollanmalı ; ve ya· 
hut ki sevdadan büsbütün vazgeç
melidir ! .. 

-------·---
Moskovada Elektrikle 

teshin 

Moskova: 13 (Tass) - Moskova 
elektrikle umumi teshin bakımından 

dünyada birinci mevkii haiz bulun
maktadır. Bu gün Moskovada 40 ki· 

lometre uzunluğunda esas teshin bo
rusu mevcuttur. Moskovada bu işe 
beş yıl önce başlanmıştı. 

Bu gün ise, 1935 sonunda, Mos· 
kova teshin şebekesi 13 muazzam 

fabrikayı, 7 5 büyük müessese ve da 
ireyi ve 26 muazzam apartmanı ısıt

maktadır. Moskovanın umumi imar 

planı mucibince bu şebe on yıl için· 
de 8 ila 10 misli büyültülecektir. 

Rıza Salih Saray 
Komisyon evi 

[ Bebekli Kilise Sokak N : 11 A ] 
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nın inşasına 30 milyon rubleye ya· ' ~----·----------: 
kın para tahsis edilmiştir 

1 • 

1 Atatürk Türkiyesi 

İkinci sahifeden artan -

reorganizasyonuna bağlı müessese 

Hizmetçi aranıyor 
Evde hizmet etmek üzere bir 

hizmetçi aranıyor . ldarehanemize 
müracaat edilsin . C. 

1 
ler küçük anlaşmayı hassatan meş-
gul etmektedir . Malüın olduğu veç
hile , küçük anlaşma eskiden dört
ler paktına karşı azimli bir durum 
almıştı . Polonyanın da durumu da· ! 

ha az kati olmamıştı . Malümatlı 

mahfillere göre , Polonyanın müsta· i 
kil bir politika gütmek arzusu bu I 
tarihten başlamıştır . 

Adana Asliye Birinci Hu
ı kuk hakimliğinden : 
I D. No: 13 · 

Bükreşte anlaşma devletlerinin 1 

şefleri arasında yeni yapılmış olan 
1 

görüşmelerde , Milletler Cemiyeti 
nin reorganizasyonu meselesi de ' 
münakaşa edilmiştir . Misafirleri 
şerefine verilen ziyafette , Romanya 
kralı , kati bir ifade ile eşitliğin 
müdafaası lehinde bulunmuştur : 

" Sulhu idame etmek ve kendi 
menfaatlerimizi masun bulundurmak 
hedefimizde , Milletler Cemiyetine 

sadık kalmamız ve icab ederse , 
paktta bazı tadilat yapmamız lazım· 1 

dır ; devletlerin eşittiği prensipine 
halel verecek hiç bir hareketi , ve 
ya paktı zayıflatmıya matuf hiç bir 
teklifi kabul etmiyeceğiz . ' 

Adana hazinei Mali ye vekilleri 
Avukat Rifat ve Galibin Adananın 
Yarbaşı mahallesinde Mustafa oğlu 
Hamit aleyhine açtıkları alacak da
vasının yapıla• duruşması sırasında: 

Müddeialeyh Hamit namına çıkarı· 
lan davetiye varakasına mübaşir ta
rafından verilen meşruhata nazaran 
mezkür ikametgahdan semti meç
hule gittiği anlaşıldığından ilanen 
tebliğat icrasına karar verilmiş ve 
muhakem" 17.7.1936 tarihine talik 
edilmiş olduğundan yevmi mezkur
da saat 9 da mahkemeye gelmenız 
veya tarafınızdan musaddak vekil 
göndermeniz aksi halde muhakeme
nin gıyabınızda ceryan edeceği ilan 
olunur . 7008 

ğildir. 

R. Peker'in Ankara ve İstanbul Üniversitelerinde verdiği inkılab ders· 

!erinde tutulan talebe notları , gözden geçirildikten sonra , ULUS Basım· 

evince kitap halinde basılmıştır . 
124 sayfa tutan eser , yalnız baskı masrafının karşılığı olarak her yer-

de ON KURUŞA satılmaktadır . C. 

- -

Çiftehan Kaplıcası 
Açıldı 

Tabiatın bu büyük lfıtf ve nimetinden istifade ediniz 

Radyo aksiyotesi bütün dünya kaplıcalarınınkinden 
yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mideden 
muztarip olanlarla Cilt has\alığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirler. 

Senelerce çocuğu olmayanlar Kudreti fatıranın bıı feyziqden müstefit ve 
mes'ut olmuşlardır . 

