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~imanlar Rene nasıl girdi 1 Ankara tapınağı 

8ug'/1n bu mıntaka halkı ç:lgın 
bir sevincle calkandı • • 

••••••• • 
1 
ffitler işinden emin olduğu için 
şimşekleri tutuşturmuştur.,, 

~kıl•ııpel : 
,_ El..ılaıa
Pel . Büyük 
bir ıeviııcio, 
'Yni zam•nda 
litıı•d dol· 
~Qrur ı §ehrio 
1ıiitüa zeu 
lbıtioi haiz 1 
•bnbteyio bü 
YQlı; n ehem 
tlıiy.ıli mey
danlara ho 
Par lörler ye•· 
l'§lirilmişti . 
lıkin gazde
r biç biı§ey 
den tıahıet 
llıemitlerdir. 

ınsör, onları 
'1kı sıkıya ita· 1 • _RenChadl:ıralnden sonra Fransanın Berlln 
)ıt altını al· Lelçlsi Panse, Hlllerle konuşurken 
tııııtı; Mama -
~h turadan buradan ima dolu cızıl · 
lılar oluyordu. Ehemmiyetli bir 
bıdiHnin bnıule gdmekte olt.fo
tu anlııılıyordu. Fakat, bu bıdi 
&enin De olduğu bilinmiyordu , 

Orada. büyük badiıenin ııu 
burundı hazır bulunmak için gel 
lif Almıa, Belçikalı ve Holland•lı 
lıı .. nlardan mürekkep bllyük bir 
ltılabalık, Bitlerin ıöyleyeceii 
teyleri ıükün ve heyecaa içiade 
bekliyordu . Sınki; bir areya top
lanan kiinıt yeni bir incili bek· 
liyor 1 

Ôtleyin; Almanyanın kendiıi 
ııi ilah yaptığı lasanın sesi lşitil· 
di. Namütenabilere kadar yapilan 
Ve yükselen : " yııa 1 ,, larla aık 
sık keeilen DUtuk tam bir buçuk 
••at devam etti . 

Hitler suıtuğu zamın, blltün 

ıayialar bir anda çıktı. Alman 
Marıelerioden biri ve arkısındın 
Alman milli marıı, etrafı çınlattı. 
Darulfünua talebeleri, Şarkılar 
ıöyleyerek şehri baştan baı• do
l•ııyorlardı. Geoç kızlar, delikın· 
lılar, çocuklar, ııpkı büyDk bay
ram günlerinde olduğu gibi, kol 
kola " garp iıtaeyoou ,, na doğru 
gidiyorlardı . Çünkü; o ane kadar 
gayri askeri mıntaka hududu üze
rindeki garııizooda barınmakta 

oları 39 ıncı alay bu ist .. yoodan 
hareket edecekti • istasyona müı 
kilatla girilebildi . Bütün medbal
ler sikı bir muhafaza altına alın

mışlardı . 
Sut üçte; alayı Ekıe geti.en 

tren geldi . Uzun zamandanberi 
terk edilmio bulunan e1ki kışla

- Gerisi ikinci sahifede -

için bir konferans 
verilecek 

Ankara : 10 ( Ôıel ) - Eski 
e1erler Enstitüsü direktörü Prf. 
Şeyde Perşembe günü 17,30 da 
Halkninde Ankara tapınağı hak 
kında bir kooferanı verecektir . 

Tapıoığın ber tarıh devrinde· 
ki durumunu gösteren ruimler 
projekıiyonla gösterilecektir . 

Çok önemli olan bu konferan 
.. kordiplomatik ve nçkin din· 
leyiciler davet edılmittir . 

Bıı kooferaostan sonra Prağ 
mllzesi direktörü. Gadriel de bir 
konferaoa vorecektir. 

Konferanılar Sdçuk , serleri
le Etı ve Tür kolojı mevzuları et 
rafıud• olacaktır . 

Devlet tiyatrosu için 

Getirilen mütehassıs , 
sanatkarla ımızın sevi
yelerini kafi görmüyor 

1.ıanbul : 11 ( Özel) - Bir 
devlet tiyatrosu kurulması için Av 
rupadan getirilmiı olaa mütehassıs 
bu mesele hakkında ,acale edil
memek lazım geldiğini , evvela 
bir mektep açılmasını tavsiye e;. 
miş ve mevcut artiıtlerimiıin , 
devleı tiyatrosu için ıeviyelerinin 
kifi olmadığnıı söylemigtir • 

Fransız ayan meclisi 

Sovyet anlaşmasını 
kabul etti 

Paris : 13 ( Radyo )- Ayan 
meclisi Franaıı Sovyet anlaımaıı
nı büyük bir ekseriyetle tudik 
etmiotir . 

ingiliz bütçesi 

Londra : 13 ( Radyo ) - Büt· 
çenin müzakeresine 21 Ni11nda 
başlanacaktır . 

Rasdesta 

Bir italyan uçağını 
bizzat düşürdü 

Suriyede Yahudilerin eko
nomik faaliyetleri artıyor 

Roma : 13 (Radyo) - lıalyan 
uçakları De11ie ile Adiıababa 
ıraeındı faaliyet göstermektedır. 

Adisabıba : 
Havaı muhabiri, Ru Desta

nın cenup bölgesinde bulunduğu 
nıı ve kendi kullandığı bir tavya· 
re topu ile bir İtalyan uçağını 
düılirdüğünü bildirmektedir. 

