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atay işinin Milletler cemiyetinde ne zama 
konuşulacağı meçh Japon - Alman 1 

ittifakı 

lierkesten evvel lngilte
re aleyhine midir ? -·-'" Nev • York - Times ,, den 

U zun zamandanberi Berlin 
tarafından hazırlanmakta 

o]an proje tahakkuk et· 
lllişe benziyor. 

Tokyoda askerler dip1omatlasra ga· 
be çalıyor ve Almanya ile Japonya 
~k ıayanı dikkat olan samimi mü· 
Dasebet kuruyor . 

Böyle bir ittifaka verdikleri de
ler iizerinde Almanların da, Japon· 
larm da Aldanmıt olup olmadıklarını 
iatikbll röıterccektir . Yalnız şurası 
llluhakkaktlr ki, lnaiJterede hiç bir 
kimse, Tokyo ile Berlin arasında ya
pılan bu muahedenin birinci derece· 
de Sovyet Rusyayı istihdaf ettitine 
inanmamaktadır. Bilakis h~kcs bu 
lttifakm hedefi İngıltere oldutunu 
difiinmektedir. 

Bir çök defalar söyledik, ve bu
rün Asyada vücuda relen vaziyete 
bakarak bir kere daha ve daha ıs
larla söyliyoruz ki, lnpterenin Sov· 
Yet Rusya ile iyi bir münasebet te· 
illin etmekte büyOk menfaab vardır. 

Şüphe yok ki, milliyetçi Rusya 
buıüa henüz bo)fevik ihtiWinin tesir· 
lerinden kurtulmak için bir hayli 
tüçlük çekmektedir. Fakat bu tahav· 
\'iiJün bir hayli yol almlf oldutu da 
tüpbeaizdir. 

8iJik Bmmaya Komünist Enter· 
lluyonalı ile birlqemez . Fakat her 
ley ona mmr menfaatlerini müdafaa 
edecek olan bir R•ya ile anlaımata 
tefci etmektedir. 

StaliD, Rua ve IDfiliz politikala· 
rınm birbirine yakl•tm•11na çok yar· 
dım etmif oldutu için Hitlere tqek· 
kür edebilir • 

Ruzvelt de Hitlerin hizmetinden 
\fe yardımından memnun olmalıdır . 

Alman-Japon ittifakı fnjiltereyi 
Pasifikte birletik Amerikaya doğru 
)'aklqtınyor. Bu ittifak ayni zamanda, 
Amerika ile Garbi Avrupa demokrat 
cıevletlerinin elbirliti yapmalarını da 
kolaylqtırmaktadır. 

Acaba • bu uzak şark macerası 
ile atılırken Almanyanın Vaşington 
IÇin ealdıindcsn daha faz.la antipatik 
oldutunu Berlin anl .. mamış mıdır ? 

Hitler bu yeni manevrasiyle Ame· 
l'ikan efkarı umumiyesinde kendi aley
hınde husule retirditi nahoş ve aksi 
tesirden her hald'! şüphelenmektedir. 

Bu manevranın tamamiyJe onun 
taeri oJdutunu ıoyleyebiliriz. . Uzun 
lamandanberı Berlinin Japonya ile 
bir anlaşma yapmata muvaffak 
olmak için çalıttıtım biliyoruz . 

Uzun aenelerdenberi , hatta Hit· 
1er iktidar mevkiine gelmeden evvel 
hile , Alman Şovinistleri japonyaya 
kompilman yapıp duruyordu . 

Mütemadiyen Japon askeri eki· 
J>erlerin Berline tqmdıtı Londra için 
meçhul bir teY dejildi 

Hiç şüphe yok ki, Japonyanın 

Balıkçılık kongresi 
Celal Bayarın nutkuyla açıldı 

---· .. ····---
Toplantıda saylavlar, Vekalet murahhasları ban 

ka mümessilleri ve reisleri hazır bulundular 
Ankara : 2 (A.A) - Balıkçılık f 

kongresi dün İktisat Vekili Celil Ba
yann nutku ile açılııuşbr . 

Murahhaslar, mütabass&slar, sün
gerciler iştirak ettikleri bu toplan· 

bda saylavlar, vekaletler, bankalar 
mümessilleri iktisat Vekiletinin ala
kadar daire reisleri de bulunmuşlar 
dır. 

lntihabattan sonra teknik ve 

teıkilit encümenleri aynlmaş rapor 
okunmtlf Reisi Cümhur Atatürk'e 
Büyük Millet ~eclisi Reisi Abdul· 
halile Rendaya 8atvekil ismet lnönü
ne heyeti umumiyenin tazimlerinin 
ana brar albna ahnmışbr . 

Ajanslara göre : Almanlar, Fransızlar, İtalyanlar 
ve Ruslar ispanyaya asker ve zabit 

gönderiyorlarmııl. 

Ankara : 2 [ A.A. ] - Londra ı 
rellllİ mabafili bet bin Alman as
kerinin asiler elinde bulunan muh. 
telif l.p.nyol lirmmna ihraç edil 
diklerini teyid etmektedir. 

J>iter taraftan iki bin F ran11nn
da ispanya Fransa hududunu geçe· 
rek bükUınet kuvvetlerine iltihak 
ettiklerini teyit etmeyen .surette ha· 
ber verilmektedir. 

Royter ajanaa da içlerinde bir 
general bulunan yüz kadar Rus za. 
bitinin Malapya çıktıtmı bildir
mektedir. 

kOmetine tayyare, silih ve sair te· 
darik edecepi vadetmİftir. 

Madrid : 7 ( Radyo ) - Hüku· 
met kuvvetleri hücuma geçerek 
Madridin 12 kil•etre cenubuna 
kadar ilerlemittir. lhtililçiler bur ada 
ka,..Jaşaralc mukabil hücum yap· 
mııludır. Harp devam etmektedir. 

ispanya hüldlmetine yeni tayya· 
ler gelmiıtir. 

Ademi müdahale ve 
gönüllüler 

1 
t 

Londra : 2 (Radyo)- ispanya
ya 5000 Alman 4000 Fransız gö
nüllü gitmiştir. 

Londra : 2 ( Radyo ) - Ad~mi 1 
müdahale komitesinde l-.panyaya gi
den aönüllüler ınesele:;i mevzuu bah
solmuş ve bunun ademi müdahale 
karanna tesiri göriişülmiiftür • 

Londra : 2 [ Radyo ] - Avam 
karamuanda muhalif ifçi partisi 
ln,Uterenin ispanyaya silih naklini 
men etmesinden baha ederken ade
mi müdahle anlaflDllllDB dahil öteki 
hükumetlerin de böyle yapmalannı 
ileri sürmüıtür. 

bpanyaya silih satmak ve lafı· 
mak yasaklığı hakkındaki kanun 
çıkmııbr . 

~-------··------~-
Adolf Hitler ve 

Mussolini 

Halepten Sancağa tekrar milis 
kuvvetleri getirilmektedir 

Sancakta her taraf tekrar tamamen kapandı 
Utanbul : 2 ( Radyo ) - San- ı 

cak .. kkında Fransız hükumetinin 
yapblı teklifi kabul ile Milletleı 
Cemfetine müracaata karar verdi
ğimi(malGmdur. 

1-fatay maelesinin Milletler sos· 
yetealnde ne zaman kooUfUlacata 
hentif malOm delildir. 

10 Kimmanuewelde Cemiyetin 
yapeatı içtimada lap.oya itleri 
örüt&Jecektir 1 

ICilia ; 2 <' HusUli Muhabirimiz
den } Mahalli hülalmet Sancak 
mün.,mbi ~ istifa eden
lerin '9tifalanm kabul etmemiş, jan
~rla ıeceJeri kapa kamyon. 
tarla~ pirilmelerini emret. 
miftit • • çok müntebibi uniler 
k&yl.iaden lcaçmakt.darlar. Antak
yaya JW,pten yeniden milis kuv 
~ ptirilmiftir. Silih atamak 
~ •••• , ... lmkta ola 
tazJilt , .......... Mekbaplann. .. 

"JC9dkllrilaMlcte, ~ 

Leon Blum 

istifa mı edecek ? 

lsıifa edecetı sıwknen Eramız 
BQ§f1elıili Blum 

Paril : 2 (Rad1'>) - Başvekil 
Leon Bhım'un istifa edeceği söylen· 
melctedir , 

Hava hücumlarına 
karşı korunma 

surette kontrol edilmektedir. Sao· ı nuna uyıun buJmamalttadar. Ali ko-
cakta dükkanlar tamamen kapallc:br. misere bu me.ele hlıldanda Türk 
Heyecan fazladır, Türk balla Suri- halla tarafından bir çok proteltolar 
yede yapılan mebusan seçimini ka· gönderilmittir. 

