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Müşahitler dün Beruttan Sancağa geldiler 
Hatay ·meseleleri 

Hariciye Vekilimizin Belgrad gaze 
tecilerine verdiği beyanat 

lngiltere Sancak meselesine tavassut 
arzusunda olduğunu bildiriyor 

Paris : 25 (Radyo) - Türkiye 
Hariciye VckiJilc görüşmeğe gelen 
Londra Büyük 11Elçisi Fethi Okyar 
lskenderun meselesinde lngilterenin 
tavassut arzusunda olduğunu bildir
miştir . Libcrte gazt'!tcsi lngilterenin 
tavassutunu beklemeden anJaşmalı 
yıı diyor . 

Belgrad : 28 (Radyo) - Paris- · 
ten Ankaraya dönen Türkiye Cüm
huriyeti Hariciye Vekili Tevfik Rüş. 
lij Aras, istasyonda Krala mahsus 
bekleme salonunda gazetecilere de
rniştir ki : 

- Bu defa sizlere söyliyecck 
fazla bir şeyim yok . 

Pariste alelade bir formalite işi
ni bitirdim . Şimdi Atinaya gidiyo· 
rum . Bu sözlerle her şeyi söyledi
ğimi sanıyorum . 

BiTARAF HEYET GELiYOR 

Berut ; 26 (Hususi) - İskende
rundan Mösyö Doryö Beruta geldi 

Paz r günü Beruta muvasaiat 1 

edecek olan Akvam Cemiyeti An 1 
takya bitaraf heyetini istikbal edecek 

• 

ve vazifelerini ifa sırasın dakendilerine 
rehberlik edec~ktir . 

Antakya : 28 I Hususi ' 
muhabirimizden]- San· 
cak işlerini tahkik ede
cek olan üç kişiden mü
rekkep müşahit heyet 
dün Beruta geldi. 

Müşahitleri lskenderundan Be
ruta gelen Düryo ve vatanilerden 
bir çok azanın iştirakile kalabalık 
bir heyet karşıladı. 

Müşahitler bu sabah ~ancağa 
geldiler. Yanndan itibaren tahkika
tn başlayacaktır. Heyet gelmez
den bir gün önce sancak otorite· 
sinde büyük değişiklik olmuştur. 

Hapishanede bi günah olarak 
inleyen Türkler salınmış vergi için 
nezaret altında bulunan borçlu 
Türkler keza tahliye edilmişlerdir. 

Her tarafta tabiilik avdet et
miştır. Fransızların, bu hareketi, 
müşahit heyete gösteriş olarak 
yaptıkları şüphesizdir. 

iSPANYADA 
Almanlar İspanya işlerine tamamiyl~ 

iştirak ettiler 

Londra : 27 (AA) - Royter 
bildiriyor: 

lspanyol kızıl kuvvetlerine men· 
sııl') o:.ı•miJ,.,._ Bilabao açıklarında ve ı . . . - . 
lspanyol karaj sulan dışında bir Al-
ınan gemisini zaptetmişl ·r ve gemi
yi Bilabao limanına götürmüşlerdir. 
Bu gemiyi kurtarmak iç in Alman 
harp gemilerinin son süratla bu li · 
ınana doğru gittikleri· söyleniyor. 

Meksika hükumeti Burgos hü· 
kunıet komitesi mümessilini zararlı 
Ecnebi diye hudud harici etmiş
tir. 

ŞEHRİ TERKEDECEKLER 
Madrid 28 : ( Radyo ) - Beri

tanya sefareti Valansiyadaki f ngi
lizlere dört güne kadar şehri terk 
etmelerini bildirdi. 

ALMANLARIN KARŞILIGI 

Berlin 23 : (Radyo) - ispanya 
hükurnetinin Alman gemisini müsa
dere etmesi meselesi hakkında Al
manya bir tedbir alacaktır. 

Alman gönüllü sevkı protestosuna 
Almanlar cevap vermiştir. Her yer· 
den gönülliiler ve para yardımı git
tiğini ve bunun müdahale lüzumuna 
bir sebep teşkil ettiğini bildirmiş
tir. 

BU HABERE GÖRE ALMANYA 
BİTARAF 

Madrit : 28 [Radyo]- Fransa 
ve lngiltere ( Almanya ve ltalya ve 
portekiz) devletlerinden 'spanyaya 
gönüllü göndeı memelerini istediler. 
Almanya kendisinin de bu fikirde 

olduğu cevabını verdi 
AJmanyada iki ceryan vardır. 
General Frankonun kati zaferi 

için ( 60 ) bin askere ihtiyacı ol
puğu tahmin ediliyor. Bir ceryan bu 
askeri yardımı göndermeğe ötegi 
yalnız o nisbette harp levazımı gön· 
dermeğe mütemayildir. 

Eğer böyle bir şey olur ve 
Rusyada bilmukabele lbu hareketi 
taklit ederse korkulan iş o zman 
başa gelmiş olur. 

Madrit : 28 [Radyo ]- Ingiltc. 
renin Madrit sefiri Madriti terk et
mek emrini aldı. 

Madrit : 28 [Radyo ] - Madrit 
etrafında muharebe yeniden başla
mışbr. 

lhtilaJciler şiddetli bir hücume 
geçmiş ve hükumet kuvvetleri de 
müdafaaya girmiş.tir. 

Madrid: 28 (Radyo) - Dün 
altı tankla yürüyen asi kuvvetler 

Kazablankaya kadar sürülmüştür . 
Dünkü muharebe çok şiddetli 

olmuıtur . Asiler şehrin garbine 
doğru yürümekte iken ani çıkan 
kuvvetleriyle kanlı çarpışmalar yap· 
mışlardır. 

An karada 
Kar devam ediyor 

Ankara : 28 ( Radyo ) - Şe
hirde kar yağmakta devam ediyor . 
Soğuk şiddetlendi . Geceleri , bil
hassa çok şiddetli soğuklar olmakta
dır. 

Şefin 
Ankaraya ayak 
bastıklarının 17 
inci yıldönümü 

An kara Ha\ kevi ve bü
tün Ankaralılar büyük 

tezahürat yaptılar 

Ankara ; 28 ( A. A. ) - Ata
türkün Ankaraya ilk ayak basışı. 
nın on yedinci yıldönümü münase
betile dün bütün Ankara bayraklar
la süslenmiş ve tenvir edilmiştir. 

Halkevinde bu mesut güne ait 
Filiatinde geçen karışıklıklardan ; Haık:ve polis Boösz boOaza 

~~w( 

Adana kurtuluşu 
için hazırlıklar 

Dün Hal:{evinde ihzarat 
komiteleri seçildi 

5 Kanunusani Adana kurtulu· 
şunun yıl dönümü törenine fevka
lade bir mahiyet vermek için lazım 
gelen her şeyin mükemeliyetiyle 
yapıJma.sı düşünülmektedir. 

ı 
Dün, Parti başkanı Hadi Bay

salın riyasetinde, Halkevinde, baş-
ta partililer olmak üzere halk ev
lilerden müteşekkil kalabalık bir 
gurup ilk toplanbsını yapmış ve 
muhtelif komiteler seçmiştir. 

yapılan tezahürata binlerce halk A l • •• d ) • • •} 
iştirak etmiş, Ankaradaki şairler rap ar yıne muca e eye gırıştı er 

Bu yıl Adana kurtuluşu geçen 
yıllardan daha zengin bir pro
gramla, daha canlı kutlanacaktır. tarafından Atatürk edebiyat günü- K d 28 (R d ) A 1 b b h y f d 

nü yaşatacak şiirler okunmuş, milli u üs : a yo - rap ar u sa a a a a iki 
rakıslar oyn:mmışbr. evi taşladılar ve gelen polise de ayni hareketi göster· Atinada iki 

değişti 
nazır 

Ulus meydanında Arıkaralıla vi- mişlerdir. Araplardan yüz kişinin tekrar dağa çıktığı an· 
layet parti kongresi delegelerinin laşılmıştır . 
iştirakile büyük bir toplantı yapıl- . ----------------- --------
mış, abideye çelenkler konmuş An-
kara halkı en büyük hemşehrilerine 
karşı duydukları sarsılmaz bağlılığı 

belirtmeğe vali Tandoğan memur 
edilmiştir. Bu gece de Halkevinde 
bu münasebetle bir müsamere ve
rilmektedir. 