Yerli Arap gazeteleri, bol kredi ile 
Yahudi mallarının sürümiinü temine 

uğraşan bir Yahudi heyetine 
ateş püskürüyorlar 

Halep ve lskenderon taraflarında 
Süne haşaresi Vltr 

Londradaki Lokarnocılar 
toplantısında 

lngilızler, anlaşmayı kolaylaştırmak için 
Rendeki bazi kıtaları geri çekmesinirı 

Almanlardan istenmesini teklif etti 

Buna mukabil;Aımenlar da, Fransaya yaptıkla
rı müzakere teklifinde:samimiyetlerini göster
mek_ maksadiyle Rene _. yeni kuvvet gönderme

meği teahhüt ediyorlar 

Hlller 7 marlla meşhur söylevini Rayişlağda Vl'rlrken .. 

Loodra : 13 ( Radyo ) dün top; [ 
la an Lokuno muıbedeıini imza 
eden devletler konferanll bugün 
de denm edecektir . 
Konferans dünkü toplantıda Al
manyanın Ren gayri askeri mınta
kasıoı itgal etmekle Lokarno mu· 
ahedeaıni ihlal ettiği kabul edil
mittir • 

Dört delegasyon bugün yeni 
den ve milletler ıosyelesi lıonse· 
yi iıe Cumartesi gün il toplana
caktır . 

Londra : 13 ( Radyo ) - ln 
giltere , Almanyaya verdiği bir 
memurandüm ile Reodeki bütün 
lııtılarını çekip ıembol olarak 
az bir mikdar bırakmasını ıavsi · 
ye etmi§tir . Aimanyanın Lon
ra ıefiri bu memurandüme cevap 
olarak Rendeki garnizonların za · 
ten aembolik addedilebilecek bir 
mikdarda olduğunu ve bu mikda
rın müzakerelerin sonuna kadar 
artırılmıyaçağını bil<lirmiıtit . 

Londra : 13 ( Radyo ) - Hit· 

fevkalade içtimaı çağırılacaktır . 
Kahire : 13 (Radyo) - Lon · 

dradan bildiriliyor : 
Yarın saat 11 de hariciye na· 

zaretinde toplanacak olan millet
ler cemiyeti konıeyinde Tnrlı:iye, 
İspanya , Po tekiz , Danimarka 
ve cenubi Amerika hükumetleri 
murahhaslarından husuıi lıir ko 
misyonun ayrılarak Almanlarm 
Ren işgali hadiıeaini inceliyerek 
hazıılıyacağı raporun Bitlere ı"b
liğ edilmeıi muhtemeldir • 

Kahire : 13 ( Radyo ) - Lon -
dradan bildiriliyor : 

Lokaroo muahedesini imzala· 
mış olan devletlerden İngiltere , 
Fransa , İtalya ve Belçika hüku
metleri hariciye nazırları Alman. 
ların Reni işgııl hadisesini uzun 
uzadıya inceiemiş ve fakat hiç bir 
karar verem.,miştfr . Murahhaslar 
saat 18 de tekrar toplanarak mü· 
zakerelerine devam edel'ek ve 

- Gerisi ıiçüncıi sahifede -

Yunan kabinesi 
Atine : 13 ( Radyo ) - De · 

mirciı kabinesi fu suretle teşek
kül edecektir : 

Metıkıııs milli müdııfaa , De
kano iktisat , Tevdoka ııbhat ve 
içtiaıai muavenet , Demirı:is ise 
dıı işleri ve ba§bıkaolığı deruhde 
edecektir . 

Atina : 13 (Radyo )-Yıınan 
kabine1i Demircisin ba9ka11lığın· 
da resmen teşekkül etmiştir. De · 
miıciı , aynı zamanda hariciye 
nazaretioi de uhd esinı almıştır . 

General Metıkns da harbiye 
nezaretini derubdc etmiıtir . 

Demirciı ; yeni kabinenio 
Jiatesini kral Carca vermiştir . 

İngiliz ordusu organize 
ediliyor 

Londıa : 13 (Radyo) - İn
g)iz ordusu yakındıs tanka kartı 
dü uyaoın en mükemmel topuna 
malılı olacaktır . 

8 alay daha motorize edile
cn~ tir . Pıyade kıtaları da y<ni
den organize •diliyor . 

Antalyadcı konferans 

Antalya 13 (A.A) - Denizli 
ıaylavı Necip (Ali Küçüka, 
Bugün Halkeviade istiklal ve in· 
kilap mevzulu bir konferaDI ver· 
miştir. Konferans mükemmel 
bir tesıir yaptı, Balk salondan 
ayrılırken devrim büyüklulni 
saygı ile alkııladı. 

Suriyede 

Tekrar ihtilaf başladı 

Elliv.ı gızeteıinde okunduğu
na göre ; vatani kütlenin komi 
ıer le yaptığı anlaşmayı beğıınmi
yen bazı beyannameler neıredil
di · Bu hal , memleket için çalı· 
oanlar arasında anlaşamamazlık 
bulunduğunu gösteriyor . 

Halbuki Berut müzıkerelerin · 
den alınan netice memleket için 
iyi bir fırsaıtır . Bundan istifade 
etmek için milletin tam bir birlik 
göstermesi icap eder . Kaldı ki 
timdi Franıız kabinelİ Suriye da
vasını Suriyeliler lehine bellede 
cek bir terlıibde ve dünya hidi-

seleri de Avrupalıların '""ta meı
gul olmalarına mani olacak ıe· 
kilde bulunmaktadır . 

lerin lng' liz dış iş !eri bakanı Ede · ~--~,,,_.,.,...,...~_,,-,,,_....,,,.., ___ , .... ..,,,,..,,,,,,.,.. __ ------=-
ne verdiği menfi cevaptan sonra 
durum bir çıkmaza girmiştir . 
Bunun için hususi lıir komitenin 
derhal ıeçilerek vaziyeti konuı 

ması kararlaştırılmııtır . Kurula · 
cak bu komiteye Türkiye , Hol
landa , Portekiz , t~paoya , Ame
rika ruuvakkaten namzet olara" 

• 

Asrl mezarlığın yolunda .. 