Suriye mektubu : 

Suriye ve Lübnanın müşterek işleri 

T rablus mevkufların 
tabkikab devam ·yo 

Berut : 30 ( Hu.il ) - Li'-n 
mn•f.edelinden ~ olmMklera 
için teuburat yapmt oı.. Trabhla· ...... _ _._....,..,..fti. 
161at .... bili .. itin t9Nshtiyle 
....... • Tnla .. ata biat p.len· 
beri ~ ...... t!tmlkledir • 
~ iade edilince meftuflann 

tabliye ediJeceti IÖyleniyordu • Bu· 
l1'ID için müstanblan ifD bitirmesi 
bekleniyor . 

Berutta da islim cemiyeti pro· 
testo makamında tezaburata ön ayak 
olmuştu•. itler büyüyünca aynı cemi· 

yet HiaimJ.ıula Wıtııerelc 
neti i.de,e çM ... , Tmb•' ıl · 
divamatakip idD .._ • • 
.. c..a ......... _. __ ,.._, . 
ti,..•1lw•tWlssi 0 illibufı 
.... - s ., ..... tiill ... . 
ye .... oı-. .... .... 
bıkdir ile helwtn "ıtiı • TnıllllllF 
ımçlerinin de wıt.ı maijCtlealii 
takdir ettitiai pzetecilere l&J'e
miştir. 

Mevlcuflann tahWtı bir bç 
.. - • .l-L- bit •_,;. gun IUrlllUf ve Qilllillllell'lru • 

- Gerisi d61düncü sahifede-

Son dakika 

Sancakta örfi idare 
ilin edildi 

30Türk yaralandı. iki Türk öld .. 
rüldü • işkence devamda 

--~-----·------~--
Antakya : 2 [ Türksözünün hususi telgrafı ) -

Dün Sancakta örfi idare ilin edildi. Askerler 
30 Türk yaraladı ve iki Türk'ü öldürdü. Hadise 
şudur: Adalı Hacı Mehmedin evinin önünden gecen 
dört küçük Türk çocuğu Adalının evinden fırh
yan iki adam tarafından tecavüze uğrallbfbr • 
Çocuklar koşup işi babalanna anlatmışlar , bunun 
üzerine çocukların bab~ları derhal koıup Aclah-

ordu şefleri Almanyadan namütenahi 
e her çqid harp malzemesi tedariki 
takinları ka11ıaında heyecana dütü· 
Yortanh. Bana makabil Almanyanm 
lnuhtaç oklutu ilk maddeleri Mançu· 
ku temin edecekti. 1 

Londra: 2 [Radyo]- ispanya 
meselesinin müzakeresi için fevka· 
lide toplanacak olan Milletler cemi
yeti Kinunu evvelin onunda açıla· 
cakbr. lnailtere namma Eden mü· 
meuil gidecektir. ltalyanm mümes
sil ıönderip göndermi~ henüz 
belli detildir. 

Avrupayı iki nüfuz mın Proje bu yakınlarda nın evi önüne gelmişler ve bu hareketin çirkin 
tıkasına mı ayırmışlar meclise verilecek olduğunu söylemişlerdir • Bunun üzerine Adalı Japon dfplomllsisi bütün kuvveti 1 

ile ordunun bu meyli ile mücadele 
etti. Fakat bu mücadele kiti relme· 
di. Generaller ve amiraller bir kere 
daha diplomatlara plebe çaldı. ______ .._ ............... ----~ 
Türk donanması ve 
Yunan gazeteleri 

Ankara: 2 ( A. A )- Y.-n 
ıueteleri cloomMmmn ziyareti 
ınüauebetiyle hararetli makaleler 
Qefrine deYllD ediJorlar. 

Londra : 2 ( Radyo] - Royter 
muhabiri bildiriyor: 

ltalyanm üç pmisi dün -... 
800 ltalyan ukerini hamilen lapm
yol sıoırlanna ıirmittir. 

Valansiya : 2 (Radyo)- Meclis, 
hülcGmete itim.da tekrariamlfbr

Nevyork : 2 ( Radyo ]- Asiler 
F alevra ve Madrit yollara tutmat· 
laıdır. Mmir ubur kesi1miP9'. 

Londra : 2 ( Radyo ) - Sovyet 
Ruapnan Mldricl Sefiri ı.,.,. bü· 

Ankua: 2 (AA) _ Havu la küstabane bir tavırla çirkin küfürler aavunnut-
tanbul : 2 ( Radyo ) - Hava l ~jansa muhabiri Londradan şu babe- hücwnlanna brtı korunma projesi tur. Tahammü Ün son kertesine gelen dört k• • 

ri vermektedir . bu yalanlarda meclise verilecektir. bağırmışlar, bu sırada vaziyeti köteden tarasaat 
Siyasi mabafil Hitler ile ltalya Projede; be ferdin bava tunu- eden devriye ( fazla söylemeyin) söziyle ailihın 

~eZ~~=~brn:: :-.;::.::tı vazife saraha- tersile dört Türk'e vurmutlardır • Bu vak'a11 p 
man diteri ltalyan olmak üzere iki ren halk hemen kotm ve sokakta arbede b 
nüfuz mmtakuına •11111111 oJcWca.. Adiaababada konsolosluk la m11br • Meselenin mürettep oldup ıur , elan pek 
nna söylüyorlar· Birinci llllltlb Çe- , _.ı_ 

2 
( n_.ı. ••'kir ki her taraftan birer bölük ı·a-..l--- fırl•ıra:11 

ko.Jonkya A~ ikinci nun- umma : ~)'O ) - J-ponya -r Seli Çel - L uuu-Sa .... •h _.. 
taka ea Macariattn Yapllankya· AdiabtbldıW mlitmi komolol· ve atq a~qbr • m eua wemı 
dar lap tahvil etıniftir. k8ÇJD1flarcbr • 
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Bela Bartok ve arkadaşları ı 
Adana gezisinden sonra 

Bilik-Çengş 

Ulusal muzik 
Genç bestekarlarımızın 

-1-
eserleri 

Musikide gideceğimiz yol artık 

tesbit edilmiştir.Garp teknigine uygun 1 

milli müzık hedefine doğru gideceğiz. 1 

Bunu yapmak için garp tekniğıni 1 
de halk musikisini de adam akıllı 

öğrenmek icap ettiği Bela Bartokun 
uzun konferansı ile de yeniden teyit 
edilmiş oldu . K nferanstan evvel 
hasbihal yapan Necil Kazım ve ar
kadaşları da ayni fikirde idi. Ve bu 
gaye uğrunda yola çıkmış ve Sey. 
han ilini dolaşmışlardı . 

Bu fikrin tatbiki yolunda tefer
ruat üstüne uzun uzadıya görüşecek 
vaktımız olmadı. 

lstanbulda ve Ankarada da na
sıl çalıştıklarını derin derin sarama· 
dık. Yalnız genç üstatların eserleri 
hakkında izahat istedik ve bası lan 
lann listesini aldık . 

Listeyi aynen aşağıya nakledi· 
yoruz : 

Ulvi Cemal 
Beş damla • Piano ıçın " 

bunların da henüz yayılmadığını mu
siki alakadarlarının nazarı dikkatine 
arzetmek istiyoruz. 

Liste tetkik edilirse eselerden 
çoğu Viyanada ve Pariste basıldığı 
görülür. Bunları bizim kütüphane
lerde bulmak imkan,var mı yokmu 
bilmiyoruz. Bunu tecrübe edeceğiz 
ve icap ederse Viyanadan, Paristen 
getireceğiz. 

Fakat hu böyle mi olmalıydı. 

Burada yazdığımız listeden musiki 
sevenler arasında kaç kişinin haberi 
vardır ve kaç kişi bu eserleri teda
rik etmiştir. 

Kitapçılık, ilancılık, matbuatta 
yayın işi bu mühim eserleri bu de
rece ihmal etmiş oluyor. 

Hal ve vaziyet böyle olunca da
ha fazla eser beklenemezdi tabii. 

Böyle milli musikiye ait yeni 
basılan eserleri tanıtmak ve yayımı-

Tabii 
Kendi 

iki Halk türküsü " Orkestra ve Şan " " 
" 

" " " " Keman ve Piano " Kültür bakanlığı 

Cemal ~t: 
Türk salirieleri " Piano 
On iki Halk türküsü " Piano Şan " 
Reıik o~n " Piano ve Drkestra " 

Hasan Ferit 
Sekiz Piano parçası 
Beş Dans • Piano " 
Prelüt ve iki Dans • Orkestra için " 

Necil Kizım 
Beş Piano parçası 
Allegro Ferace " Saksafon ve Piano 

Sonat 
Sonat 
Minyatürler 

" Piano için 
" Flüt ve Piano 
" Piano için 

Listedeki eserlerin çoğu Piyano 
dur. Şan ve orkestrasyon pek az
dır. Bunun sebebini sorunca ( Or
kestrasyon basımı çok güç ve mas
raflı olur ) Biisılmamış bir kaç Or· 
kestrasyon vardır dediler. 