• 

Istanbul postası 
Yollar karla kapandığın

dan 10 saat tehirli 
gelecek 

Dün gece 9 dan S'>~ra gelmesi 
lazımgelen İstanbul posta treni, yol
ların karla örtülmesi yüzünden ge
lememiştir. 

Aldığımız malUma: a göre, dün 
geceki posta treni 10 saat tehirle 
( Bugün yedide ) gelecektir. 

Türk-Mısir 
Muahede yakında Ankara· 

da parafe edilecek 
Kahire : 28 ( Radyo ) - Türk 

- Mısır muahedesi yakında nazırlar 
meclisi tarafından tetkik edilecek ve 
gelecek ay Anka."ada imzalanacak· 
tır . 

Seyhan • 
yıne kabarıyor 

Sular 215 santim yükseldi 
inmeğe başladı 
-----·~----

ve 

Yent konsslosluklar 
Atina : 28 (Radyo) - Dahiliye 

Nazın ile Başvekil Vekili istifa etti. 
Dahiliyeye Baftos ve Başvekil 

müşavirliğin; Kosmas Borbolos ge

tirildi . 
Hariciye nezaretinde tasarruf 

için bir takım konsolosluklar ve me· 
muriyetler lağv, dilecektir . 

Şehirde üç gündenberi bava ka- Buda mukabil Adisababada bir 
santim indiği ve inmekte devam et· 

Palı ve yax.murlu mtmekkdir . Şu General konsolosluk ve Tahranda 
~ 6' tiği anlaşılmıştır . 

~rkaçgün i~ndeyağan yağının · ~~~~~~~~~~~~~-b-~_k_o_n_s_~_o_~_uk~ili_d_~~ed_i_ım_i_~_ir1~·~ 
lann mikdarı 24 milimetreyi bul· 1 

muştur. 

Kayseri mıntıkasında 25 santim 
kadar bir kar tabakası mevcut ve 
bu havalide kar geceli gündüzlü şid. 

detle devam etmektedir . Göksun , 
Keban tarafında devamlı yağmurlar 
olmuştur . 

Bu sebepledir ki dün Seyhan 
iki metre 15 santim kabarmışb . 
Geçenki felaketten gözü korkan 
Adanalılar , nehir kıyısında evi olan· 
tarın çoğu eşyalarını toplamağa baş

lamışlar , muhtemel hir seylap 
karşısında kaçmağa hazır olmuşlardı. 

Yıkılan sedlerin henüz bitmemiş 
olduğundan tehlike olduğu gibi ha· 
kidir , Bugünlük savulmuştur . ' 

Dün öğleden sonra ve gece ya 
pa bildiğimiz tahkikatta suların 7-8 

Suriye Poslası : 

Yeni kabine Suriye - Fransa mua
hedesini imzaladı ve Parlamen

toya sevketti 

Şam : 26 ( Hususi ) - Çarşan
ba günü Salihiye sarayında yeni 
Suriye Vezirler heyeti ve F ransanın 
Suriye Ali Komiseri içtima ederek 
iki dilden dört nüsha Fransa - Suri
ye muahedesini imzaladılar. 

Oradan hükumet sarayına dö
nen yeni kabine azası muahedeyi 
mebusan meclisine gönderdiler. 

di bakımlarına göre bahsederken 
Fransızların Suriye dostluğanu st:na 
etti ve Suriyenin Türkiye ile iyi 
münasebette bulunmaya çok ha· 

- Gerisi ikinci sahifede -

lstanbulda 
Şiddetli fırtınalar oldu 

fstanbul : 28 ( Radyo ) - Ev
velki gece saat 11 deıı sonra şiddet
li bir fırtına olmuş, kiremidleri uçur. 

Güney yurdda şehirler : VI. 

Parlamentonun üçüncü celsesin
de kabine azası da geldi. intihap 
mazbatalarının kabulünden sonra 
vüzera reisi Cemil Mürdem kürsüye 
çıktı vP. kabinenin beyannamesini 

okudu, 

muş , camlan kırmıştır . Rasadın 
verdiği malumata göre tazyik 761 
milimetredir. Asgari hararet 5,4 dür. 
Kar ve fırtına bugün de devanı edi
yor . Limanda kaza olmamıştır . Tarsus ve Gözlü kule 

1 Hafriyat yarmalarının 
toprak ışleri bölü

münde çıkan içi boş 

eserlerden ( Komik 

aktör) tipini gösterir 

bir tiyatro maskesi. 

( Yazısı içeride) 

iskenderun meselesinden de ken 

Son dakika 
----------------------------

Baş Peskoposuıı nutku 
Londra : 28 ( Radyo ) - Baş Peskopos bugün 

veı diği bir nutukta komünizme hücum etmiştir . 

Bir milyonerin oğlunu kaçırdılar 
Nevyork : 28 (Radyo) Maskeli bir haydut elinde 

tabanca ile milyoner Vinsonun şatosuna girmiş ve 
oğlunu bir otomobile bindirerek kaçırmıştır . 

Hırsız kaçarken bıraktığı bir mektupta 18,000 
dolar fidyei necat istemektedir . 

Komünistler tevkif edildi 
Varşova : 28 (Radyo) - 30 kadar komünist 

tevkif edilmiştir. 



( 
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Akdeniz meselesi 

Almanya gözlerini bir nehre çe
virmiştir : Rcn,e ltalya gözlerini bir 
deniz~ çevirmiştir : Akdenize ve ltal
yanın diplomasi sahasına geniş öl
çüde yeniden dö1üşü bundan böyle 
kendisi için hayati mahiyette oları 
bu meselenin te~iri altında olmuş
tur. 

B. Musolıninin Milano nuthu hiç 
bir ııııisbet teklif getirmiyor , ihti
lafları dostça halletmeye , gergin
liği ızaleye yarayacak olan hiç bir 
hal şeklı tavsıye etmiyordu . Duçe, 
lıer şeyd~n önce , prensip olarak , 
ltalyan milletının serbestçe inkişaf 
l'tmesi İcab ettiğini ortaya koyuyor, 
ve Avrupa için ancak silahlı sulhun 
ınevzubalıs ola bıleceğirıi ileri sürü
yordu. 

Bu nutkun ltalyanın durumunda 
ve enternasyonal miinasehetlerde 
hiçbir değişiklik yapmadığı da söy-
1 enebilir. 

B. Musolıni tarafından birkaç fi_ 
kır daha hayal vasfına layık göriil
dı.i : Silahsızlanma , kollektif enıni· 
}' ·t , bölünmez sulh , Milletler Ce
ıııiyeli . Hem bu sonuncusu için öy
le b:ı diriliş tasa ·!adı ki daha ziı•a
dc bir ceı·aze merasimini andırmak
tadır. 

Milano nutkunun neticesinden bir 
parola çıkmakt3dır : silahlı sulh . 
ftalyanın arasız olarak askeri faali
yetlerirıe devam edeceğini bildirmek
le , Duçe silahsızlanma yarışının hız
lanmasını değilse bile muhafazasını 
ifade etmiş oluyordu. 

ltalyamn Londıa konferansına 
dönmeye hazır olduğu söylenirken , 
B. Musolini nutkunda Lokarno an 
laşmasına l.iç bir telmihte bulunma
ıfııştır . Elle tutıılur bir te!~ v kıa 
vardır: Berlın uzla~ınaları. Fakat uz
laşmaların hükümleri nalum değ l 
dir. 

1 talyanın duruınıınu evvelce çi
zilmiş hatlar içinde tesbit egen bir 
nutuk . bazı iltifatlı tefsirlere uygun 
olarak , havayı tazelemek ve Av
rupayı gerginliğinden çıkarmak kııd
retine malik olamazdı. 

Modern Roma artık Akdenizi , 
iradesine hürmet edilmesi ve emni
yetinin mutlak olması lazım gelen 
bir iç deniz telakki etmektedir. Bun
dan dışarı çıkmayı da istemektedir. 
Dünya ölçüsünde büyük bir r devlet 
olmak azmindedir . Halbuki Akde 
nizin anahtarları İngilterenin elinde
dir. 