Bu haber, Ru Destanın göz
den dnıtüğü hakındılı.i haberlerin 
yalın olduğunu anlatmaktadır· 

Loııdra: 

Berot : 10 (Özel) - Buraya 
Filistinden doktor Nafrgin Baı 
kanlığı altında bir Yahudi heyeti 
gelmiftir . 

Halııp, H\ma ve Humuıdaki 
vatani fırkHı , 6yelerinden bir k11· 
mı Şema çağırılmiılardır . gösterilmiştir , 

Milletler aoıyetesi assamblesı İyi haber alan muhalifler 
ltalye ile Habeşiıtan araaında 
doğrudan doğruya sul için şahsi 
y• pılacağına dair olan haberi 
tekzip ediyorlar. 

Avukatlar 

Yeni bir kanuna tabi 
tutulacaklar 

Ankara : 11 ( Ôıel) -· Avu
katlırımı:ı için yeni bir kanun ya
pılması lüı.umlu görüldüğür.den 

adliye vekaletince bir layıba ha· j 
~rlanuıatı beılanmııtır • 

Buoların m~ksatları mütead 
dit yollar, mağazalar, kazioolu ve 
deniz b•mamları yapmalı ve Ya
hudi mallarının revacını temin et· 
mek için tnc.carlara bol krediler 
açmaktır . 

Berut gazetııleri, bunların bu 1 

hareketlerine m1ıni olmak için şid 
detli makaleler yazmaktadırlar. ı 

- Suriye vahdetioıı iltıhakla-
f d

.. 1 
rını teyid ve men alarmdan ooeu i 
vatani liderlerine ( geçmit olıun ) 
demek üzere Şama gitmi§ olan 
Lazkiye ve Trablu~ıam heyııtleri 
memleketl.rine dönmüş ve binler. 
ce halk tarafından büyük tö enle~ 
kaııılanmışlardır • 

Bunlar toplaqarak Parise gi 
decek olan heyeti seç~cekler - r------------, 
dir :__Halt\) ve lsk~nderunun ba-

1 Halkevinde 1 
zı yerlerinde Suna haşaresi gö.ül
müı ve bunlarl• mücadele için zi 
ıftlt dayrehrioce tedbirler alınını§ 
tır . 

- Geçen mektubumda Babi
lin kazasına beğlı Hartala köyün
de yedi kişinin ölümü ve bir ki 
ıinin de ağır ıurette yaralanma
ıile sone eren bir facııdan bahs
etmiotim • 

Hastahınede tedavi altında 

bulunan ıerirlerden Mülhem Kı· 

- Gerisi ikinci sahifede-

Çanakkalenin 21 
dönüm yılı 

inci 

18 Mart gecesi saat 8,30 da 
Çıoıkkale zaferioin 21 incı yıl 
dönümünü kutlamalı içio, Halk· 

evi, müıtikli ve güzel bir gece ba 
zır la mııtır • 

Dıl, tarih şubesinden ve bir 
subay bu canlı mevzular içinde 
birer konferans vereceklerdir . - Mezara gömülmeden • 

gömüleceğiz . 

• 

gollba şu dizboyu çamura 



Şa fa : 2 

inkilap ölçüsünde 
vatandaş şuuru •• 

- --
l'azarı : Kıimrarı Bozkır 

-1-

Dünyadaki olup biten bütün 
inkiliipları; görerek, duyarek. o
kumuş bulunan her edam oğlu 
nuo k.ııfasıoı, ıYÜreğini hürmetle, 
muhabbetle kendine çt'kebilen tek 

kuvvet, bu devrilişlerin, kalkınma
ların, ınkiliiplarıu yalnız h.lktan, 
büyük kfiıkden - ( M•s )- gel 
me&iı.lir . 

Bence, büyük kütleden gel
miyen, ooun bünyesindeıişlcme
ler yapemıyan, onu kendi istıkı
metinde akort l demiyeo inkilap 
ların yalnız adı vardır . 

Büyük devrim, ana devrim, hu 
dudu en geniş bir kalabalığın 
şuurlaşmış kalkınma ından iba
rettir 

Yioe beoiın inandığım dev 
rım; düZenley 'ci, iılabatçı değil
dir · H ı~ her hangi hır sosyete 
dr her baogı muhalif harr krtleri 
uzlaştıncı biç değildir . 

Asıl devrim. tamamen eskiyi 
yıkan, e.kiden çok başka bir ter
kiptfe maleküll•nmiş realitelerin 
ana8ı sıçramalarıdır .. Yani bam
başka mahiyrtlerde, zıd reıılite

leıin mücadeleci karışmalarından 
soma mahiy.ıı bu rraliı,lerin ma
hiyetin., hiı; heı zemiyrn, fakat 
mutlaka yeni ve ileri bir terkip 
veren sıç.amalar .. 

İokiliip bu hiçim değil d .. , dü 
zenlryici, is'ahatçı olahk gcl 
mişs•, yar,i eskiyi tiımir ederelı, 

eskiye fcai bir cıla vuraıak, ~s

kinin asil ana tümünü bo2mı)a
rak vücud bulmuşsa bir inkiıiip 

değil, siyasası idar dir . Bir bün 
ye değişikliğidir . 

Türk inkilibını aolımanıış bu
lunanlaı, onu siyı~i bir değişim, 
bir parli dcği~imi, bir hükiimrt 
sistemi değ•şme~i, bir isliih.tçı 
devrim 1anaular pek çoktur . 

Eürk inkılahıoırı bu biçim bir 
değişim olduğunu ileri sürenlerin 
eo büyük lıatalar ı da istiklal har 
hini iddiaları için hareket nokta
ları almalarıdır . 