Basılıp yapılsa yeni eserler yaP. 
mağa da tabii heves geleceği anla
şılıyor . Koro tecrübelerini Ankara 
musiki melttebi talebesinden dinle· 
miştik. 

Bunların da mahdut olduğu 
henüz tecrübe devresinde 'kaldığı 
görülüyor. Köy musikisi ( Bela Bar
tokun ~ ı.rii ettiği-gi~ 9'z de daha 
işlem aııtııaRiftıt . 

Bunun tahmin et\;iğimiz tel<nik 
sebeplerini ayrı bir ma aleae ya
zacağız. 

Burada bu yeni işe başlayalı beş 

on sene olduğu halde ancak beş on 
rarça eser meydana konduğunu ve 

Heugel - Paris 

" " 
Universel Edition Wien 

Papajorj- lstanbul 
Üniversel Edition Wien 

" " 

Üniversel Edition Wien 

" " 
Tabii 
Papajorj - İstanbul 

" " 
" " 

nı temin etmek normal kitapçı 

lık yolile olmadığını gördüğümüz 
için - şimdi halkevlerine düşüyor. 

Halkevleri bir defa bu listedeki 
eseri n kamilen tedarik etmelidir. 
Ondan sonra basılmamış yeni mılli 
eserlerin de tabını teşvik etmelidir. 

Adanaya gelen profesörlerin 

1 
mutaleasım·a bu işi bir elden (Parti) 
yapabilir. 

Genç bestekarlanmızın bıı eser
lerini toptan tedarik ederek bütün 
Halkevlerine dağıtabilir. En kestir
me yolu budur ve bu bestekarlar 
için en pratik bir teşvik eseri ol
m11ş olur. 

O ::aman dalia ıl r-
lar ve HJi!li musiki m~dana gelme
p ~Jlııj-. B.sılııı •erleri de 
kültür bakanlığı bastırır ve parti 
vasıtasile halkevlerine dağıtırsa mılli 
musikimize büyük hizmet etmiş 
olur. 

A. Bakşı 

Yağmur 

Dün hava ılıktı 

Dün sabahtanberi şehrimize de
vamlı yağmurlar düşmektedir. 

Dün yaptığımız tahkikata nazaran 
bu devamlı yağmur bölgenin her ta· 
rafına düşmüştür. 

Barometre yağmur göstermekte· 
dir. Dün, bir kaç gündenberi sert
leşen hava, yağmur dolayısile olduk 
ça yumuşamış ve ılıklaşmıştır. Hara 
ret derecesi, dün , zait 15 idi . Son 
yağmurların miktarı 15 milimetreyi 
bulmuştur. 

Halkevinin 
Daktilo kursları başlıyor 

,,. Halkevinin açmağa karar verdi· 
I ji daktilo kursu derslerine ticaret 
I mektebinde yarın başlanacaktır . 

Haber aldığımıza göre ~; dersler 
Cuma ve Salı günleri saat 16 da 
verilecektir . Bu kursa yalnız bayan 
!ar devam edebileceklerdir . 

Müracaatların kabulüne devam 
edilmektedir . 

Arap harfleri 
Kullananlar meşhud 

cürümler şümulündedir 

Arap harfleri kullananlar hakkın 
da yapılacak muameleyi evvelce de 
bir kaç defa yazmıştık . 

Bir kısım lialkımızm bazı nokta· 
lan iyice anlamamış olduğuna mu
talli olduğumuzdan Dahiliye Vekale · 
tinin bu yoldaki tamimini aynen aşa· 
ğıya alıyoruz . 

Dahiliye Vekaleti alakadarlara 
şu tebliği göndermiştir . 

Türk harflennin kabul ve tatbi
ki hakkındaki kanun üzerine Arap 
harflerile yapılacak müracaatların 

kabul edilmiyeceği 'evvelce timim 
edilmişti . l 

Türk ceza kanununun bazı mad. J 

delerini değiştiren 3038 sayılı kanu- ı 
nunun 526 ıncı maddesi bu hareke· 
ti 3 ay hapisle cezalandırmış ve ay
ni zamandu bu suç meşhud cürüm· 
!erin takibi usulüne de tibi baJun 
muş olduğundan Arap harflerile va
ki olacak ıuüracaatlann bir muame· 
leye tabi tutulmadan imha edilmesi 
tekrar tamim olunur • 

Pamuk davasında 
Suyun aldığı ehemiyetli mevki 

Memlekette esaslı ve şaşmaz bir ı 
pamuk politikası yapabilmek için , 

ı lüzumlu olan şartların önünde gelen-1 
!erden birisi de , hiç şüphesiz su iş
leridir. 

lar da çizilirken , şu işinin plinlaş· 
tırılması bu davanın tahakkuku ba
kımından behemehal lazımdır. 

Pamuk davasında , su işi , hiçte 
korkulacak ve altından kalkılamı

yacak bir iş değildir. 
Hayalden daima uzak kalmak 

ve realiteleri göz önüne almak şar
tiyle bu iş kolaylıkla halledilebi
lir. 

Pamuk yetiştirilmesine temel ola
cak olan su meselesi , pamuk siya· 
setinin ana hatları hazırlanırken bu 
esas behemehal ön saft bulunmalı
dır Çünkü , alınacak bütün çar.e 
ve edb rler•ncak su ıle tamamla- Memlekette ziraat için su , bir 
nacaktır . Her ne kadar memleke- siyaset halinde düşünülecek olursa 
timızin pamuk yetiştirılen bazı böl- bunun tahakkuku için , paranın en 
gderinde nazari olarak bir yıllık ya· önde gelmesine mutlaka lüzum yok 
ğan yağmur miktadı iyı bir mahsul tur · 
almasına uygun gibi görülürse de , Filvaki parasıı bir şey olmaz 
pratıkte hadiselerin böyle olmadığı ama • plana dayanmıyan • paralar ' 
muhakkaktır . Zira iyi bir mahsul halk tabirince ( carcur ) edilip neti. 
alabilmek için bir yılda yatan yağ- celer alınmadan harcanır , boşa gi· 

mur mikdarının , y_ıllık toplantısı de- der. 
ğil , onun suya muhtaç bulunduğu işte su davasında gerek parala· 
zamanlarda yağması lazımdır. rın boşa gitmemesi ve gerek insan 

sayinin mutlak bir verim vermesi 
Bizde , pamuğun • yağmurla su bakımından , şu işini esaslı olarak 

ihtiyacının hiç bir zaman temin edi· ele almak ' planlaştırmak , vakit 
lemediğini • pamuk ( beyaz altın ) geçirmeden tatbik sahasına koymak 
bölgelerinde yaşıyan halkımızın gö- lazımdır. 
rülen halleri göstermiyor mu ? Bunu Fikrimce , su işi , yalnız bir ve-
sayın Başbakan hepimizden daha Ön- kalet ve bir tahsisat işi değildir . 
ce sezdi ve gidip o halleri hem de Bu İş tamamen bi • devlet işidir . Bu 
yerlerinde gördü • O halde , bu der-

işle herhangi bir vekalel büdcesine 

Türkmenistanda 
de kati bir .,,are bulmak behemehal konacak tahsisatla su davası halle-

~ lazımdır. dilemez ! 
Planlı iş , evet ; millet mukad· 1) Bu işi , her müşkülü , kudret· 

Mütekaid e_xtam ve 
eraınil maaşları 

T evziata ayın yedisinde 
başlanacak 

Mütekaid eytam ve eramilin ka
- nunuevv ~ı , kanunsani , şubat ma
aşlarının tesviyesine bu hafta içinde 
başlanacaktır . 

Askeri tekaüdlerin maaşları 
7 · 11 · 936 pazartesi gününden 
itibaren ve 300 liva numarasına ka
dar ve 8. 12 · 936 salı günü de 
301 numaradan itibaren olan teka· 
üdlere maaşlan tesviye edilecektir . 

Mülkiye tevziatı 9 • 12 • 936 
çarşamba gününden başlıyacak ve 

1

. 
rr.ezkur; gün de 200 liva numara
sina kadar verilecek ve 10 · 12- 936 
perşembe günü de 201 numaradan 
itibaren tediyat yapılacak ve bu ta· 
rihe kadar da : bankadan iskonto 

1 

ettirmek isteyenlerin muamelesine 1 
bakılacaktır . 