Gazinosu,lokantası,fırını,kasabı,bakkaliyesi,berb~ri vardır 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyı ucuzdur 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiyatlar şunlar· Kuruş 

/ 
dır: 200 Bir gecelik 

otel odası 
125 Bir gecelik \ 

taş odalar J 
7 5 Birinci baraka 
50 ikinci • 
30 Hususi banyo ~ 

15 Umumi " ~ 

Odalar dört kişiliktir . 

Fazlasından fark alınır. 

Bir kişi ücreti günde iki 

defaya kadar 

Şimdiye kadar söylenenlerle, Ce· 
nevre müessesesinin organizasyonu 
etrafındaki münakaşalar bitirilmiş 
değildir. Mesele daha aktüel hale 
geldikçe tezadlar da daha fazla mey· 
dana çıkacaktır . Her şeye rağmen 
Cenevrenin istikb~li hakkında şea· 
rr; ti. t1~!:ı!eı- ya'c'm::1 dctru ı:le-

Milletler Cemiyeti Avrupa ıçın 
bir gerekliktir ve mazisindeki arı· 
zalara rağmen yaşamalıdır . Bu lü 
zumu takdir eden devletler, eninde 
sonunda ihtilaflı görüşleri birbirine 
yaklaştırmıya ve ideal değilse bile, 

1 harp sonrası realitesine daha ıyı Yazın Çifteh.ana gelmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kı~ 
adapte edilmiş bir reorganizasyon i tiğiniz iztirabı unutmayınıZ' . 6979 
üzerınJe anl~may~ muv:ıffak o!a-

1
. ~ . 
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1 Kozmin Diş mac unu 

Nevrozİn ıaboratvarının bu yeni müstahzarı 

bu kerre Adanamızagelmiştir. Her eczahanede ve ı trıyat mağaza
larında bulunur . Fiatı 15 kuruştur. 6806 37 

1 

--------=--------1 ....... Q .................. . 

Ankara Birası Fabrikası 
• 

1 
1 

ı ' 

- ·-

Öz Türk r serrnayesileı; kurulmuşh r 
Ankara birası 
----------

Orman çifliğinde yetiştirilen hususi bir Arpadan yapılmaktadır. 
Ankara Birası 

Hepimizin malıdır . Onu 

Ankara 

Evsafı : Meşhur Alman 

Ankara 

tercih borcumuzdur. 

Birası 

Biralarından üstündür. 

Birası 

. ı 

Adananın en güzel bir yerinde ve Seyhan ırmağı kenarında temiz 1 

bir hava almak, yorgun fikirleri dinlendirmek ve ucuz meşrubatla vakıt 

geçirmek ancak hükumet konağı karşısındaki Belediye hah- I 

Temizlik işleri arabalarının bir senelik tamir işi pazarlık suretile mül 
ı 

ahhidine ihale edilecektir. 
Muvakkat teminatı yirmi beş liradır . 

çesinde temin edilebilir . 

Yepyeni möhliye, her türlü meşrubat, fiat 5 kuruştur . Gazino 

sabahın saat altısından gece 23 çe kadar açıktır .6968 4-4 

r.ı:llJ;l?1iJ;f?> 
... 

67'8 

... , 

l 

42 

............ a. ........... --1 ...................... . 
Nevrozin 

Adananın yaylazamanı geldi. Yaylaya gideceklere tavsiye eder. 

N .. 
her evin tabii doktoru olan evrozını; herhal· 

de beraberinizde yaylaya götürünüz . 
Fazla sıcak baş ağnsı yapar . Onuniçin her halde 

N evrozin kullanınız. 
On taneli ktüpleri 60 kuruştur . 1 6805 
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Gaz • 

Benzin 

Mazot 

• • 

Develi 

Kanatlı atlı 
Socony- Vacum 
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Makine yağı Ejderli Gorgoyc-Mobiloil 

Kilsect : Sinek- böcek öldürücü 

VE 

ihalesi Haziranın yirmi ikinci pazartesi günü saat on beşte Beledi) 
encümeninde yapılacaktır. 

isteklilerin o gün belediye encümenine gelmeleri ilan olunur. 6963 

5-9-13-17 

itfaiye amir ve efradına yaptırılacak olan yirmi dört takım yazlık el 

bise açık eksiltmeye konulmuştur. 
Kumaş örneği şartnamesine bağlıdır. Kumaş ve dikme müteahhide 3 

olacaktır . 
Muvakkat teminatı on beş liradır . 
ihalesi Haziranın 22 inci pazartesi günü saat on beşte belediye ene~ 

meninde yapılacaktır. 
isteklilerin şartnamesile kumaş nümunesini görmek üzere her gün lı' 