Cibraltar ve Süveyş. Ve balısolu
nan Hindıstan yolu , mevcııdiyetini 

borçlu olduğu bir ticaret oldu~u 
İçin lngiltere dizginleri gevşetmeye 
asla yanaşmadı . Bir lngiliz devlet 
adamı daha geçenlerde Akdenizin 
" imparatorluğun ciğeri .. olduğunu 
hatı rlatınamış mıdır ; bundan vazgeç· 
m>:!sİ boğul'llaya rıza göstermesi (de· 
mek olurdu. 

Bu İngiliz tezine İt al yada az çok 1 

kuvvetli delillerle cevap vermekte
dir . İtaly:ı için <le b:ı r:leııiz hayatın 
ta ken.disi demektir ; Roma kendis.i 
için deniz ve hava filo•arını emniye
tin hayati vasıtaları olarak telakki 
etmek mecburiyetindedir . 

Bu kadar katiyetle tarif edilen 
argümanlar karşısında İngilterenin 
reaksiyonu ne olacaktı ? Habeşis· 
lan buhranı esnasında tezahür et· 
miş olan lngiliz. ltalyan ihtilafının 
şiddetli ve tehlikeli bir s~fhaya gire· 
ceği netıcesi mi çika,ılmalıydı? Do 
nanma tekrar yo!a çıl,:acak mıydı ? 

lngilter~nin reaksiyonu tama
miyle başka oldu : Londra , İngilte· 
renin imparatorluk ıııünakalcleri Ak
denizden başka bir yol takip edebı · 
leceği hakkındaki düşünceleri kabul 
etmiyordu ; fakat soğukkanlılığına 

hakimdı . Yarı resmi Deyli Telgraf, 
Milano nutkunu " soğuk Juş .. diye 
''vsif ediyor . 

ltalya ile devamlı müzakerelere 

Yazan : Pierre Dominique 

girişılebileceğini hatıra getirmiyordu· 
Esasen Loııdra açıkça anlatıyordu ki, 
Akdenizde bir uzlasma yapılmadan 
önce Lokarno paktının yenilenme· 
si lazımdır . 

Yeni bir manzara : Londra Av· 
rupa sulhunu her şeyden öne geçi
riyordu . Ve bununla anlaşılmıyacak 
bir şey yoktur , çünkü bir kere Al 
m1nya ile lngiltere arasında anlaşma 
akdedildi mı ltalya lngilterenin kar-
şısında tek b~şına kalacaktır . 

1 
Roma böyle bır ihtimalden bah · 

sedildiğini bile İşitmek istemez . 
Onun ·çindir ki Duçe , Lokarno an
laşmasını yenileyecek olan müzake
relerle aynı zamanda lngiliz - ltal
yan müzakereleıine başlanmasını • 
teklif etti . 

Hulasa olarak , İngiltere Akde
niz probleminin hallini Cibraltardan 
ve S:iveyş kanalından geçiş serbes· 
ti i şeklinde anlamakta ; başkaları 

nın da kendisini bu serbestiden malı· 
runı etmemeleri lüzumuna '<ani bu- ı 

lunm-ıktadır . !talya da daima bu 
se rbe.5tidtıı ıstifade etmek istemek
tedir . Ancak iki Jevlet birbirine 
zıd bir politika takib etmiş olsalar· 
dı • ihtilaf çıkabilirdi . 

Halbuki İngiltere ile İtalya ara
sında bır anlaşmaya varılma s ı umu
mi mahiyeti haiz olacak ve bütün 
kavga ıınkanlarım ortadan kaldıra· 

caktır . 
Demek oluyor ki , bugün , bir 

kaç ay evvel olduğu gibi bir İngiliz 
İtalyan ihtilafında , korkulacak bir 
tar•f kalmamıştır. Evet , fakat bir 
ka,: aydan beri , Akdeniz meselesi 
genişlemiştir . ispanya dramı bu 
mes•ieyi çok genişletmiştir . 

ispanyanın eski dış bakanı Au
gusto Barciı: çok dıkkate değer bir 
makalede Akdeniz vaziyetini pek iyi 
tasvir flnıiştir : 

" Cıbraltarsız Süveyşin ne kıy· 

meli ~ardır? ve yanında onu topa 
tutacak surette hakim Sierra ve kar
şısında Ceuta buluıtdukça Cibralta-
' ın ne kıymeti vardır? Balear ada
larının tehlikeli bir nııntaka haline 
gekliği gün Akdeniz yollarının ser 
bcstliği ne hale gelecektir ? 

Akd~niz meselesi umulmadık 

safhalara girm~ktedir ; ve büyük 
devletler bu meselede ihtilaf halinde: 
kalmakta devam ettikçe mibtakbel 
Akdeniz statüsünün tayininde lspan· 
ya kati bir rol oynayabilir . 

Bugün İngiltere, Fransa ve ltal
yanııı davada tek başlMına bulun 
madıklanm da kaydetmeliyiz. Baş
lanmış olan ihtilafa Afrikadaki sö
mürgelerini tekrar ele geçirmek is
tiyen Almanyanın, sonra Rusya il! 
Türkiyenin de katıldıklarını görü
yoruz. Böylece Akdeniz meselesi 
tekrar milletler arası politika~ının 
kördüğiimü haline gelmiştir. ,. 

Almanya ile ltalyanın Burgos 
lıükumetini tannıak hususunda ver
dikleri karar Avrupa vaziyetini an
cak valıiınleştırcbilirdi. Faşizmin ve 
ııazizmin siyasi doktrinlerinin Duçe 
ile Führeri F ranko hükumetini tam· 
maya Miıükleyeceği malumdu; fa~at 
neden Roma ve Berlin Madridin 
düşmesini beklemeden bu kararı 
ver ıııekte acele ettıler ? 

Roma ve Berlin hükumetlerinin 
General F rankonun otoritesini kuv
vetlendirmek ve Katalonyaya karşı 

üstünlüğtinü temin etmek istemiş 

olduklarına hükmedildi. Hakikaten 
istiklalini istiyen bu memleket, cum
huriyetçi mukavemetin yuvası ol
muştur. 

Hakikattt', B. Franko, bu !anıl

madan sonra, Katalonya sahillerinin 
ablokasına imkan hasıl olacağını 
tahmin ediyordu. Almanya ile ita!. 
yada, ispanyada ihtilalci temayüllü 
bir devletin tutunmasına müsaade 
etmiycceklerini bildirmiş oldukların
dan ispanyanın nagıJ bir milletlera-

Mekteplerde 
Haftada bir mecburi iz

cilik dersleri olacak 
13 yaşına giren her genç mek. 

tepli haftada bir, mecburi izcilik 
dersleri görecektir. 

Mekteplerde izci müzeleri ya 
pılacak, izcilik kursları açılacktır. 

Çfitçi için 
Gaz yağ ve benzin 

ucuzluyor 
Maliye Vekaleti, çiftçilerin kul· 

!andıkları benzin ve petrol fiyatlarını 
ucuzlatmak için Meclise bir kanun 
verıyor, . 

Bu kanunda, bilhassa çiftçinin 
kullandığı petroldan yüzde otuz ile 
kırk arasında bir tenzilat yapı· 
lacaktır. 

Terfi eden kaymakamlar 

Bahçe kaymakamı Kadri ve Tar
sus kaymakamı Hıfzı üçüncü sınıf 
mülkiye müfettişliklerine terfi ve 
tayin edilmişlerdir. 

Liselerde resim 
müsabakası 

Unların nakli 
Maliye Vekaletinden 

gelen bir emir 
Maliye Vekaletinden vilayete 

gelen bir tamimde nakil edilecek 
unların hem kurşun mühürlü olması 
hem de nakil satıcısının elinde usu
lüne göre verilmiş nakliye teskeresi 
bulunmasının şart olduğu bildiril
miştir. 

Bunlardan birisi olmadığt tak
dirde unlar müsadere edilecek, 
vergileri üç kat alınacakdır. 