Vilayette: J 

Aylık toplantılar 
1 

1 Vilayetler idaresi kanununun 
48 inci maddesine tevfikan yapıla· ' 
cak aylık toplantılar badema her 
ayın 15 iı•ci günü , tatile tesadüf 
ederse ertn gün mutlaka içtima 
eyliyecektir . 

Bu esas dahilinde , ikinci teşrin 

ayının içtimaı bıi ayın 15 inde yapı
lacak ve her daire bu aya aid rapor 
!arını ayın 15 ine kadar hazırlamış 
olacaklardır . 

Vilayet , bu hususu , dün bir , 
tamimle dairelere bildinnıştir . 

Zabıtada: 
Üç kadının kavgası 
Hamamkurbu mahallesinde otu

ran Mehmet karısı Emine ve kızı 
Nedime ile ayni mahallede lbrahim 
karısı Sakine isminde üç kadın ara· 
sında çıkan kavga sonunda , Nedime 
ile Emine Sakineyi döğmüşler ve 1 

hakaret etmişlerdir . Nedime ve E
mine yakalanarak haklarında kanu· 1 

ni iş yapılmıştır. 1 

Çocuk yüzünden dört ka-1 
dın birbirlerinin saçını 

başını yoldular 
Şabaniye Mahallesinde oturan 

Osman kızı Sabiha , Haşim kızı şe
rife , Mehmet kansı Nuriye ve Şa
ban kızı Havva adında dört kadın 
bir çocuk yüzünden kavga çıkararak 
birbirlerine hücum etmişler ve Sa· 
biha , Şerife , Nuriye bir olarak Ha· 
vayı bayıltıncaya kadar döğmüşler 
dir . Üç mütrcaviz yakalanmış , hak 
larmda kanuni iş yapılmıştır. 

Şehir ve kültür 
hareketleri 

Oruçta vakıt 
bildiren 

deratı , tesadüflerle değil , planlar- li elleriyle mutlak surette yenen , 1 

la idare edilen bir devrede yaşamak sayın Başbakan ismet lnönünün ele j Mersin hayvan 
Borsası Moskova ( Tass) Türkme· 

nistan Sovyet cumhuriyeti Halk ko
miserleri meclisi, Türkmenistan hü
kümet merkezi olan Aşkabad'ın on 
yıl üzerine taksim edilmiş imar pla
nını taavib eylemiştir. 

Bu planda yazılı işlerin yapıl
masından sonra, Aşkabad bir çiçek 
ve yeşillik bahçesi halini alacaktır. 

Kabul edilen plin, çocuklara bil
hassa ehemmiyet vermektedir; bu 
op yıl ~ çocuklar _için ,.ehirde 
105 balıÇe, ros çocuk yuvası, 44 
meltep, ! ianatot}'oln, bir tiyatro 
2 · ~e bit külGplibe JBpı-
Jacaktır. 

Bu gun güneş 6,33 da doğa 

cak öğle ezanı 11, 44 de ikindi 
14,20 de akşam i6,34 da yatsı 

18,6 de emsak 4,45 de olacak 
j tır. 
f----~ .... - .... -...-......... ._._ 
1 Şehrin meskun kısmı, endüstriel 

kısımdan geniş bir yeşillik mıntakası 
ile ayrılacaktır ve meskun kısım 
endüstrieı mmtakanın zararlarından 
taınaınen ıııasuıı kalacaktır. Şelıir 
dahilinde geniş uranlar ııçılacak ve 
üç tane de buyü~ kültür parkı ve 
iıtindıat .bahçesi tarlıedllecektir. 

Şehrin su ihtiyacı dı lıilh•• , 

tayız . Nasıl ki , şimendifer ve en- alması . 
düstrimiz için birer siyaset , onların 2) Hak ve kullanma bakımından 
tahakkukları için de planlarımız var suların , ferdlerin değil , ammenin 
sa , milli ekonomıde büyük bir kıy- menfaatlerine uygun olarak su iş. 
met olan ve ziraatin , mühim bir şu· !erine aid hukuki ahkam çıkanlma
besini teşkil eyliyen , pamuk için de sı . 
şüphesiz bir siyaset kurulacak- 3 - Gerek mahalli ve gerek 
tır. 

işte o siyaset hazırlanır ve plan. 

nazarı dikkate alınmıştır. Bu on yıl 

sonunda ~n ,sup 6 milli fa;ı. 
lalaşacaktır. .. 

A,Mabad'da bu ıııüMet wifwda ı 
yapılal:ak f'nİ mı et i5'; 10 milJıon 
metre mükabını teca1ıÜll er~· 

umumi idare bakımından Dahiliye 
Vekaletinin, su işleriyle kanun çer
çeveleri dahilinde ilgilendirilmesi. 

4- Ziraat Vekaletince ilk iş 
olarak pamu 'c mıntıkalazınııı tayin 
ve te.wti ve diger Ziraat sahala
rında tatbik edilecek usul Ziraata 
göre; bir ııulaJM plinının ~. 

s- Nlıfie Vekaletiııhi inşa 'fe 

-Gerisi dördüncü sahifede -

Açılma hazırlıkları 

yapılıyor 

Mersin : 2 [ Hususi muhabiri· 
mizden ]- Şehrimizde bir hayvan 
borsası kurulacağını çalışma mev
zuu ve teşkilatının şeklini evvelce 
yazmıştık. 

Karamaoıede gösterilen mü
messiHer Ticaret odasında topla· 
narak Borsanın faaliyete ~ıtıesi 
için gereken hıısüsatı gör6şmGşler• 
Clir. 

Bu 9tıp.lııntıda fi~ ...... 

Kültür planı 

Planların yarathğı 
harikalar 

Kültür plaru yeni yapılıyor . On
dan önce yapılan pliiılara bir göe 
gezdirelim . Bu planlar tatbık ala
nındadır . Ve şimdiye kadar harika· 
lar yaratmışbr. 

En başta Demiryolu planı var• 
dı. 

Ankara - Yahşihan yoluyla baŞ
layan bu planın tatbikı o zamanlar 
bugünkü neticeyi vereceğini planı 

tasarlayanlardan başka kim umardı. 
Yol Kayseriye - Sivasa vardıktan 
sonra bile dedikodular eksilmedi 
arttı . Adi büdce ile Demiryolu ya
pılmaz dediler , yol iktisad yolu de 
ğildir dediler. 

Buna lnönü açıkça ( Yol askeri 
yoldur ) cevabını verdi. 

Hakikaten müdafaa yolu yapmak 
ilk plina alınacak bir iştir. 

Balkan harbini de genel harbi 
de en başta Demiryolu olmadığın· 
dan kaybettik . Fakat düne kadar 
Demiryolu yapmamış olduğumuı: 
için Sivas yolu yapıldığı zaman bile 
bugünkü şebekeyi rüyada görseler 
inanmazlardı . Bu iş olmıyacak san· 
dılar nasıl oldu ona herkes hayret 
ediyor ve o olduktan sonra bugün 
bütün dünyanın hayret ettiği öteki 
işlerde oldu. 

Bir iş muvaffakıyetle yapılıp 
bittikten sonra ona kim itiraz ede· 
bilir . 

Fakat başlandığı zamanlar kııv· 
vetli itirazla vardı . Biı: de demir 
yolu yapacak malzeme , teknik para 
hiç birisi yoktur diyorlardı . Hakika 
teon yoktu fakat var edildi . 

Demir yolu demir işidir, en önce 
demir marlenlerini işletmeli dediler. 

Demir madenlerinin iıletilmesine 
ancak bu günlerde teş~bbiis edile
bildi . Halbuki demir yolu pları he· 
men gayesine varmıştır . 

On iki yıl - müdafaa yolundan 
mahrum - bek:iyebilir mi idik ? 

Borç , harç , tasarruf , iktisat , 
ucuz pahalı oldu gitti . Ve bu gün 

kimse ne o borçtan ne adi bütçeye 
yiiklenmenin sıkıntısından hiç bir 
şeyden şikayeti hatıra bile getiremet• 

Çünkü Anadolunun müdafaa v .. · 
ziyeti bugünkü demir yollar şebeke
siyle on iki yıl öncekinden büsbü
tün farklıdır . 

Fakat bu yollar yalıuz ( müdafa 
planının) yolları mıdır? 

lktisad, umran, kültür, ziraat ve 
bütün manasile medeniyet planııun 
da yolları değil nidir. 

Bu yolların birer birer adı var. 

Bakır madeni yolu, maden yolu, 
kömür yolu, demir yolu, pamuk yo· 
lu, Akdeniz - Karadeniz yolu .. 

ilk planın son yollan nuh za· 
manından kaldığı gibi duran tuf:uı 
görmüş topraklara medeniyet götü
recek ve şark ile garbi birl~tire· 

cektir. 
işte ilk planın semereleri. 