1 1 
.. Ve 

Jediye yazı işleri kalemine ve ihale günü de daimi encümene ge me erı 1 nan 
olunur , 6964 5- 9- 13 - 17 dü 

Sek 
sey 

1 - Heyeti fenniyede bulunan , proje, keşif ve ~artnamesi~e gör~ cı 
mevcut belediye binasının alt kısmında " 3347,43 • lıralık tamırat ve ı Ye 

şaat yaptınlacaktır. 
2 - Bu işe ait resim, keşif ve şartnam e, parasız olarak her gün öğle za 

den sonra fen heyetinden alınabilir. ıni 
3 - ihale 2-7 - 936 perşembe günü saat on beşte belediye daio 

encümeninde yapılacaktır . da 
se 4 - ihale, açık eksiltme yolile yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat : 251,05 liradır. 7005 17-21 - 25- 28 lüi 
Yü 

İstanbul ve Paris fakültelerinden mezun 
-

D. Hamdi Onar 
Kadın hastalıkları mütahassısı 

se 

de 

ka 
la 
ca 
ıre 

ra 
k 
y 

Bu 
Hastalannı istiklal mektebi karşısındaki muayenehanesinde her 3 c 

kabul ve tedavi etmektedir. 6652 27-30 ğ ı 
di 

ın 
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Karataş plajı açıldı.Hem yayla,hem pla ~ 

Tabii manzaraları ve ince kumlu plajı ile dünyanın en güzel sahille ş 

rinden biri olan Karataş plajı yeni pavyon ve malzemelerile açıld ~ 
Her türlü istirahat, temizlik, ucuzluk burada temin edilir . 
Arzu edenlere pavyonlar, hususi olarak ve ucuz bir fiatle kiralanır. d 
Lokanta kısmında mükemmel servisler, kaynak suları, gazozları , sod· 

ve her türlü içkiler rekabet kabul etmiyecek derecede ucuzdur. 
Plajda Lüks lambalar ile tenvirat yapılmıştır. 

Tatlı su duşları da her vakıt emre hazırdır. 
Her gün saat sekizde Adanada Acem hanından ve saat altıda d• 

1 Karataştan kamyonlar sayın yolcuları ucuz fiatla götürüp getirirler 
li 

• 

Antalya Nakliyatı umu-
1 miye Adana acantalığı: 
' 

Adana Türksözü gazetesi direktörlütüne : 

Antalya Nakliyatı umumiye şirketi Adana acantalığını yapan Abdulli 
ve Hasan Nadir beylerin mezkur şirket ile olan mukavelenamrleri görü· 

1 len lüzum üzerine fesih ve şirketin Adana Acantalığı Mersin ş imendifer 
ticaret komisyon evi sahihi Veysel Arıkol ve şürekasına tevdi <!dilmiştir . 

Alakadarlarca malum olmak üzere keyfiyetin gazetenizle neşrini say· 
gılarımla dilerim. 7007 lstanbul Antalya Nakliyatı Umumiye 

Şirketi Muhasebecisi 

v 
ı· 

Hilesiz, besleyici, sağlık koruyan bi;"içkidir. Onu her yerde arayınız. Goodyear : Otomobil - Kamyon Sait 
Herkes gibi siz de yalnız Ankara Birası içiniz ) ki 

Adanada toptan satış yeri : Adana Acentesi: asti erini arayınız • i' 

----~------------~--------__,.; Rıza Salih Saray Merkez kuınandanhğı altında j 

1 Bebekli Kilise sokak No. 11 A. No. 11 B. - Telefon No. 265 1 j Muharrem Hilmi 1 
'----..ı-------6;.;.9,;;;.;84 6 1 5 - 8 - 10 - 12-15-17- 19- 22 -- 24-26 - 29 
.,.., .................... ,~ .... ----..,..,--~ ........... --~._. .... ,,...._...,,...,,..... ...... -~-·-.-,--q.~~ ............. ,,__..._...,. ........... ,.,,......,...,.,...,,,,.,,., .... ,,,,,,,~ .. ~ 
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Umumi neşriyat mleltrii 

Celal Bayer 
AdaM Tii.ı4'1ı1izü ı.atıbııaeı 
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