Seyhanspor kulübü yıllık 
toplantısını yaptı 

Şehrimiz Seyhan Adana spor 
kulubi pazar günü yıllık toplantısını 

yaparak yeni idare heyetin! seç. 

ınışnr. 

Reisliğe Fazıl, katipliğe Nejad, 
veznedar muhasebe Ali Kuş, umu
mi kaptanlığa Necati, azalığa çin· 
koğraf Ahmet Rifat Çelikkol, diğer 
azalığa Kadri. 

Zabıtada: 

Otomobille çarpmış 

Samuel oğlu Nesim isminde 
birisi, idare etmekte olduğu otuıno
bili siıpürkeci Ali oğlu Saide çarp 
tırarak hafif surette yaralamıştır. 

Maarif Vekaleti, güzel sanatlara 
ehemmiyet verınekeedir. İyi resim 
yapan müsteil gençleri teşvik ıııak

sadile, her sene, bütiin Türkiye lise 
!eri arasında re;.im müsabakası ya· 
pılmuı düşüniilmektedir. 

j Nesim hakkında kanuni mua· 

Müsabakada en iyi yapılan eser· 
!ere maddi mükafat verilecektir. 

J mele yapılmıştır. 

!Memnu fişekler yakalandı 

Her köylünün hesap 
defteri olacak 

Dahiliye Vekaleti köy kalkın· 

ması proğramına dahil bazı madde 
!erin tatbikatına geçmiştir. 

Köyün zirai, iktisadi ve içtimai 
yükselişini temin edecek olan 

ana planının hazırlanması bitmek 
üzeredir. 

Köylünün kendi hesabını mun· 
tazam bir usul altında kendisinin 
tutabilmesi için hesap defterleri ha

zırlaııınış ve köylere gönderilmeğe 
başlanmıştır. Bunlar basit birer aile 
büdcesidir 

Köylünün kisesini düzene koy
mak, kalkınma yolunda atılmış ilk 
büyük adımdır. 

rası ihtilaf ocağı haline geleceği 
kolaylıkla anlaşılabilir. 

Alman ve ltalyan delegeleri ka
rışmazlık komitesinden ayrılmış ol
malarına rağ nen, milliyetçi kruva 
zörler tarafından yabancı gemilerin 
zaptı veya bir de.ıiz çarpışması vu 
kuu halinde \ kdenizde ne kadar 
tehli'(eli bir vaziyet ha<lis olacağı 

tahmin etmek kolaydır. 
Akdeniz probleminin, bu şekil 

alımda, yeniden tazelenmesi, büyük 
devletlerin ve bilhassa lngilterenin 
pozisyonlarını karıştırmıştır. ı 

lngiltere, tekzip edilmiş olması
na rağmen, Mal tadaki deniz ku vvet-1 
!erini artırmak işine girişmiştir. Du- ı 
çe, Franko hükumetini tanıması ve 
Alman • Japon anlaşmasını tasvib 

1 

etmesinin İngillerede uyandırdığı 
tesirleri tahfif etmeye çalışmıştır. 

ltalyanın, Akaenizde tamiri kabil o\
ınıyan her hangi bir hadisenin vu· 
kuunu istemediğinden şüphe yok
tor. 

Fakat bu, vaziyetin çok ciddi 
olmasına mani değildir. Küçük bir 
hadiseden büyük neticeler çıkabilir. 

lbrahinı oğlu Cabbar adında 
birisi bir jarjur fişenkler yakalanmıştır 

Polise hakaret etmiş 

Sabıkalılardan kulaksız Mu5tafa 
adında birisi gürültü çıkaracak 
derecede sarhoş yakalanmış ve 
karakola götürülürken polis memur
larına fena kelimeler sarfetıniştir. 

Mustafa hakkında kanuni taki. 
bat yapılmaktadır. 

Karısını fena halde 
döğmüş 

lcadiye mahallesinden köşker 
Süleyman oğlu Hüsnü adında birisi 
karısı Tevhideyi ağır surette döğ
müştür. Zabıta işe el koymuştur. 

Bir adamı bıçakladı 

Kasap Mustafa 0ğlu Mehmet 
adında biri, Ali oğlu Kemal adında 
birisini bıçakia;ağır surette yara
lamıştır. 

Mehmet hakkında kanuni mua
mele yapılıyor. ---Suriye postası 

- Bırinci sahifeden arlan -

lıişger olduğunu ilave etti. Komşu 
devletlerden ve nihayet uzak ve 
yakın Arap devletlerinden bahsede
rek onlarla müşterek vahdet te· 
menni etti. 

Meclis Reisi de bir hitabe irad 
ederek sonunda hükümet muahede· 
yi Meclise gönderdiğini bildirdi ve 
19 azadan mürekkep bir muahede 
encümeni teşkil edildi. 

Bu encümende Mazhar Arslan, 
Faiz Huri, Sabri Aseli vardır.• 

Ertesi ı;in Encümen muahedeyi 
kabul eden raporunu hazırladı. He· 
yeti uıııumiyede muahede hakkın· 
da söz söylemek istiyen mebuslar 
adlarını yazdırdılar. 

Şehirde hava 
Dün serpinti halinde de

vamsız bir kar yağdı 

Şehirde havalar epeyce soğudu. 
Dün ,ehrimizde serpinti halinde de
vamsız bir kar düşmüştür. 

Dün zevaldan sonra okunan taz
yıki nesimi 7 50,3 milimetre idi . En 
çok sıcak 6 en az sıcak 3,1 santig
ratdı . Rutübet yüzde elli. Yağmur 
mikdarı evvelki geceden dün öğleye 
kadar 8 milimetredir . Üç günden
beri yağan yağmurların miktarı da 
24 milimetredir. 

Rüzgar Kuzeyden saniyede sekiz 
metre esmiştir . Alınan malumata 
göre; şimal bölgelerinde , bilhassa 
Kayseride 18 santim kar yağmış ve 
yagınakda devam etmektedir. j 

Vilayetin bayındır-, 
lık işleri 

Dahiliye Vekaleti, han
gileri için malumat ve

rilm.wsi lazımgeldiğini 
bildirdi 

Dahiliye bakanlığı vilayet husu 

l9 KAııunµav'Ull 1.i36 

B ir lngiliz gazete muharriri, ka
dın veya erkek tefevvuku hak· 

kında büyük bir anket yapır.ış • fa, 
kat bu anketin tafsilatım neşretme· 

miştir. 

Gazetesinde verdiği kısa 
!asada : 

bir hıı. 

" Tefevvuk erkekte mi , kadın 
da mı ? ., Bunu kat'i surette tayine 
imkan bulamadım . 

Tecessüs ve takip te, hissi vazi· 
felerde mes'uliyet ve ,. 

\alan söy !emek ve aldatmakta 
kadın erkeğe mütefevıktır . 

Bir pakt bağlamakta, telefonda 
maksadım doğrudan doğruya ifade· 
de şahıslarını alakadar etmiyen iş· 
]ere alakada erkekten çok geridir
ler demiştir . 

Nezle ve grip 

Cenubi Afrikada, Koptovendo 
bir adam , ne kendisinin ve ne de 
hanesi halkının ve nıüstahdeminin 
hiç nezle olmadıklarını ve grip ne· 
dir 'bilmediklerini ilan etmiş . 

Cenubi Afrika deyip te geçmiye. 
lim . Orada da kuvvetli bir matbu'.lt 
vardır . 

Adamcağızın etrafını hemen ga • 
zete muhabirleri sarmışlar ve : 

- Aman bunun çaresini söyle

yiniz . 

ve: 

Sıkıştırıııağa başlamışlardır . 
Adamcağız omuzlarını silkmiş 

-Yazık size grzeteciyiın diye 
geziyorsunuz . Yerli zencilerin nez· 
leye tutulduklarını gördünüz mü ? 
Görmediniz, neden ? 

Çünkü enfiye çekerler de on· 
dan . Ben, karım, çocuklarını, me· 
mur ve hizmetçilerim de enfiye çe• 
keriz , Bunun için nezle ve grip bil· 

meyiz. 
Ceuabını vermiştir . 