(Sonu var) 
A. BAKŞI 

Borsa mevzuu içinde bulunan celep 
ve kasaplarda iştirak etmişler ve 
kendilerini temsilen azalığa Yasin 
Kurt ve Bahaeddin Güzberiyi seç· 
mişlerdir. 

iktisat Vekaletince seçilmesi 
icap eden iki azalığada Mersinde 
hayvan ticaretiyle uğraşan E.rdişli 
Mustafa ve Fevzi Coşar :naıııutl 
gösterilnıittir. 

Borsanın bir an evve fu&,de 
geçmeııi için ba topbıııb ft neticesi 
ait etdtıtu mılkaıkırı biltlıı -tir. 
Bora faaliyete ;etM>eye .._ 
bunlara ait 1111W11elit ~ odP 
sında tedvir edllaıel4eclilı'. 

at 

?. 

c 
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enç dostum , dudaklarında 
şınldayan bir kır türküsü
nii titreterek yanıma gel· 

· .. O kadar dalgındı ki !.. Ruhu 
tarafta gez"n bu dudakların, 

ldanı a; hatta ara sıra yüktek 

1 
batırmak ister gibi açılışımı 
kalmıştım .. Sordum : 

- Nasılsın Taner ? ı 
O , bana smuşumla ilgisi olma-

1 
şunu sordu : 

- Sevengilleri bilir misin ? 
Ve ekledi : 
- Ama türküyü değil, türküyü 
tan macerayı !.. 
- Hayır hatırlamıyorum .. Nedir 

?. 

ş 

'lllık l' 

kadar 
kaçakçılık 

·· rülmemiş bir 
peşinde 

. Hiç bir memleketin hu unu ve kanunuau din-
Demişler . Ve bunu 'onun beynine 
öyle aşılamışlar ki 1 .. Biçare Çoba· 
ner bir deli gibi olmuş 1 .. 

Acı sözün akşamı sevgilisile yi
ne Çakıbn kıyısınila buluşmuşlar, 

lemeden başlı başına bir ikumet gibi hükim sü
ren kaçakçıların altı tanaresi , bir filo ı illası ve 
hususi tayyare meydanl•ı , antrepoları var mıf l 

f Çobaner , Dıruyetnefllt tip- · 
hesini açamamış ... Ve yine ~e~ ak. 1 lngilterede, şimdiye kadar görül· 1 Çünkü, bütün sıkı tedbirlere rağ 
şamki tabiilikle sarmaşıp yuruyor memiş bir kaçakçılık oebekeıi me1- men, limanlarda ve garlarda kaçak 
lamllf 1 •. da-. liılttr. lu ka~ık şe· c;.lar ele geçirilememişti. 

O akşamki gezi, her akşamkin· bekesi adeti büyu1t 'bir şirket halin· Havadan düşen kaçak konyak 
den uzun olmuş , Çopanerin ayakla· dedir. Kaçakçılann altı tayyaresi , oişeleri üzerine , gizli polis kaçak· 
111 ptikçe sarplaaan k~ ~ı· bir QClk ıuli-!ıil bir • c;.lığın havadan yapıldığını düşündü 
yormuş 1 .. niz filotillisı • hatti tayyarelerinin ve tahkikata başladı . 1 

Belki yüz metre derinliğindeki indiği ve hareket ettiği gizli taf)'are Şimdiye kadar yapılaa araştır· 1 

bir yarın kıyısında durmuşlar .. Bu nıey~n •fit 1 1 malara göre , yukarda da söylediği. 
sırada ay, küçük bir kara bulutun Adeti başlı batına küçük bir hü· ıaiz gibi , bu kaçakçılığa! , şirket 
altına dalmış ... Çakıt, ikisinin ayak· kümet. Hem de, hiç bir memleketin giLi büyük bir teşkilat tarafından 

- Çıkıt şarkısı . işin varmı ?. L._.J .. du '-----· 
lan dibinde, koyu gümüş bir kur 11U<1U nu ve 11<1111UOU1JU tanımayan idare edildiği anlaşılıyor. 

- Hayır !.. b' h"k"- t Btı kil" -'-'-- altı tayy dela• gı'bı' uzanıyor ve yılanlanıyor ır u wue · t- atın emnnue a· 
- Eh öyle ise. Dedi ve: . MESELE Arn MEYDANA ....., 

: ! 

A • sn sınema 
2 Birinci kanun çarşamba akşamından itibaren 

iki büyük fitnı birden 
-1-

Bin bir yüzlü adam l.ikabile maruf esr•, muamma 've korkunç filmlerin 
büyük artisti 

Boris Karlof 
ve sahne arkadatı 

( BELA LUGUSI ) 
ile beraber çevirdiği şimdiye kadar yapmış olıl ğu bütün filmlerinın 

en büyük ve en heyecanlısı 

(Kara kedi) 
Eerar, muamma, korku ve heyecanla dolu bir film .. . insan seyrederlı:en 

tüyleri ürperir, nefesi tutulur, heyecandan heyecana düşer 

-il-
Umumi istek " . ve arzu . uzerıne 

KEN MA YNART ın büyük sergüzeşt filmi 

( Kovboyun şerefi ) 

Pek yakında : muş 1.. tSaattard-L...: ıınglisine ~ re , birçok yat , balıkçı gemisi, mo-- Şu yanımızdaki şırıldayan .....,..., çıvTI ? 
cık yok mu ı., işte onun kalınlı· bir şey açamayan Çobaner, birden· "' tör bulunmaktadır . Kaçırılan mal· • 

bire Duruyu kucaklamış ve : Bundan dört gün evvel • lnaitte- lar , hali arazide , <}eniz kıyılarında· On sekiz yaşında genç bir kızın ilk aşkını terennüm eder a: akan ' coşkun Çakıtm kıyısın- 1 rt'de ' bir köyun" biraz ilerisindeki 

Gönül istediğine Gider 1 • 

k 1 1 · · b' k.. ük' t • Et · -L•: L.-•• bana ki ma&...ralarda saklanmakta , ora· Yirmi beş yaşında evli bir bayanın gönül maceralannı gösterir uru muş şırın ır oyc e • - mıyec.,....n .,.._ • çayırda kôyiuler dört tahta sandık 5 Q 

· d ı· b d. k ..::.-ı '--- r.ı..tııı Jcö dan , gı'zlice şehirlere naklolunmô:· ·7591 

~:-~::~e~;:cn e' 