Bu iddiada bıılunaol r hulise 
olarak derler ki : "Türk inkilibı 
bir memleket koruma, bir istik 
lal kavaoma , bir ist liıdan kurtul
ma kang1Sıoın sonucu olarak doğ
muştur . Bu harbin sonunda di 
ğa hükümct devrilmiş, yeni hü. 
kümet kurulmuştıır. Eski hükii 
met erkanı da 150 lık bir liste o 
larak yürütülmüştü . Bu iddıa Pe
simi~I bir halk tabaka8ınıo içinde 
de avamca gez•r durur . 

- Hay.r hiç de böyle ıleğil· 
dir .. Türk inkilabının huırlığı

nı istikliil mücadelesinin çok öte
sindeki T alitelerde aramak li- 1 
zımdır . 1 

Aıatüı k bu i ,kılilbı çok uzak
larda duymuş olan bir kafa, bir 
yürektir . Benim kanaatimce is
tiklal harbi olma~aydı bile büyük 
'l üık devrimi Aıetürk'üıı idaresin
de yine vücude ge !erekti .. İstik· 
ifil harbinden vvel .. i içtimai bo
zukluğu gözöoüne getiımek, sa 
ray idarreinin böyle bir istiladaıı 
e\'vel bile ne kadar aciz ve mem
leketi salıcı bir hale gelru'.ş oldu 
ğuou, iktıaadi cenderelerin bu 
memleketi nasıl hır sağıma! ko
yun süı Ütü b çimine g•tirdiğini 

hatırlı k , harpten evvelki yarı 
müstemlike bir toprağı düşünmek, 
istiklal b r bioi dii~ünmek, istik 
lal harbini büyük Türk devrimi 
için tek bir seb•p olarak göster
m• ğe çalışanl•rın ne kadar bak
ıız olduklarını açıklamağa kafi 
dır. 

Şu yukarıda ı•ydıgım sebep 
ler Anadolııda tin içrn birer ek
aiyon yap'Dakta, nasıl o!~~ hir ih· 

(Türk Söıı:&) 14 Mart 1 

İngiliz - Mısır görüşmeleri Nüfus dairef erinde 
Şelllr Daylddarı H•lka zorluk gösteren 

İki memleket arasırdaki mü 
nasebetlerio kati lıekilde düıtel
mesi için lngilir. - Mısır gtlrüş
meleri dün Kahire'tle başlamıştır. 

meeine engel olmak ietedigi hisat 
mevcuttur. 

memurlar ce!alanaCak ı _ _... ____ ....,. ___________ _, 

Bilindiği gibi, 1922 de, Mısı 
riı verilen istiklal statilsünde, şu 
dört nokta ıı:özetilmitti : 

l - Mısırdan geçan impara
ıoı hık yolunun emniyeti, 

2 - Mısırın dış tecavü tere 
karşı lıornnması, 

3 - Yabancı ve azlık meofı
atlerioin korunmuı, 

4 - Sudan statüsü. 
O zamandanberi, bu dört sa

bıdR ıkı tar.fon da kabul edeceği 
bir hal ıekli brı lmak için bir çok 
gayretler harcandı. 

Fakat bunlarırı hepsi akim kal
dı. Ve 1930 da V.ftçı hükumetin, 
Nabas paşa ile Aıtür Hendrrsoo 
arasında hazırlanmış olan projeyi 
reddedişindenberi, Londra bu güç 
müoakaşıya tekrar giıiımekten 
•ıez geçmiş görünüyordu. 

Bununla beraber hidiseler nzi. 
yeti değiştirdi. 

İtalya-Habrş kavgaaı, ve bu 
nun sayesinde bütiln il bo 
yunca çıkmış olan karışıklıklar, 

1930 da buakılmış olan projenin 
yeniden ele alınması içıo yeni Mı 
sır •Milli crphosi,, tarafından ya
pılmış olan teklif, bütün bu hil
diseler İngiltereyi yeniden görüş 
melerde bulunmaya ıevkeıti. 

Hatırlarda olduğu gibi, Nesim 
paşa kabinesiıııln istifaaile beliren 
bir bubrao esnasında, İngiliz mü 
mıssıllerile karşilaşmak üzere ie
niı bir delegeler heytti tayin 
edilmişti. 

Evvelce Londra olarak göste
rilmiş olan göıüıme yeri sonra 
Kahire olarak tesbit <"dildi. 

Ve böylec~, altı senelik, fası· 
ladan sooıa kati BtatüaUoü mey
dana getirmek ,üzere görüşmeler 
yeo;den b1şladı. 

Daha geçen ay Kahire sokak
larında çarpışmalar olduğu düşü· 

niilürıe ş:mdi vniyetin çolı daha 
&ükiin bulmuı olduğu anlaşılır. 

Bununla beraber münakaşalar 
herhalde kolay ~olmıyacaktır. 

• İngilizler, her şeyden önce Su
dan ve askerlik meıelelerinio hal
ledilmesini istediler. Ve hatti ha
zırlayıcı görüşmeler sırasında as 
keri meselenin Sudan meseluio
den evvel halledilmesi tekrir et 
miş oldukları sanılıyor. 

Bu ibtiy•t tedbirleri Mısır 

mahafilinde bazı endışeler uyandır· 

• * ,. 
Mıaırlı müzakerrciler, uzlagıcı 

bir şekilde iş., başladılar. Ve as 
keıi mesele hakkında görüımrle

rio hemen başlıyaeaği sanılmak- ı 
tadır. Fakat bu mesele neden iba 
rettir? 

1930 andlatma proj•ıindc, Mı· 
11rda 1 .. gillz işııalinin son bulaca 
ğı kaydı vardı Bununla beraber 
20 ıena müddetle 8000 ukrr ve 
3000 pilot ve tayyaıe i9çisinden 
mürekkep lngiliz kuvvetleri Sü
veyş kınalı boyunca lıalmakta de 
vam edec• kti. 