Tuhaf bir tesadüf 

!ngiltere bir sene içinde üç kral 

gördü: 
1936 senesi beşinci Corç'un sal· 

tanatı ile başlamış, sekizinci Edvardlll 
saltanatını görmüş ve altıncı Corç'un 

si idareleriyle bütün belediyelerin 
yol, su, harita ilah ... işleri üzerinde 
taahhüde girişilmezden evvel mer· 
keze malumat vermeleri hakkında 
vilayetlere bir tamim yapmıştı. Bazı 
vilayetler vılayel büdceleriyle yapı
lan ve keşif evrakı Nafıa bakanlığın
ca tasdik edilen yolların bu tami
min şümulu içinde olup olmadığım 

sormuşlardır. Dahiliye bakanlığı bu 
hususta vilayetlere yeniden bir ta· 
mim yaparak belediyeler imar he
yetinin vazife ve salahi1eti içine gi· 
ren, elektrik işleri gibi sanayi pHi
nında yer alan, imtiyaz ve inhisar 
mahiyetini gösteren mevzuu ve te· 
şebbüsler için. merkeze malUmat ve
rilmesini; vilayet hususi idarelerince 
yapılan keşif evrakı namına bakan· 
lıkça : Tasdik edilen yollara aid 1 
proje ve mukavelelerin merl eze 
gönderilmesine ve bu hususta teah- • / 
hüde girişilmeden evvel malumat 
verilmesine lüzum olmadığını bildir· 

miştir. 
• saltanatı ile bitmiştir . 

Resim iş kursları 

Şehrimiz lık okul ögretmenleri 
için bir buçuk ay evvel açılan ve 
Kültür müfettişleri tarafından idare 
edilmekte olan resim iş kursu bu ay 
sonunda mesaisine son verecektir. 

Kurs çok iyi neticeler vermiştir. 
Bundan sonra ikinci kurs başlıya· 
cak ve münavebe ile bütün ilk okul 
öğretmenleri bu kurslara devam 

J -~deceklerdir. .. ___ -----

Sapan C a gölü 

Bir kanalla İzmit körfe- 1 

ziyle birleştirilecek 

lstanbul : 28 ( Radyo ) - Sa
panca gölü ile lzmit Körfezi arasın
da bir kanal açılacaktır. 

Sümerbank gölde tetkikat için 
bir su mühendisi göndermiştir. Y ıı
pılan tetkikler iyi ne · celer vermiş. 

tir. 

Kuvvetlilerin en kuvvetlisi, ateşlile· 
rin en ateşlisi senenin en müdhiş 

şaheseri 

" Mişel Strogof ,, 
u görmeğ _; hazırlanınız ... 

lngiliz tarihinde bövle b:r sene
de üç hükümdar görmek ancak 1282 
de bir defa Jaha olmuş ve dördün· 

cü Edvard ile başlamış, beşinci Ed · 
vardııı saltanatım gördükten sonra 
üçüncü Rişad ile nihayet bulmıış · 

lur . 

1936 senesi taç ve raht me"se

lesinde bundan başka bir husu iyet 
vardır: 

Beşinci Corç 20 Kanunusaıııde 
ölmüştür . ikinci oğlu altıncı Corç 
ta 11 Kanunuevelde tahta geçmiş· 

tir. 

Bu iki hükümdar 1936 senesin• 
den biri baştan . biri r ihayctten ol
mak üzere 20 gün hüküm sürıniiş• 

!erdir. 

UNUTULMUŞ BiR İŞ ! 

Gün geçmt zki şunun veya bu
nun , yahud şu ke~fin yüzünı;ü de
vir sP.nesi tes'id edilmesin ! Fakat , 
nedense ... Şimendifer düdüğünün 
ellinci senei devriyesi yapılmamış ve 

unutulmuştur! 

ilk şimendifer düdüğü 1886 da 
lngilterede Svaningtonda kullanıl· 
ııııştır . Bu da , 1883 de bir yoll,ı 
kesilen hatta vukua gelen kaza üze· 

rine ittihaz edilmiş ve ilk olarak d'i· 
düklü şimendifer 1&l6 da başla:ııış

tır. 
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GÜ ney yurdda şehirler : 

Tarsus ve Gözlükule 
~~-------·--------~-

Miss Hatty Goldman raporunda 
Gözlü kule için: Klikyanın düz1ü
ğünde yükselen büyükler vardır. 
Bunların ençok güzeli Gözlü kuledir. 
Gözlü kule Kifikyanın diğer hüyük
lerinden iki misli uzun ve hiç kazı 
Yapmadan bile teşckkülatı olduğu 
gibi görülen bir tepedir. 

Yalnız aslında bu tepenin biraz 
daha uzun olması lazımdır . Hüyü · 
ğün şimali şarkisi . şehre ve diğer 
etekleri şehir haricine yayman me
yi!Jer]e inerken tepenin şimal tarafı 
birdenbire kesilir ve duatepe mek
tebi teneffüshanesini meydana ge
tirir . Hüyüğün burada gözüken ma
ktıa Prehistorik devrinden Tunç dev
rine kadar olan tarih ta bakalannı 
kiremit parçalarile gösterir .. 

Hijyüğün cenup cephesi kışirlı
dır. 

Şüphesiz binlerce ytllık tarihin 
sürüp gitmesinden müteessir olan 
bu tepe burada yıpranmıştır . Bu 
kısmın son günlere kadar bir parça
sı ziraat işlerinde"' ve diğer bir par
çası da mezarlık olarak kullanılmış
tır . 

Hüyüğün bu kısmının üstünde 
su yolları cetvel sistemleri, orta ku
run evlerile 19~lde Fransız ordu· 
sunun yapmış olduğu askeri tahri
bat yüzünden büyüğe geçmiş asır
larda görülemiyen zararları vermiş
tir . 

1935 yılında tepenin üç yerin· 
de biiyük miktarda kazılar yapıldı . 
Bu kazıda ummadığımız kadar ve 1 

Pek çok güzel Roma eserleri bul
duk ve Tunç devrine kadar dayan
dık . Senenin sonlanna doğru kazı 
da canlı tabakalar görülmeğe baş
l~ndı . Mr. Robert Erik riyasetinde- J 

k.ı birinci kazıda çıkarılan Roma dev-
1 

rı binaları arasında bir çok Selçuk 1 
ve Abbasi 'paralan da bulundu . 

Gözliikulede ilmi bir sistemle 
kazı işini biz yapıyoruz : Fakat ev 
velce asarı Atika aramak maksadi . 
le burada bir kaç defa kazı yapıl
mıştır . 

Ezcümle 1848 tarihinde İngiliz 
konsolosu Barker'in muvaffakiyetli 
araştırmaları buraya 1852 de Lang
lois'si de bu uğurda çalışmaya sevk-, 
etmiştir . 

Miss Goldman bundan sonra hü· 
Yüğün üzerinde açılan yarmaların 
tetkikile büyük bir dikkat ve teşrih 
mad_?esi i)~ve eder . Bu yazılar ara-

" sınd~ tifzi en çok alakadar eden 
kazı parçalarından biri . birinci yar
ınadaki çalışmadır , İkinci ve üçüncii 
~armalara ve bunların verdiği önem- ! 
lı mahsullere geçmeden önce lJiı inci I 
yarma kazısında b:r parça eğlenmek 

1 

karlıdır umarım 1 

Birinci yarnıa : 
9 Mart 1935 te başlıyan Gözlü

kuJe kazısının ilk beyecanh eserleri 
birinci kazıda görülür . 

Kazının kazılmasına başlanır baş· 
lanmaz su ~ünkleri ( pöhrcnk ) İs
lam bina temelleri ve son ası,.da o
yulmuş binalar görüldü . Bu arada 
çok miktarda kırılmış çanak çöm-
lek parçaları bize büyüğün hayab
nı tanıtmağa başlamıştı . Yarma de
rinleştikçe kırık va sağlam yağ lam. j 
baları ve küçı.ık İnsan ve hayvan 

1 
modelajları ve nihayet bun'an ya· 
pan yahut satan bir fabrika enkazı 
kazıya derin bir merak ve tecessüs 
devre.si hazırladı . 