1 

~~~nak:; p~:~;;: ~ .. • ~!~~~;.~~yln::; :::~ tadır. ------------------"!---~'"!9'---
.ki · ı· Çob dik "bi ol Bumir: bunlar biliniyor , fakat şan ı sevgı ı varmış .. a· Ve, IOnr&, • mırı lllllf lllÇ· kıyorlar : Sandıklanır' içinde kınk 6 -

I Du 1 ..a..: k"- k-L henüz lcatiyetle elde edilen ne bir e - ru ·· larile bir çılpı •'"" ur ._.,_ konyak ıiceleri var . . da Bu 
Ç ba k ·· .. d' ·· ( k lüb · d ) y İl var , ne de şüpheli · a m .. 1 o ner • oyun en ınç ve gu· huğundan u esın en gıygıyını Hadiseden haberdar olan polis 
d 1:1._ 1 Du 'da b·n·cı·k ge aJ hr "d ek " ben 1 ka da , kaçakçıların kendilerini gı"zlemek e .... n ısı • ru ı · mış ve fC e gı er • vaka mahalline gelip tetkiklerine ba. 
· i ı·nu·, " :1:- -'--'- te büviik bir meharet sahibi oldlllc· .. • tıam • '""'"'9 .. tlıyor : '-. 
Küçüklüklerinden ;beri süren bu Çobaneri haMI atmıtm . Bir !endıkların ııok "k~ atıldı· lanaı ve bunla'! için plinla ı.elıet 
ilerinden ötürü , köyde onlar , bafta sonra lıü lea köy • Millqılı,- • ita .. yük ettiltlerini gösteriyor. 

engiller diye anıl:rmış 1. kadaşlan . ona; çolc haksııı oldutu· bir kuvvetle saphinmıştır, ADAM DA KAÇIRIYORLARMIŞI 
Bütün köylü, Çobanerin askerden ·ı· Du k--~n .... n Bu · t L.-•• _,,ı. hadise ' ·· I nu ve sevgı ı rusunun enuıu uc vazıye MI- 1111· DJier taraftan, lıiçbir hudut 

esini dört gözle bekleşir ... j başlca lciımeyi Mıtaıedilifıl ve ltiııa- ~ hlt~ı•ıdııll~ta!ı5:~"~~~: 1 muamelesi dinlemeden memleketten 
iş .. Onlaruı dütününe herkes • seyle seyW~ fi>rmediWerini IÖy· dir. O zaman • me_. 1 memlekete DÇtbilen bıi nakil v-.ı 
i muratları gibi sabırmlanrlar !emişler .. gizft ~lis teşkilitı olan Scotland taPahtıitl ):haÜportsuz yolcu taşıdı~ 

iütün köy • bütün ağalar .. Ço . hali osa;; -~=~ :~~ y ~~~:.bir kaçakçı tay• 1 da ~ned.~ektedi.- . Çiinllii, yine 
re , düğünü , askere gitmezden hıçlme• bir smle .ecıtıml- ve lflt ~ ... •ıdu'dıt.._ lngiliz polısı , memlekette rastlanan 

el yapmasını ısrarla söylüyorlar. tı ce;..ı...., k _._, __ ı. ••• L. -ı..ı.J• bazı yabuıalana paMpt>rt memur 
halk şarkıları içinde bir eşi •laııü r. ·-- ony- _ .. "-" ı klan d edilıl · · M · t • Fak · · I ? Bu d u n an fC9111 ennı v•remnı-o : Çakıtın • Sevengiller • türküsünü at, mçın ab mıt nun a se· . 

- Askerlik bu .. Gitmek var bebi kuhıjea ımı.,tlıyör : tir. 
nıelc yok .. Durunun gözlerini yaratmış " Havada bir müşkülatla karşıla· Bu itibarla, bu bça~ıLk eirlı:e· 

'de koymak istemem. Geç olsun, Bütün hapishane, bütün mahkilnı· 1 şan tayyare, düşmek tehlikesi kar· ti Frama ile İııgi!tere ıır.asıada bii· 
olmasın 1.. lar • onu sabaha kadar dinlemişler; 1 şısında, ağırlığını azaltmak istiyor ve yük bir rol o~tadır · Şilıd 

Çobanerle Duru , köydeki kaç renkli b~r gün~r sı~an ~ırken, Ç'?- 1 yükünün bir kısmını - veya hep- lngiliz polisi , bir ordu halinde, ka· 
bakmıyarak herkesin gözü baner bırdendıre elındeki çalııııfı fır· sini - boşluğa bırakıyor . çakçılann peline dütmiit buluna· 

!atmış ve hapishane mazpilai'llldan ' 
' de konuşurl~r ıe ayın sahili •- KAÇAKÇILARIN izi ÜZERiNDE uçup şehir sımrını apıa bir IUnı : 

yan gecelerinJe , derin aşkla · ' . . ı· Esuf'n, bundan bir müddet ev. ı 
a tutuşan yalazımın gönüllerinde· · . " ~ru 1 .. Duru I - • • diye ikı vel, !ngilterede kaçakçılıkla müca-

aksini , çakıt kıyılarında bulurlar- 1 kelıme ınleyerek yıkılıvennq I ·• ddie teşkilatı gizli polise müracaatla 

t 

1 
~ M " geçilmiyen bir kaçakçılıktan 

Bir ay .. Beş ay detil L 8u , işti . Bu kaçakçılığın lngil· 
lerce böyle sürmüş !.. me Fransa arasında yapıldığı an-

F akat , izin alındı ı ık ştı. Fakat nasıl yapılıyordu 1 
Ayni köyde, Çobanerle Duru'nun Bu ._ıüm değildi . 

ve bir gün Çobanere gelerek : 
- Duru, seni aldatıyor .. O , 
rkpmar • daki demire varacak .. 1 """' """ •ım I Krom madeninde 

· Tan sinen~ası f faaliyet ! 
--=--~--'-Bu akşam 

King kong 
Türkçe sözlü 

-1-
Şimdiye kadar yapılan filmlerin en azametlisi ve en dehşetlisi tarihin 
tçhul devirL rinde yaşayan bayvanat akla hayret verici bir şelcilde teı· 
't edilmiştir. Yepyeni bir tarzda yeniden kopya edilsı bu b.ilmJiıde.fit. 

mi bütün sinema severlere tavsiye ederiz 

iLAVETEN: 

Türkçe izahatlı Foks Jurnal 

PEK Y AKıNDA: 
Öyle bir film görecek ve öyle bir eserle karşılapcak.sınız ki, giiolerce 

!!ııutamıyacalc ve gii1ı1erce tesiri attımfa kalacaksınız. Bu pheaer : 

Charles Boy er ve Dan· ile Darieuk 
tarafından 

M yerling 
yarablan 

Faciasıdır 
7584 

Bir havai hat yapılıyor 
Ergani ( Hususi ) - Madene 20 

kilometre mesafede bulunan Gule- j 
mm ini d · Kraa. •deninin j 
nakli,atına devam edilmelctedir. Ya· ı 

j pi ~ dağda 
l geniş mikyasta krom madeni vardır. 

l Etibank tarafından işletilen bu ma 
dende, çolc esaslı tesisat yapılmağa 

1 başlllnrnıftn'. 8ithassa azami dere· 
cede seblcıyat yapıbilriiek için mü
kemmd bir havai hat yapılmasına 
teşebbüs edilınif, hattın beton te· 
melleri ikmal edilmiştir. Şimdi mon· 
tojuıa başlaiımıatır. Bu işinde niha· 
yet bir a)I içinde ikaıal edilec;cti 
kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Bu hattın maden altuıdalü iltisak 
noktasmda büyük bir silo dahi ya· 
pılmalctadır. Bu sı1oda Depo edile
c~ olan krom madeni istenilen 
yerlere peyderpey ıöfıden1ecektir. 

GuJeınandaki müdlr, miibendis 
de memurlar için de biDllar yapıl· 
mıfbr'. Sa,ııtral binamda da eaub 
bit faaliyet röze çarpmaktadi'r. 

yor. 

Keoakçıı.a. h• ı ıda buluaaıı 

adamın Pat~te oldııtü "' ~p bir 
hayat IÜrertılı: ller ifi biiyiik bir a.. 
kade idaııe ettiti lıalamin : ohınuyor . 
Bu adamı ele geqirmek için , lngih 
gizli polis teşkillbnda en mühirit 
rneorlci allıD bir mliftttlŞ Pariııe git· 
mele iıereciir. 

Ankara' da 
İş kanununun üzerinde 

konferanslar 
• 

Aııbra : ( Hususi ) - llctisad 
V ekileti iıt dairesi reisi B. Enis Be
hiç Kor)<ifek , vekilet konferans 
salonunda yann saat 15,30 da bet· 
lamak ve 3·4 gün devam etmek 
üzere seri lralinde konferanslar ve· 
reeektir . 

Bu kcıııier.n.Jara it daireai tqki · 
litına yeni tayin edilmiş olm başmih 
fettit • müfettit , ve dipr nıemurlar· 
la lktiad V eületinin , diter daire
lerine ınenaııp aliblı memurlan 
bulnnacalctır . 

Diter velcA6ederin umum müdür