Mısır ordusunun İngiliz •Umu
mi müf.tti§i., ve genel kurmayı 
yerine bi - İogiliz askeri heyeti 
kaim olacakll ve iki memleket 
arasında bir askeri ittifak andlat 
maaı yapılaca~tı. 

Fakat lngiliz bükğmcti bu de 
ncesioi vermek ni:rrtinde değil· 
dir. İngılırre bir kaç ıenrdenberi 
motorlaıma ve tayyuecilık ıahıı 
sın da yspılmış olan m ual!lil• m tıı 

rekkilere ietioad ederek Mııırıo, 
kendi haline terk edildıii takdir 
de emniyet eağlam bir tekilde le 
nıin için gerektıği kadar çalıımı 
yacafıoı ileıl sürmektedir. ve Mı 
sırın müdafusıoda lngiltereye ieı· 
bet eden hissenin daha i•ni§ ol· 
ma11oı iıtemektedir. 

Buna karıı Mı11rlılu da biru: 
haklı olarak, bu eeheplerio. Nil 
boyunda büyük 6lçüdJ askeıi kuv· 
vetlerin ve Kahircde mühim bir 
İngiliz garnizonunun bul11&1ınuını 
lüzumlu gösterrcek mahiyetle bl 
madığını söyliiyorl•r. . 

Hükumet meı kezleılnde İogili r. 
kıtalarınıo bulunttıaıını istemekle 
İngilterenio Mısıı mlldafaasındao 
ziyat.le, memlck<t ileridelıi siya
~·l hakimiyetini muhafaza etmelı 
ilave ediyorlar. ' 

Mesele bu şekildedir. İki tKrH
fın v.z•yetlerinin birbhlrrındeıı 
oldukça aykırı olduğu görülüyor. 

Bir hal fekli bulunabilecek 
midir? Her ;halde müzakerelerin 
devam edebilmesi için hu ilk şart
tır. 

- Piyer Brosolel-

Almanlar Rene 
nasıl girdi 

- Birinci ıayfadan artan -

mıştır. nıo etrafında muhafızlar lazım 
Kahire'de, .İngilizlerin en di- t Al gelen leı ti batı almış.ardı . ay 

kenti mc~eleleri öne sürmekle te- d şehri battan aş•ğr bir kerre o 
şebbüsü önceden akim bırakmaya !aştı. Çok ge~ç olan aakerler, 
çalışmuındaa korkulmaktadır. kendilerini istiJ,.bale koıaoların 

Ve• işgal ordusu ml'selesiaio 1 tehaeümünden ıaoki boguluyor 
önce hallini istemekle; Londranın )ardı . 
İngiltere içın hayati bir mesele Ne olup bitiyordu? .. Alayın 
olan askeri sabada tavizlerde bu· genç askalerioio hiç bir ıeydro 
lunarak, Kabi.e'nin, Sudan m se- ba!ıerlcri yoktu . Bir manavra 
lesinde imtiyazlar koparmak İste- içio yola çıklıklRrlnı sanıyorlar, 

tilal hazırlamaktaydı .. Türkün sa 
tılamıyacağıoı çok iyi bilmek la 
zımdır . 

Bence Atatürk iollillhıoıo ana 
sı istilılill haı bi d•ğil, yıkılmış Lu
luaan içtimai düzendeki esaslı bo 
zuklukların .Anadoluda doğurdu· 
ğu reaksiyonlardır . 

Atatürk, bu bizim içtimai rralı 
siyonları bir mihıakda toplayan 
tam vaktinde Türk ibıilıllınin ba 
ıına geçen ve bununla beraber 
memleketi düşürmek savaşının en 
son merhaleıi olan istiliy, da bir 
istiklal harbi ile yok eden en bü 
yük nimettir . 

Türk uluııınu istiklal harbi 1 
C•ph•~ioe götüıeo kuvvet bile bü· ı 
yük kütlcdro gelen lıalkınma ol· 
IOUflUr . 1 

halbuki, halaskarlara yapılacak 

merasimle istikbal oluauyorlar
dı. 

Uzun yıllardır böyle ukeri 
merasimin doğurduğu heyecanı 

yafamamaya alışmış olan "Reh 
bavz•sı ,, , Stvinç içinde sskeri 
mızıkalar, k•skin ve kuvvetli ha
valar çalıyorlardı . 

Gece; Hıtle.ciler ttşkiliitıoa 

debil gençler ve diğer askeri ta
kımlar büyük bir fener alayı ter
tip dtiler. Tarihi ve boş manza
ralı şehir b.şıan ayağa ttnvir edil
di. Binlerce kadın, erkek ve ço
cuk, ellerinde meşalelerle aokak
lardi dolaşıyorlardı . 

Bütün gece içildi, şarkılar söy· 
lenildi ve kahveleıde, Dıktatör

lerin cesa:eti üzerinde hara. tlli 
münakaaalar yapıldı. Halkta zer· 
ıe kadar telar, zerre kıdu bir 

Nüfuı iılerinde balkı ko -
!aylıklar gö11erilmesi hakkıı:da 

İç Bakanlığı ,blltün vilayetlere ö
nemli tebligler yıpm!Ştır. 

Bu tebliğe sebep, bir kı11m 
halkın nUfuı idareleıindeo şika 

yet etm.aidir . 

Teblitde ıöyle deniliyor : 

" Herkeeten evvel nllfus me 
murlarınıo talıdir etmesi liıımge 
len bir bakilıattır ki : 

Hükumetimiz mevcut nUfuıu · 
muzu anlamak Ye keyıtıız olan 
ları yatdıraralt: gizli nüfu& bırak
mamalı. i~in ttıllyönlaıt!a lira ıar·i 
lını mecbur ka ldı~ı halde me· 
murlarıo müıkiliitı karıısında, hal
kın bu işlere karıı alikuını gev
ıetmek mlleamahui mUmkün ol 
mıyan hareketlerden sayılır . " 

BakPnlrk, halka mü§kilat çı· 
karan memurlara iıteo el çtkti 
rilmesini ve vekalet emrine alın
masıoı valilerden iıttmittir . 