Yukarı tabakada bulunan bu 
geniş toprak işleri ve eserleri ara 
sında alçıdan yapılmış kalıplar ve 
kullanılmamış hatta yapısı bitme· 
ıniş toprak işler $. bize bu cıvarda 

bunlar için büyük bir merkez oldu· 
ğunu hatırlatıyordu . Bu eserler ara. 
sında çıkan ve Miss GoJdmanın ra
porunda : ( En güzel Yunan tarzın
da olan Pergamon parası üzerindeki 

Y. Yalgın 

Zeus yahut -Asclepios'ın resimleri 
görülmektedir . ) 

Bu ilmi teşhisi kazanan para bu 
meyanda· çıkan değerli izerlerden- 1 

dir . Fabrikanın yahut yapılmış işle-
ri gösteren yerin yanı başındaki 
bina parçası bu eşyaların kendisine 
aid olduğunu kat'iyetle ispat ede· 
miyordu . Bu binada parçalanmış 
duvar ve taban enkazı içinde kırıl
mış mozaik döşemeler ve süslü du 
varl.u VG sıvalar bize burada bu 
lunan eşya ile mahiyetini gizliyor 
gibi idi . Miss Goldman bu kısmı 
raporuna şöyle kaydeder : 

" Bitişik dıvarlardaki her hangi 
bir eksiklik dört metroya tecaviiz 
eden islam ve Türk evlerine bir 
giriş gibidir. Burada yirmi dokuz 
tane çukur bulduk. Bunlarla çıkan 
çömleklerin yerli işçiliği mahsulü 
olduğunu kolayca anladık. 

yapılış itibarile bu eserler adi 
olmasına rağmen alakayı celbet. 
mekten de hali değildir. Bulduğu
nuz parçalar şüphesiz evvelce ta
mam olarak istıf edilmişlerdi. Bu 
parçaların insan şekillerini ifade 
eden kısımları yapılırken gövdeler 
iki kısıma ayrılmış ve ön kısım ile 
arka kısım birbirine yapıştırılarak 
ikmal edilmiştir. 

Baş ve bedenin ve diğer uzuv
ların bir kap ve yahut elde tutulan 
eşyalar gibi hususi kalıplarla dökül
müş olduğu anlaşılmıştır. Mafsal 
ekleri ise ya her iki tarafı Jelinmek 
yahut ta .üstü yarılarak yapıştırıl

mak suretile imal edilmiştir 
Bu eserler hiç şüphesiz ilk sar

sıntıda kolayca kopup parçalan
mıştır. Hele ayn ayrı duran kol ve 
bacakların düz mafsalları gövdesine 
hiç yapışmamış olduğunu ispat 
ediyordu.,, 

Mütahassıs bu mutalaasile bina
nın bir imalahane veya satış yeri 
olduğunu teyid etmektedir.) 

" Bu eserler arasında hemen 
hemen boya izine tesadüf edilme· 
miştir. Eserlerin en çoğu Tiyatroya 
e1it maskeler yahut Muzaffer olan 
arabacılarla muvaffakiyetli binici· 
leri gösteriyordu. Bunların arasında 
müteaddit atlar da çıkmıştır. Heye
timizin her şeyden önce tiyatro ve 
atlara ait olan eserleri tetika baş- : 
ladığı şüphesizdir.,, 1 

Bu eserlerden sonra yarmada 
1 

bir Roma binası ~daha görüldü. Bu 1 

binada aranan daha geniş bir mal- 1 
zemeye raslanamadı. Birinci kazı 

bize
0 

sandıklar dolusu içi boş hey
kelcikler ve kandi11er bağışladı Haf
riyat heyetini zevkli bir surette ça- 1 

lışmaya başlatan bu eserlerin kata. 
gerisi daha ikmal edilmemiştir. 

Bunlardan mada bu yarma bize 
bir çok bakır pasa ve mezarlar ile 
kemiklerinde antrepoloji maddeleri 
vardır. [*] j 

Birinci kazı yarmasına bir taraf· ı 
tan devam olunurken yarmanın cenup 
eteklerinde ufak tefek iskandil ka· 
zıları da yapılmı~ ve asıl kazının 1 

hüviyeti araştırılmıştı. Burada Lan 1 

gloa'nm Göılü kule ve Tarsus için 
işaret ettiği ve bugün bir kısmının ' 
meydına çıktığı sözlerini kaydet
mek isterim. 

" Tarsusa Yunanlılar zamanın 
da Atinadan mahir ustalar gelmiş
tir. Burada alçı kalıplarla heykel· 
cikler yapılmıştır. Gözlü kule büyü· 
ğünün garp tarafı· Yunanlılar zama
nıda mezarlık olarak kullanılırken 
tepenin diğer taraflarında küçük, 
küçük şatolar Yflşayordu. ,, 

Biz Langloanm dediği heykel
çikleri alçı kalıplarım hatta mezar 
lan bulduk. Fakat şimdilik şatolar· 
dan haberimiz yoktur. 

Mayısın birinci gününden itiba
ren birinci yarmamız demir devrine 
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Japonyada 
Hareketi arzdan evler 

yıkıldı 

Tokyo : 28 [ Radyo ] - Tokyo 
vilayeti içinde Virfini adasında şid- · 
detli bir zelzele olmuş, bir kaç ev 
yıkılmıştır. 

Muhabere inkıta uğradığından 
tafsilat alınamamıştır. 

Atinada kış 

Atina : 28 (Radyo) - Her 
taraf kalın bir kar tabakasiyle ör
tüldü . Kış geçen yılkinden daha 
fazladır . Münakalat çok güçleşmiş
tir. 

Almanyada büyük bir 
yangın 

Berlin : 28 ( Radyo) - Pots
damda büyük bir yangın oldu, çok 
sürdü ve nihayet etfa edildi. 

Fransa iş kanunu 
Paris : 28 ( Radyo ) - Ayan 

meclisi işçi uzlaşma kanununu tas. 
dik etti. 

Hahamlar ne istedi 
Kudüs: 28 (Radyo) - Tah

kik heyeti aleni celsede hahamları 
dinledi. Hahamlar Yahudi cemaati
dini mahkemelerine tahsisat istedi
ler. 

Hind kongresi 
---·--

Gandi faaliyete geçiyor 
Londra: 28 ( Radyo) - Roy. ı 

ter bildiriyor : 1 
Hind milli kongresi, başta Gandi 

olmak üzere 60.000 kişi ile toplan
mıştır . Toplantıda lngilterenin ha· 
zırladığı Hindistan kanunu esasisi 
mevzubahs olmuştur . Bu kanun Hin
distana muhtar ve demokrat bir·ida· 
re vererek memleketin istimarını is 
tihdaf etmektedir . Ve kaç yıldır 
Hindlilere kabul ettirilmeğe çalışıl -
maktadır. 

İki senedir mahpus olup yeni 
çıkan Gandi bana yolu açın tekrar 
hapse giderim . Hindistan geniştir . 
Bir kaç fırka asker daha gelebilir 
demiştir. 

Gandinin tekrar siyasi hayata 
ve faaliyete döneceği anlaşılmakta
dır . 

Başkan Hallen 1 nutuk söylemiş-
tir . 

Meclis , seçimler yapmıştır . 

Mısırın Londra sefiri 
Kahire : 28 ( Radyo ) - Afifi 

paşanın Londra sefaretine tayini 
kralın iradesine iktiran etti. 

Bir Alman tayyaresi 
düştü 

Berlin : 28 ( Radyo ) - Atlas 
denizinde bir Alman tayyaresi düş-
müştür. 

----------------------------------------------------Deniz Fenerleri 
Karanlık gec.elerde bize yardım eden 

fenerler kuşlar için birer ölüm 
kulesi oluyor 
----· ... ···---

Rüzgarlarların delip geçmediği 
rahat ve sıcak odasından korkunç 
denizleri seyreden fener bekçisinin 
bjr tek düşüncesi vardır . 

Güneş ufkun altına daldığı za
man ışığını yakmak . 

Fakat bulutlu havalarda ekseri
ya güneşin batbğı görülmez. Fener 
bekçisi ne yapacak . 

Alsaray 

Bu tehlikr:li zamanlarda ışık yak· 
ma zamanı takvimden bulunur . 