leri ve bütün bankaların İf kanuniy· 
le aWaılı MeMUrları da konferanaa 
Clawt ohınMlllldardır • 

Gittikçe artan -bir hızla ilerleyen 
l:aı f9e4iptfM belcihna, ~a 
havai batı., dilet fenni teııisubn 
tamamca fMlife'Hefecelderi la· 
IOMkt.ıdu: Gılla .bir nMiıc 

merkezi yapılacatı söylenmektedir. 

Alsaray • 
sıneması 

Bu akşam 

Yüreği yanıkların, dertlilerin filmini koyuyoruz. 

1 
Kadınlardan kbm 

Oynıyan 
söyliiyoruz içi 

: JonkraVfm-t 
Tekr:ır yanıklar bu filmi görsünler 

2 

Yıldırım Kaptan 
Oynıyan • . Viktor Laglen 

Bu senenin en güzel ve heyecanlı sergüzeşt filmi 

Sovyetler Birliğin
de turizm 

Moskova ( Tass ) - Bütün dün
ya memleketlerinin Sovyetler Birli· 
ğine , bu birlikteki kültürel , sosyal 
ve ekonomik terakkı hareketlerine 
karşı hissetmekte olduklan alaka , 
Sovyetler Birliği dahilinde turuzmin 
irıki4afına pelt ziyade yardım etmek. 
tedir . . 

Geçen yılın ilk dokuz ayı zarfın. 
da Sovyetler Birliğini ziyaret eden 
15.995 yabançı seyyaha mukabil 
1936 yılının aynı ayları içinde Birli
ğe 18.450 seyyah gelmiştir . Bu 
seyyahlann yüzde 25 ten fazlası 
Amerika Birleşik Devletlerinden gel
mekte ; lskandinavya , Fransa , in· 
giltereve Çekoslovakyadan gelenler 
de büyük bir yekün teıkil eylemek· 
tedir. 

Bu yıl ilk defa olarak Romanya· 
dan da seyyah gelmiş , Baltık mem · 
leketlerinden ırelenlerin de mikdan 
artmıştır. 

Bu yd seyyah gezintilerinde bir 
yenih1c yapılmıştır. Seyyahlar, mes 
!eklerine göre gruplara ayrılmakta 

ve bu suretle doktorlar, muallimler, 
mühendisler, hukukçular, artistler 
ve saire ayn ayrı gruplar halinde , 
ayn ayn programlar tahtında iez· 
dirilmP.ktedir . 

Bu usu I , gezintilerio gezenler 
üzerinde uyandlrdıtı alakayı çok 

- &isi dörd6ncü sahifede-

7585 

Kutublarda 
Moskova : [ Tass J - Sovyet 

Arkeologları, Kutup dairesi arzında 
Obinehri kıyılarında Salegard mın• 
takasında çok eski zamanlarda 
oturmuş bulunan mechul bir mille
tin konak yerlerinde araşbrmalarda 
bulunmuşlardır. 

Geçen yıl Salegard civannda 
kiin eski bir şehir harabelerinde 
yapılan arkeolojik kazılarda, orada 
yaşamıs olan halkın yüksek kültür 
seviyesine işaret eden bazı artistik 
eşya ele geçirilmişti. 

Kazılara bu yılda devam olun. 
muş ve evvelce bulunandan daha 
eski zaıııanlara ait başka bir konak 
yeri keşfolunmu$tur. 

Gerek evvelki k. yerinde 
gerek bu yeni keşfedilen yerde, 
lskit'lerin kültürü damgasını taşıyao 
36 bin kadar muhtelif eşya veya 
parça bulunmuş ve bwılar ıa.if 
olunmuştur. 

Bu kazılardan çıkan neticelere 
göre. bu iki eski şehrin mevçut 
bulunduğu zamanlarda, o mıntaka· 
da hayvanat ve nebatat tamamen 
başka bir manzara arzetmekte idi. 

Bulunan hayvan ve lkuş kemik· 
lerine bakılır ise, şimdi hali bit tun· 
dra olan bu yerleri vaktite zengin 
bir ormanlık bpllıınalcta ve W 
yerlerclıe çok reıiftttltlı nebiiffr ye. 
tişmekte idi .• 

Çok eaki zamanı.na lııınlal'ft 
oturmUf oleıı kaWn, tarili için hi 
bir muamme halinde buluıımak>ta 
dır· 



: 4 'Fark .... 3 K' .. ıenel 

Pamuk davasında l· Adana Borsası muameleleri· 
- lkiılci ayUdaıı mabed -

teknik bVunnıdan bir IU progra 
.. buJrlem111 • 

6- lktiut Velriletinin,, mem· 
lebtin endüstri plinlarma pe ne
... ne ıibi , ne kadar pamuk 
te cfiıer 111 ile elde edil,cek Zirai 
..... ilteditine dair bir plin yap· ... 

iane 1 
iane 2 

CİNS ·raat 
kumbara 

kası 
rınıı 

7- Sdalıat.BK•nhpıın, rerek 
ıaumi fdılıat ve ıerek ilkin balcı· 
...... IU itleriyle olan aliki111Un 

YAPACI 

ellicl edilmeli. ı-....------- _.Ç'-l_G_ı_T _________ • 
8- Adliye, Dahiliye, Nafia, lk. EkS])1e9 

tilat, Ziraat, Sabhat Bebphklın ta· 11-ıann:· :.:;e;:--::~-ı:;---1----1----1-------1 Y er!i " Yemlik ., 
nıfından ayn ayn seçilen ve müt· .. " TohüDifuk .. 2,62 
terek ç.ıılııec•k bir komiayon tetki)i B U B U B A T 
ile m meseleli hakkında her Veki· --------• 
leti ılilrıeclv eden huaıalırm ahenk·'t:~~:ı-~r !Ye~rli~. ===ı=ı ===t.=-=--ıı--------ı 
llftirilmelİ • ., mentaııe 

9- M-mleketin müdafaası ba- -Arpa..-:-:'--=='---ı----ı--·-- -------1 

Almakla para ~iriktirir ve ihti
yarlığınızda hem siz ve hem de ço 
cuklannız refah ve saadet için<l 

k•ıııd111, Büyük Erkinıharbiyenin 1 
Füliiya 

- humlt8i miitalauı • Yülaf yaşarsınız • 
10- Vekilet.lerce haiırlanacak 

oa.a, 111 proıınmımn bir devlet li· ll-ıri'+~T----1------1-----ıı-------ı 
Jueti halinde temerküz ettirilmesi. 

Gibi enalar çerçeveli içinde • 
iJIOlllDI lıuırlanac:ak olursa, mem· 
Wcette yalnız bol ve emniyetli pa 
..ıc mehmılii de eJde etme bakı
....,, cletil ı- çefit Ziraat mab. 
_.. rspnn bir plir halinde 
lıer yıl elde edilmesi ve bu sayede 
lıl,llr T"ark ıııilletiııin en çotıına 
flllkil edmt, köy ve köylünün bayat 
ve ıeliri, devlet eli ve anım himme 
"1le liaoe ta ecfilnıit -olm r rı , elr.o-
lıiıaıi .............. llçrlJiflDI mucip 
ôlııcektır • 

Her feYde olclvtu sibi bu da • 
Myın S..bakanın büyük lıimmetle
rinden bekleair • 

ıs 

Şirke- · u N Adana Elektrik Türk Anoni 
Dört yıldız Salih 725 

ııç • • tinden : Dört yııdii DötnJhlk,....,,... .......... ---1-~.-- - . 
ı üç • • ı-..,.;o;...---1----=------1 R.dyo lfttenleriain elelctrik mılcilhıri iiuıillılh lllli ıllel çelcildiii , 

Simit • -1-ı-..;-r~: __ _._-_-:_-_-_-_-_-_-_-:_-:_-:_-; IOll naımlvda iık ilk pülmektedit. Bu ,GdB .ıa. mllhtemel her. 
-Dört )'ildız cumhiinyet--

625 
__ Jınıi lıir telılilreclftj cloreyı ıw'uliyet bbul edemi;rtell ltmıilderı mıtıenleaiıı 

' ~ : elektbik batluı ~~ pilınaııeaiııi; Bmfanı ....... ve muntmm 
~pılmı•na ltinli olırmıen •)'111 baJkm 1111811 ılilcbtine ll'Z ederiz. 

Liverpl Telaraffuı ' Kambiyo ve J>ll'I 7581 3- 4 
2 I 12 I 1936 it baııkumdan almııııttır. 

s..u. ,,.,.. 

Doktor Rıza Tahsin l-'-~=iriııcı=-.k-lıııııı--vad-ri-l1::=i:-=:t~~7d=~~~;;=.:=:ı=:~t=~ 
6 S6 l-i,r.=;;;..:...;.:.::;;;:::..;;__-~..__,~f-ir-11 Mart .. 

Hit hazır s 62 • 
N or!c 12 16 • Mektel>i f'1>biyei Aakeriye elki muallim mua~ 

den ol~ r.taübuldan aeJerek hastalaruıı Hilaliah ·ye ve Liibnanın TanuaBelediye re· "tin- Sovyetler birllğin 
.. k . 1 . den : , d · . mer karşıamda Kulalc mütehaUisı Bay Ziya Ahriıedin 

muştere ış erı J,tuyaı ,.....nd·ki köpriiııiin re · e tunzm muaymebsreliniD luıhnda ıabahtan akpme kadar 