Dev ve peri hikAyeleri 
~oclik mecmualarında 

bulunmıyacak 

Kültür Bakanlığı tllrlü vilayet. 
!erde çıkan çocuk !mecmualarını 
yakında trtkik elm•ğe baılamıştır. 

Buı mecmuaların eğitim be 
kıttııbdao cocuk aeviy~sile uyfub 
olmıyan yatılar neırettiğl Ve bıı 
arada periı dev bikilyeleri gibi mu· 
bıyyel ve korkun~ ıeyler yatdık
ları g6rUlmUılür. 

bskanlık bunları iııceliyerek 
bir taliiiiıtnahıe bezırlıyacaktır. 
Bundan ıonra çocuk mtcmualaıı 
bu tali111atnamrye uygun olarak 
çıkacaklardır. 

Dünyanın 
-~-· 

Dört kltasında birer 
çocuOu doOan adam 

Bir Fransız, çocuklarııııo do 
ğum yeri ile yeni ve ırarip bir re· 
kor açmıştır. 

Bu adamın ilk çocuğu Paristr, 
ikincisi Bter.ilyadı, Porto Alegre
de, üçUocüsU de Futa Ucdo §eh 
rindıı dünyaya 'gelmi§lir. 

Bu itibarla dlinyanıo llç kıta· 
11nda da birer çocuğu olmuı olu
yor.Fraoıır. bu defa Hindiçioiy• 
gitmek için karıaile vapura bio 
miştir. Kadının gebe oldıiunu da 
söyliy•lim. 

Demek ki Asyada da bir ço
cuğu doğacık, dö•t kıtalı bir aile 
teşkil edrcektir. Fransır.ı g•çirme· 
ye giden b r dostu keodııine şu 

tavsiyede buluouıuştur : 

- Hineiçiniden ıoora Avust 
ralyaya gidip bir müddet orada 
kalmayı da unutma. 

Bu sur. tle göğslloll gere gere 
•Çocuklarım dünyanın bet kıt'a 
ııııda doğmuştur.• diyebilirsin! 

heı p kokusu yok l Hitler, itin den 
eroin olduğu için şimşekleri !uluş 
turmuıtur diye dütl'.nlllüyor. Lo 
kerco paktını imza elmiş mıllet· 

lere korşı ıfik 1tsle bitap etmui 
nio sebebi; Almanyanın yeni mU
ukerelere çağırılac•ğıoa bu mü 
zalcerelerden, kazanılmı§ bir har
bin lrmın edebilec•ği her hangi 
bir muvaffakıyettea çok daha kar
lı olarak çılcac ğına 'emin bulun
masıdır. R•n kıyılarının salıiıı ve 
mlltebessim ahalisi : " Fransızlar 
gibi, birde,~bar p istemiyoruz ! ,, 
diyorlar. Fraosada yapacağını 

yapmıı, söylr)eı:eğini Mlylt1in; 
elbette bir aulıımı yolu bulooa· 

• 

//bayımız Dünkii yan 
Bakanlıkça takdirname itfaiye bir buçu 

ile taltif edildi kikada yetişti ve 

Geçen aeoeye niıbetle umumi 
taheilit itlericıde görülen büyük 
fazlalık ve bu fazlalığı gayre! ve 
alikaaı Bayesinde baş un llbayı· 
mıa Tevfık Badi Baysal , maliye 

1

. 
vekiıletioce ıskdirname ile taltif 
edilmi§ ve bu takdirname dahiliye 

vekillctince teııeil edilerek dün 
kendliiae teblri edllml§tir . 

ihracat işlerinde 

Menşe şahadetnameleri 

İbraı:at malları için ihraç u
aıaınJe ticaret odalarından mtn 
ıe ııhadetnameleri almak mscbu 
ridir . 

Bazı tüccarlar mallarını ihraç 
ettikten 80nra mente fahadrtDa 
ttıeai almak istettıekteditlcr . 

Bu busııeta liurel odalarını da 
gelen emirde: Ancak ihraç esntı· 
11nda ment• 1ahadetD1meıi alı

ııabiltc~ği •e mıha ihracından 
ıoora lıiç bit ıureıle mrnıe t•ha
drtoaılleıi \oerilmlyet!~gi kat'tleş 
miıtir . 

Yalancı şahit ve 
hatilleı·in 

Muhakemesi başka bir 
gUne bırakıldı 

Misiıteo Capparı katle trıeb 
büeten ıuçlu ve hapıı Ş .. ban, ve 
Naciyi yaralamaktan ıuçlıı Cap
par ve bu davada y lan ıahitlik 
eden Kazımm tekrar Celbi ve bu 
hususi• geçen tahkikatın iatlntak
lan aorulmaaı için muhakeme 27 
Marta kalmııtır. 

Tayinler 
İlimiz Adli ihtisas müddeiumu 

miıi Moatafa Tüzüa üçllocü sınıf 
Adliye Ensptkıörlüğüne, orıun ye
rine Muı mahkeme reisi ş .. vket, 

İl bnkuk iıleri direktörü Hilmi 
nlo Edirne bnkuk iıleri direktör
IUğüoe kıldırıldığı we yerine de 

İzmir hukuk itleri direktö• ü Di
laverin tayin edıldiğı haber alın
mı§tır, 

Göz önünde 

Kumar oynarlarken 
yakalandılar 

Düo, Serfieeli .Mehmet oğlu 
Mustafa ve Abbas oğlu Ramazan 

ile Ömer oğ:u Ferid iıimleriode 
ilıi kiıi ıokak ortasıoda zırla ku 

mıır oynarlarken cürmÜmf'thut 
halinde yakalanmıştır. 

cak. Hup tabıali, hiç olmaıaa 

ıöyle bir rubu asır için, ortada 
görüormiyıcP.k. 