Onun içindir ki Teşrinsani ve 
Kanunevvelin gamlı günlerinde ka
ranlık erken bastırdtğmdan , güneş 
batmadan evvel fenederin yakı]dığı 
gorülür . 

Gece vardiyasında fener arme · 
- Gerisi dördüncü sahifede -

• 
sıneması 

Bu akşamdan itibaren 
iki filimle n~fis bir program sunuyor 

1 

Cehennem adası 
Fevkalade heyecanlı ve hissi ve muhareheli filim 

2 
Bülün sayın müŞteriJerin dileği üzerine 

A v ·s EL 
Büyük Türkçe filimin gösterilmesine devam edilecektir 

Gelecek program : 

Yılbaşı münasebetile fevkalade bir gece yaşıyacaksınız 
Yılbaşı programını mutlaka okuyunuz 

Tenzilatlı Matine : 
Çarşanba 2,30 da iki filim; Pompenin son günleri 
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ve bundan azami on beş gün sonra 
da Tunç devri kültürleri arasına 

kahldı. Bu esnada çıkan desti kulp
larınaki monugramla Radosta çıkan 
desti kulpu damgalarile akrabalık 

peyda ediyordu. 

Haziran sonlarına ve birinci yıl 
ç;ılışma nihayetlerine · doğru çıkan 

silindir mühür ve gerdanlık izerlcri 
h.eyetimize güzel bir atinin .hazır-

.Janmakta olduğunu müjdeleyordu. 

1 Kazı heyetini bilhassa bu yar
i manın başında çalışan Mr. Erik'i 

fazla yoran kanşık safhalar hali ile 
ertesi seneye bırakıldı. Bu vesile ile 
Mr. Erik'in cansiparane mesaisini 
kaydetmek benim en sevimli vazife. 
lerimden biridir. 

[•] Kemikler ve kafa tasları lstan· 
bul anlropolcji müteahssıslıtına ıön
derildi, 

..... : J 
il z 

• Asri sınema 
-~!!!!!!!!!!!!!!![!!~---

26 Birinci kanun cumartesi akşamından itibaren 
iki fevkalade film birden 

-1-
( SERENAD ) filminin unutulmaz artisti ( NİLS ASTHER) ve sahne 

arkadaşı ( ELISSA LANDI ) ile beraber çevirdiği fevkalade eseri : 

( Işıklar sönünce ) 
BU FiLM : Almanyanın Berlin şehrinde : Sınema aleminin en Müm

taz simalarından mürekkep bir davetli kurup huzurunda gösterilmiş ve 
pek çok beğenilmiş davetliler tarafından büyük alkışlara mazhar olmuş
tur. Sayın müşterilerimize bilhassa tavsiye ederiz. 

-11-
Türkçe sözlü 

- AK Kartal -
Heyecan, macera, ve ser~zeşt filmleri kahramanı ( BUCK JONES ) 

tarafından temsil edilen ve Türk sidotyosunda Türkçeleştirilen harikulade 
maceralarla dolu merak ve heyecan filmi . 

AYRICA: TÜRK DONANMASININ Yunanistanı ziyareti. 
Pek Yakında : 

Bu senenin en büyük ve emsalsız bir filmi 

Volga Ateşler içinde 
7671 

C. R. A. 

. , 
Radyolanmızı görmeden, dinlemeden başka RADYO 

almayınız. 
Adana Ziraat Bankası karşısında Muharrem Hilmi Remo . 
lstanbulda Burla Kardeşler ve Şürekası . 
17- 19-22- 25-28-31 - Teşrinisani 926 7534 
2 - 5-8-11-14-17-20- 22-25-28- 31 Kanunuevvel 936 

Tan • 
sıneması 

• 

Bu akşam 

Bu mevsimin emsalsız şaheserini takdim ediyor 
Bütün bir servete mal olan film, herkesin görmesi Jazımgelen yegane şa
heser şimdiye kadar yapılan bütün filmlerin hasılat rekorunu kıran misline 

ve güzelliğine hiç bir zaman tesadüf edilmiyecek olan Kulot Anetin 
dillerde destan olmuş Romanı 

· Meyerling faciası 
Zamanımızın en büyük sanatkarı 

( Charles Boyer ) ve yeni bir istikbal vadeden Yıldız (DANİELLE DA· 
RIEUX ) nin sanat çerçevelerile süslenmiş hakiki bir sanat abidesidir.Böy. 

le bir filmi görmediğiniz takdirde hiç bir zaman sinema seyrettim 
diyemiy~ceksiniz • 

Harikulade bir mevzu .. Kuvvetli bir Heyeti Temsiliye 

ilaveten : En son Dünya haberleri 
Lutfen yerlerin evvelden temin edilmesi rica olunur. 

Pek yakında · 

Garry Cooper ve Anna Sten 
tarafından yaratılan mükemmel bir eser daha 

( ilk gece ) 
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Deniz fenerleri '"' Satı ı ,, ev ve arsa 
- Üçunr · • ıı· f' n 1 a.1 

sinin tellf'ri a a ın a korl<un in 1 • i
ler ve ıslıklar çı ~ıran rüıgarın gii
rültüsü içınden bazan boğuk ötüşlc 
r n de duyulduğu olur . 

Bu sesler kimindir ? 
Bunlar, deniz ve fırtınanın yalnız

hğı içinde yollarını şaşıran kuşlar

dır. 

*** 
Gece ilerledikçe, bu zavallı kuş

lar, renkli göğüslerini fenerin kalın 
kıvnmh camına dayarlar . Zarif ga· 
galarımn Üzerlerindeki iğne ucu ka
dar küçücük gözlen bu soğuk fakat 
kuvvetli beyaz ışığın önünde kama· 
Şlr. 

Kanatları o kayıcı satıh üzerin
de konacak bir yer arayıp bulmak 
için, takatsız kalıncaya kadar çırpar
lar . 

Fakat bu pek uzun sürmez. Yo
ruldukları vakıt fenerin bulunduğu 

4danm etrafndıaki galariye düşer
ler , bu galeri hem dar hem de me
yilli olduğundan 20 -· 30 metre bir 
ijddetle kayalarla boğuşan donizin 
karanlıgları içinde boğulup giderler. 

* * * Bazan bu kuşların , camlara ga-
galarını kıracak kadar hızla vurduk
lan olur . Yabani kaz ve ördek gi
bileri 30 milimetre kalınlığındaki f e
ner camlannı kırarak fener dairesi
ne düşerler . Bu gibi fevkalade za· 
manlarda kullanılmak üzere , fener 
kulelerinin depolarında yedek cam· 
lar bulundurulur . 

Fener bekçileri , artık bu feci 
sahnelere kanıksadıklarından , bun
dan başka türlü istifade ederler . 
Aralarında: 

" Kuş akınlarından sonra bizim 
pilavın eti çıktı ,, 

1 

j 

G ndcl k siy az le 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - ilanlar için 

caat edilmelidir . 
idareye müra-

~---------J 
Puşkinin yüzüncü 

yıldönümü 

Sovyetler Birl;ği , büyük Rus 
şairi A. S. Puşkin'in ölümünün yü
züncii yıldönümünü layıkı vechi!e 
kutlamak üzere büyük bir faaliyet
le hazırlıklarda bulunmaktadır . 

Bu münasebetle büyük şairin 

eserleri 12 milyon nusha olarak tab
edilmiştir . Bu migtann ehemmiye
tini tebarüz dtirmek için şurasını 
kaydetmek kafidir ki 1907 den 1917 
ye kadar uzayan müddet zarfında 
Puşkinin eserlerinin tabı adedi 5 
milyonu geçmiştir . 

Şairin, lygon, Oniegin. Şiirler, 
Lirikşiirler, ve Belkiuin hikayeleri 
gibi muntahap bazı eserleri ikinci ı 
defa olarak 400 biner nusha ve 
Dubrocvski ise gene ikinci defa 300. 
biner nusha basılmıştır . 

lr·--------, 
Türk genç eri! 

Türkkuşu Adana şubesi 
açılıyor . Kayıd başladı . 

Diye se\ inenler \ardır . Fırtına 
gecelerinden sonra fenerlerin etra 

bası ile taşınacak kadar çoktu . 