Gündelik liyut Pzete 

Abone şartlan 

12 Aybk 
6AYbk 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kurut 
1200 
608 
lOO 
1m 

1 - Dıt l'llU'lelıfltler için 
bedeli cletifmes yalnız pcılta 
111DaıedlHr • 

2 - lllıı!ar içİR 
caat -ct'I ıUdlr • 

ııifletilmeai tMıton ume olank yap. _ Ür"•""" --L.L-- _,__ 

ludecaktır. Bu ifiıı mu1ıaınmen keşif r--· ••ır.TJ- kabul etmektedir. 7478 12-12 I'· L Adana Memleket 
ı.!t .. _ cemiyeti reisi 5e1;.., bey illim bedeli• 837 • lira •33. kunıftur • ~:'t.,~r .çok daba..tnte· 1._ ___ ... ..,fll!l"'..,...""""'"-..----------ıııı11 nellİ 8q Tablpli ~-

- 8iriııci lllıifedeıı artan -

...... ..... ihaleli açık atıraıa -tile 21 - ·- ,,..,..._ _ 
_..için • ._. R•· ..... 1ır 12-936 pmrteli lilnl 111t ıs de 1937 yılı içinde turillil Wlye. \ Heltlneye okur yuu -=:: ~:· =:~ :.:.:e.:~· =iıl:= ~=:; ::..:-.-.:c=: "ı..n... 
ııiılidal='eleri olmedtln IÖylemif lediyemizden aramalan ilin olunur. yıl yepbmılcta Ye yebimcı ıneaı!.,. 1 ıe bq wrmeluı. 3-3 
... tahliyeleriıa iltemiftie. Cumhur 7592 3-8-12-16 kedebtleıcle pek ziyade .. ııylii 7579 

· · eter bunlar idareten tevkif dırmakta olan Tiyatro Festivalinden 
"*5lnıit olaydı derhal tahliyeleri 1----------ı bı,k•, 1937 yıl lı Sow,et Lııoli- 1 
diri ..ai&rdi. Flkat timdi it adli. 1 HaleP, lskenderun dahil delildir. bınııı yirminci bGJik )'I• ............ 
,meclir. Tahkikat neticeliııi bekle- ı Bir ,dlık vmti ıümrilk varidatı kvtlmaca!c, çak llllhia bir Zirut 1 
ınek ı•ektir cevabını vermiftir. ııekiz dokuz milyon ;&ra tutmlkta· Serıiti açıl,...k w aynm. Wliei tıb· 

Bu mMuflıır tenburatm kur· 1 dır. bi diıeri J~ , ilci bet• h "lel 1 
t 

1 lırıdır. Füat ( Hukulc ııriiAvab) 1 On yedi seııedenberi mahrum kORIN toplaalCMv. ~ 
• tııdıiki M•M kuvvetli vaad ı olduklan bu paraya • çünkü m111· ~i yıl iGimk ~ 
' ada lıimıetleri reçmif ohı· lilıi müftereke de bunun çotıı Fran· birlitine bütün ba sebeplerıl111 do- 1 

10'· • • sızlar kendi munftanna kartılık layı 30 binden faıl:_y-'!~ Turist r 
• 1 tutuyordu • iki biikfuaı.:t reJecek reJeceti taliiDln eaıımeımıuır. 

Mı•hdeye bltlı protokollar sene bVUflDUI olacaktır . 
...abince Suriye ile Libıııın ara- • 
mda mifterek ve n111lak mesele- Lübnanda ~Sun .e~e de bu Kongı eye çağın 
1er Lıl••ııcLı mün!me huırlıkları ı yıl bitmeden yeni bükılmetler tqek· Adana kulübünden : 
_,.L r' tadır. Bu miiflerek illerin en kül ..-:. L-•··----•·tır. Yem" t::L0:. ı-r- ~ - ......... 1-127936 da topluluk olmadı· 
nıQhimmi ıGmrük meıele.idir. Çiin.. 1 metlernu•bedelmn parlinıentodan tmdM kongre S-12-936 ~· 
idi ~ devletinin~ ~ılı 1 reçıııeainden sonra olacapa fÖl'e teli gününe bınh'm15ıa. Sayıa iye 
wı Alıil Liian devletinm elinde Siniye parliment0111nun 21 Kimınıı· lerin 0 sün mt 19 da lci'iptıe bu-
.... =alO=dıır. 1 evvelde toplanmuı hesaba bb· hınınalan rica olunur. 7594 

GB llctım relm et)'llllll bir I lmca bunun için ay 101111i1U bekle- ' 
kıama da Sariyeye littiti için bu melidir. Tarsus Belediye reialiiin- İ 
varidatta oma da hbreııi vardır ve · Suriye ve Liibıııın ar•mda den : 
bu ,ıimriik varidatı ( Merılibi müt· gümrük itlerinden baflca miifterek l.tuyandan it fleM 11 bdar 
la ıılcc: ) illiıil6 tefkil edıJmit olan mesalih aramıda POlta, teloraf, ---..... ------.--------·---•· Atatürk • Fd &iaM• ilci tara• da !la-
'" _.da idaraiııin kontrolu .ıtm- reji gibi isler de vardır. 

)'llldu. Suriye iııtihebile ve tenlıurat ,...,...-... • .... 1 
' •. 1- Hu.i idare ile iJıili daire· 

674$ 116 

Seyhanapor Balosu 

• 

Kiralık iki güzel 
Dehboy civennda Etem ef. 

çeaiııde Turunç ve Portakal 
lan aranda biri 4 clreri 6 
1U ve Elektrik tCIİlltı lllllVCUt 
ııhbi iki ev nıüllit fer.&tle 

l lıktır . Doktor Hakla Etemc 
racaıet. 7569 s-s 

Sabhk ev 
- ... , ı:ıAD tehir taraf'ıal 

ufelt çedde iizerinde S.y 
kôtkii .. tılılctır • 

Almak iltiyenlerin Operatör 
YaM Ziyaya miiracut • rlsri, 
olunur • ifııS 

ıs-F22-2&:-29-H-1 ela illı• bir lcunancla wfediJi. I • •. ~~.~ ,~ Seyhan Valilitinden: 
e....ı: .._, ~-- -. becl. eli lceıfi • 1312, .. olup .ı-:.. jh.:V.... ;..;,. ( 2112 ) •-ı , __ L Şehrimiz Seyhan Ademwpnrlcu-
~ mi UCYlet miinelcil oldu- neticem1e ınetgul olan Suriye -ve ""'"' .. ı- ...,... .... - t .. L .. bu L-:..- düf eden iindan bu ili kendi araJannıla bal· Liibııaıı ... ,...teJerj Antakya h•ldnıı, ıhaleai açık ll'bnna mnıtile ıı - (12400) kilo 1DCfe kömiirii il'e(2000) NUÜ ıym ...... teH ı .-• __ ...., ____ __. 

·- 12-9.36 ~- ,w_ Ult " de L!I..: - .... ( 11500) ._ .. _ .... ~'t.L t:evfikeli ıunuHldi-- . ıa.k•ylllııl•ınp • V,übekılilılif ı ledecelıleıdiı. Ve aümrük hi•r'cıini da yeni bir malüınat vermiyor. 7 IWU .._.. ... IUIU ~ ar vatan 
... _ _._ y-L- ı ._ L..•d _,_u_,__ beledbre encumım oaıiPle ~. ..--ı-' -•~-""-- .. ....:•.:. -°'·-·- 1 

.,.~........ - ıat1DiJU1 ID lllWKllln _..._ i_. o"'---'- .._ ~ L..._ :W-- ......... ~ -~ııa ..... LL.-yeJeriııde LI-IL--'-~- bir D-1-' 

Giımllk idareleri bunun için ( POlllODUll lskenderuıı meseleaiııi ~· ~ ..... ••• •.,... Clktır ·Bu mUımk.m mahııp'IDOI' - .--.oCVlllU'C - hainidir 
llm pim iltltiltikleri ,.. raporları röriifmelc için Parite çatnJdıtı, lediyemizden au•lan ilin .... bedeli ('1385) lira (SS) ~~· +f ecektir . 
lıılaakı 'tada. MuNıede bu if için s...ciak mesel sinin Akvlm cemi- 7593 3-s-12- 16 2-ŞUbwnai ..-ı 11111i1ıe ltdffUiin en iyi,.. en teaa ~l""~"""~...,,._.--.'!l"I!! 
lıir -"LL.• L_.t_ "-- ...:&.. ..:..-:t.L!lf.:.• ı.L_ n1ımua ::..t;. ....... Qd.,Wj 

eme - ••iJUI, yetine Jidecetini, Türkiye Büyüle 1 ... ----..-ıı~-.,-.- - aar •- 5""'1""uuuc 1q111 -r:-.:: "iUI -
lwi)6 - lJilıaee ...... wı· Millet Mecliwinde Bqbakan ve ha. o. tL 3- Açık eültme 15-1-936 ~ -~lif tllllll!l< l!İIÜI .. 

ridltb H Laıde bir fikir «5 « riciye bekliMnin izehat verdiii ve IJUleGe nöOltçi elZIM ~ 4'ftii mt (tl) de ~ Da· Blloyıa tetrif edecek •Yl'l .. 
.._ ,... ! oel llarıJllıım 660 Frwaıım iki tddifden iJcinriai•" IWek 1 iıRit;• ümeıqıjpdo 1•~ • t ~ çok etlenceli ve_. l;ıir 
W.. .. ,. ' 1 ' I •• ymbna. Ba , bbul ediJditi ) aynen ve hrJ' ıtan 1 M. Rffat -••Wlr 4- '61+1fdr&t ..,...t mılldlfı ,- reçirecelderiae ,üphe edilme-
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