Ama inaao kendi keodiııe ıun 
ları soımaktan nefsini mea. demi 
)Or : Bu mrmleketin ırfleride 
halkı kadar ıuursuı mı? Yaptık
ları itin ehemmi,etini bakiyle 
takdir edemiyorlar mı ? Sulh mu
• berl• !erini yırtmak ıur etiyle 
memleketlerine ve Avrupaya biz 
met eıtiklHiai samimi şekilde 

dlltllnüyorlarmı ? Yoksı; Halkın 
aala arzu tlınrdiği yep yeni ve 
ıeo bir harboı doğru yüıümekte 
oldulı.larınıa fark ınrla değiller -

. ? 
Bil ••• 

nıderhalsöndü 

Dilo İşb.nk11ının ar 
Giridli Ahmcdin evinde m 
bulunaa Y abya karısı Ce 
dikkatsizliği yüzünden mu 
bir yangın çıkmış ve liııa b 
manda evin ıaçalılarını ı 

ur . 
Yangının vukuundan b 

çuk dakika sonra iıfaiye y 
ve dördüncO dakikada tehli 
önü tamamen alınmıfltr , 

Yangının telaş ve kar 
ğınc:lan evde ehemmiyrtsiı 

tarda bir et}'• zaıorı olmuş 

Yerinde kaldı 

Seyhan Cibayel memOrl' 
atandıtmı yazdığımız Boza 
mıın c:ihayel memuru Mebm 

rinda lııınkılmıı '" Bozantıya 
edilea Alim, leyhan orman 
bet memurluğona atanmıştı 

Hamamdabi 
hırsızl~k 

Başı sabunlu bir k 
nın, boynundan b 
birliğini çalmış ve 

Duyduğumuza ııöre : 
ClteygOn ırmak bamamınc:I 

haf bir hıraı:ı:l:k olınuıtut. 
Hemamın içerisinde batın 

bunlamış olan bir •kadıoın bu 
zından ansızın beşibirliği çe 

mittir .. 
Beıibir yerdesi çalınan ka 

hemen yüzünü yıkayarak fery 

baılıyor .. 

Ve sonunda hamamcı kad 
tuafınd•n 'fapılan bir taharri 
beıibirlik, kalabalı~• karışan 
kadıuın vücudüaüo ıf zli yeıio 
çıkarılmıştır!. 

Gizli bir el 
Dllo iece 18at 20 de uki is 

yonda Şıbaniye maballeıinde 
Pavyonlarda oturan Çekoslav 
tab ı ndaa Baracinin keı:disi 
ait.si evde olduğu halde yatak 
dalarının penceresinde" hır hir 
girerek açık h11luna.ıı dolaptan 
lira para ile dört altıo yüzük v 

zincir çalmıştır. 

Yapılan ıncclemelerde bırs,z 

lığın, evin t,şkilitını hilen bir ki 
se tarafından yapıldığı sonuna var 
mışsa da tahkikat ve takibıla d 
vam ediliyor. 

-~~~--~-----~,.....~-ı 

lsuriyede yahudil 
rin f aalıyetleri 

- 13/rirıcl sayfadan ar/arı -

aım tehlikeyi :atlatmakla beraber 
doktorlar bunun ihtiyarlığı dola· 
yısile uzun mllddet istirabata ih
tiyacı c.ldllğuou ıöylemişlerdir . 

Bu köyde ·iki terııf arasında 
kanlı bir vakanın olmuının önü 
rıe ııeçilmesi için jandarma k1111-
v.ti artırılmıştır . 

Hadiseyi müı.ukip dağa çıkan 
Mlllhem Raıim şeıirinio oğulları, 

katil Mehmedle Ha83n jandarma 
müstt'Ş•rı kolunun Buvafane tara
fın lan bizz,t takibrdilmekte Ve 

mohasau çenh·ri d .rl•ştırılm•k 

ıad~r , 
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-- Asri Sinemada -.. 
Ekin biçme yarışı 

Londradaki Lokarnocılar 
toplantısında 

- Birinci sayfadan artan - 14 Mart cumartesi akşamından itibaren 

- .. -~ -o <Jll&!'• Senenin an muhteşem fi imi 

Zehirli çayı ) d 
rl Büyük bir inat ve 1Zimle btş 

Üz yıldır istiklal ve lıürriyetini 
kaııınmağa savaşan h e r şeye rağ 
llıen yine dikilip bak isteyen kü 

5
: Çijk fakat kahramen İırlaodayı 
~ Ptk az tanıyoruz . 
~ Halbuki İngiliz kültürünün 
ı,'9~ imparatoı luğunun geniş!eme-

111f1ode ve büyümuinde en büyük 
•ınil İrlnnd11hlar o!muştur . 

~ 
Nihayet son asır İngiliz ede.-

. Yatıoıo en büyük iki şahsiyeti 
ış 1 J ılde ve Sbaw rlandahdır . 

Aı:ığıdaki hikayede çifçi ve köy-
a l~ olan İ r landadaki içtimai şart-
. atin Ve adetlerin bizimkilere ne 
1 
~adar benzediğini göreceksiniz : r 

Daha gün doğmadan orakçı 

la, çavdar tarlasm• gelmiştiler. 
Buıaaı rski mühendis Dara oğlu 

Ü 11 llrı büyük uzunduruk tarluı idi. 
Oi l'•rla bir dağı o yamacından baş· 
lıror ~ tetlı bir ini§le kumJu göl 

'8jC:Uk yoluna doğru kayıyor~u .' 
ibfı\lçak ta~ bir dıvarla çevrıJmıştı . 