J fında , galerilcriııde , kt\yalar üze- 1 Koş hen1en kaydol . 
rinde toplanan kuş ölüleri , el ara· 1 

Bir Fransız fenerinde bir gece ya· nizden bir kaç metre yukarda bul 
rısmdan sabaha kadar ölen kuşların dular. Birdenbire bir deniz feneriniu 
sayısı , bir defa 1500 Ü geçmişti . kuvvetli ışığı karanlıkları delmeğe 

Fenerlere her çarpan kuş ölmez. başladı. 
Yarıdan fazlası tekrar g riye uçar- Kuşlar bu ışığa yaklaştıkça ışık 
lar; fakat ışığın cazib sinden k ndi büyüdii ve tıpkı karsıdan gelen bir 
lerini kurtaramıyarak kulenin etra otomobil feneri gibi kö edici ı ar-

Ôlıi a\Ukat B. Saide "it Reşa
diye mahallesinde 54 no. ve Emirler 
mahallesinde 35 numaralı iki eviyle 
Yılanlı mevkiinde 1303 arşınlık arsa 
pazarlık suretile satılıktır. Taliplerin 
kadın ceza evi karşısındaki 35 nu 
maralı eve müracaatları ilan olunur. 
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Ziraat Bankası A d an a 
w • 

Mensucat fabrikası mü-
dürlüğünden : 

Belçikalılar fabrikası namile ma. 
ruf iki numaralı Çırçır fabrikamızda 
müşteriler namına çekmiş olduğu 

muz Klevlant kütlülerinden hasıl 
olan pamuk ve çiğitlerin bir kısmı 
kaldmlmaınışbr. Bu mallara ait si
gorta müddeti bu ay sonunda bite
cek olduğundan alakadarların mal· 

)arını bir an evvel kaldırmaları aksi 
takdirde fabrikamızın bir gıina me
suliyet kabul etıniyeceği bildirilir . 

7659 24-26-29 

Erkek Lisesinden : 

Parasız Yatılı talebemize 150 
metre Kumaş alınacaktır . 11 Ka
nunusani pazartesi saat 15,30 da 
taliplerin nümuneyi görmek ve mü
nakasaya iştirak etmek üzere Kültür 
direktörlüğünde bulunmaları. 
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Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Bugece nöbetçieczane 
Yağcami civarında 

Ali Nasibi eczanedir 

fmda permanlan kesilereg denize laklıkla onların gozler'ni ka naştır-
düşüp boğulunca} a kadar uçuşurlar. mağa başladı. Yol üzerinde yurüyen ıı 

* j lıir }Olcu, gözleri kamaşsa da ayak· 1 · · "' RJ 
Bu talihsiz g~n~enieri bu akibet- 1 ları sağlam bir yer üzerinde oldu BELEDiYE iLANLA 

k k b db. ı gv undan, istikametini kaybetmez. 
ten urtarına • için aca a ne le ır- :.----------------------------• 
ler alınmaktadır ? Halbuki kuş böyle mi? Onun 

Kuşları fener camlarına çarp dayandığı yegane kuvvetli zemin, 1-Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan iş: 100,000 adet parke taşı , 
maktan kurtaracak yegane çare tek ancak kanatlarını çırpmakla tutuna- ( Taşların nereden çıkarılacağı ve teslim şeraiti şartnamesinde yazılıdır. ) 
hir tel kafesten başka bir şey olma- j bildiği hava olduğundan muntazam 

1 

2- Eksiltmenin yapılacağı yer ee tarih: 25 ikinci kanun 37 pazartesi 
d·ğı zannedilir. Bu belk. evvelkinden fasılalarla karanlığı delen ışık, zava· 

1 
günü saat_ on beşte belediye daimi encümeninde . 

daha fenadır . Kuşları renkli ışıkleır ı lınm iktikametini kayettirmekten 1 3 Bu işe ait şartname belediye yazı işleri kalemindedir . lstiyenlere 
kendilerine çekmezleı . Fakat deniz başka bir şey yasmaz. parasız verilir. 
fencrleriniu beyaz ışığını renkli ışık- Aynı zamanda, istitcametinden 4- Muhammen bedeli 9650 liradır. 
)arla tebdil etmek pek de ameli bir ne kadar inhiraf ettiğini bildiren 5- Muvakkat teminatı : 723,75 liradır . 
şey değildir . bir aleti de olmadığını düşününüz. 6 - Teklif mektuplarının ihale günü saat (14) e kadar belediye riya· 

Son zamanlama bu iş için daha Bu suretle fener kulesine çarptık setine verilmiş olması lazımdır . 
b k 1 d .. ·· -ıd" B Ik" · lan zaman kulenin kenlerine doğru a~ a çare er uşunu u. e 1 sız, 7- Bundan sonra verilen veya posta ile gelen mektuplar hükümsüz-
bu küçük arkadaşlarımızın böyle koştuğunu zannederler. dür . 7662 24-29-2-5 
kendilerini fenerlere çarparak öl- Bu kuşların deniz yolcularına 
dürdüklerini onların sersemliğine gösterdikleri faydalar artık anlaşıl· 
verirsiniz. Bu haksız hükmü verme· dıktan sonra, katliamın önüne müm-
den evvel onların yerine kendimiıi kün mertebe geçilmeğe çalışılıyor. 

koymamız ve onlar gibi düşünme Fenerlerin etrafına tünekler yapıldı. 

miz lazım. Bu tünekler yorgun kuşların 
Belki de bu küçücük muhacir- konmalarına pek yaramıyor. En 

lf'r, uzun seferlerine berrak bir ziyade koruyucu şey, fenerlerin 
günde başlamışlardı. Hava karar dört bir tarafına sık dokulu ağları' 
dıkça yollarını kaybetmemek için germektir. Şimdi bunun tecrübesi 
aşağılara indiler ve kendilerini de- yapılıyor. 

Kiralık bakkal 
dükkinı : 

ve aşçı 

Tabsilih kolaylaştırmak için şartnamede müstecir lehine bazı tadilat 
yapıldığı cihetle Ziraat Bankası Mensucat fabrikası işçilerine mahsus olan 
bakkal ve aşçı d~kkanının müzayede suretile 1937 senesi için kiraya ve
riJmesi Kinunu evvelin yiı mi dokuzuncu salı öğleden evvel saat ona tehir 
c:dilmiftir.Münakasaya İştirak etmek istiyenlerin yapılan tadilatı öğrenmek 
... e her gün sabahtan akşama kadar fabrikaya müracaat etmeleri. 
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Dahiliye MütehasS1sı 

Doktor Refik Pekel 
Abidirı paşa caddesindeki muayenehanesini K 1 zı la y ca d -

desinde merhum Doktor Süleyman 
S nın sabık muayenehanesine nakletmiş ve hastalannı kabule b~ş-

ırrı lamıştır . 
7570 g.a. 13-13 

D. Demiryolları Adan ı işletmesinden : 
Adana deposuna bir sene zarfında gelecek tahminen yirmi bin ton 

mikdarmdaki maden kömürünün vağonlardan tahliye ve sitifi işi bir yıl 
için müteahhide verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur . 

Eksiltme 12 11/37 Salı günü saat 10 da Adana işletme Müdürlüğü 

binasında yapılacaktır . 
Şartnamesi işletme Cer Başmüfettişliğinde bedelsiz görülebilir . 
Talip olanların 2490 numaralı kanunda yazılı vesaik ve id uemiz vez

nesine yatırılmış 1.50 lira muvakkat teminatın makbuzu veya bu ıtııktarda 
banka teminat melstubu ile giinün® ek~iltmede bulunmalıdu . 

7673 29-.3-6-10 -

J(,c-.t,ii· . . 

Ôi 

Fabrikalar ve sair defter 
\ 

tutan büyük müessese-

lerin dikkat naza ~arına: 

imiı 

mali licaı ddt r 

29 Kanunuevvd 1936 
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graf 
ahi 

leri gelmiştir. Defterlerinizi almad. 
bir defa uğramanız menfaatmız ik. 

tizasıdır . 3-3 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. B kşı 

tL 