Çavdar saplarınao sarı başakları 
Yığın yıtıo dıvarıo üstünden ta
•ıyor , kuıu bir çağıltı ile eseo 
•abalı rüzga r ının altında birbir · 
!erini kakıp itiyorlardı. 

Ak saçlı, kelıo , boz caketli 
l. ir ihtiyar oUrn Dua oAlunun 

d'kenllisi ise gölcük yolundaki dı · 
I 

f11van0 dışmda duruyor , dt>ğne · 
iini sallayarak daha cı erken sa· 
au. bile gelıp toplanmış olan bir 
kaç kişi ile konuşuyoıdu , Kire . 
lllit kırmızısı yüzü bütün heyecan 

ttı kı silmişti . Yüksek bir sesle et-
tafıııdakiler le koııuşuyor , durma

'' dan kilrgeo değenı-ğioi sallıyordu: 
a· -'' Dün tamı tamına ölçtüm.•,, 
f . diyo·du . " amusum bakk:çin 

bu parça ile öteki parça arasında 
o bir santim bil~ fark yok . Bakın , 
• tarlanın boylu hoyuncs çizgiler 
~ektim . Yauılmal~rma ihtimai 

, Yok . G lin göstereyim s·ze ! ,, 
Sonra onları bir ucdan bir 

r uca götürdü . Tarlayı nısıl ölçe· 
o tek üç müsavi pa•ç11ya bö :düğünü 

ile her bölümü uasıl yere çektiği 
Çiygılerl e ayırcl ığıoı gösterdi . 
Soara ihtivar adam bir mektep 
Çocuğu şevk ue n~ şeı:ıiyle ilave 
~tti : s-

z 

- " Eb , buudan daoa haklı 

olamaz . Ben tabancamı ateş eder 
~l\mn hep birde o başlayacaklar. 
Parçasını ilk bitirene benden be ş 
lıra .. ,, 

Köyliiler başlarını salladılar. 
İhtiyar mühendi!ıe hiç sedenme · 
dea bakıyo rlardı. Am ı her biı i 
içi od en onun iki lira ıle bıçiJe · 
c·k bir tarlaya beş lira baıcama
s1nı d elilik ı;ayıyorlardı . Fakat 
kendileri Cle ondan fazla heyecan 
içinde idiler. Çünkü INVERARA. 
rı ıo en iyi üç orakçı sı yarı şa gir· 
tnişlerdi. Şimdi orakcılar tarla 
tıın yukarısında tepeDin el,.ğintf <! 

başlamaya hazar beldiyorJardı . 
lier birinin yanında krsilen de 
llletle ı i bsğlam a k, yeyrcek iç .. cek 
ke tirmek için karıla11 bulunu · 
Yordu. 

Dara oghınun şapkasından üç 
Yaprak seçerek p,arçalar için ara· 
larında kura çektiler. Şimdi par 
Çalarmıo başıoda yeılerini tut 

muşlar, iıareti bekliyo lardı. 
Güneş ortalığı daha iyice ıs t· 

ınamıştı. Gölden soğnk bir ruz1ar 
esiyordu. Faket orakcılar soyun 
rrıuşlar, yıdoıı gömlekleri! ~ kal 
nuşlardı. Göm !eklerınio göğsü 

sıçıktı. Kolları diı s klerioio yu· 
karısına kadar sıvalı idi. Üz rle · 
rinde lıoş yünden yele kler vardı. 
Bel Je dııe ise alac.ı1ı, safi yü ııden 
dokuma uzlin kuşaklar sarmışlar 

dı. K~l§ıtkların aşağısında ak nev · 

Nakleden : Hamil Dereli 

rek donlar giyorlardı. Bunların 
parçalarını yukarıları işlemeli 
yün çoraplaıının içine sokmu§ 
lardı. Ayaklarında çarıklar vardı, 
ve hepsiofo başı çıplaktı Kadao 
!arı kırmızı donlar giymişler, baş
larını y.ızmalula bsğlamışlardı. 

SoBa Mikail ile kartsı duru
yorlardı. Mikail ince uzun boylu 
bir adamdı. Sarı saçı alnının üze
rine dökülmüş, başının bütün 
Çf':vresi ta kemiklerine kadar sıfır 
makine ile kırkılmıştı. Burnu bir 
çengeli andırıyordu, kemikh çe · 
nesi ise hiç durmadan bir ileri 
bir geri oynayıp duruyordu. Ufak 
mavi gözleri yere çakılmış, ak 
uzun kirpikleri hemen hemen el· 
macık ke-mikİerioe değecek gibi 
idi. 

O hu h.lile uyumu§ gibi gö· 
rünüyordu. Sağ elinde orağı, sol 

eli kuşağında hiç kımıldamadan 
duruyor, srasıra kirpıklerioi kal
dırıyor, haşlama işaıc:tiui bekli
yordu. Karısı da kendisi gibi 
nzuo boylu idi. Fakat tombul, 
lcız,( yanakları vardı Qr'.ldB Sei· 

sizce dinliyor, o da an.esile hı· 
raktığ'ı sekiz aylık oğlunu düşü

nüyordu. 

alacakları kararı bugün hariciye 
nazaretinde toplanacak olan mil
letler cemiyeti konseyine bildire· 
ceklerdir . 

Müzakerenin neticesine dair 
döı t devlet murahhasları müşte
rek resmi bir tebliğ ntşıedecek· 
tir . 

Ankara 3 (A,A) - Lokarno 
muahedesini imza etmiş olan 
devletler korıfersnsı dün Londra
da ilk toplantısını yapmıştu· İn
gilizler yeni bir paktın kabulü 
ve beynelmilel durumun düzel
mesine iotizaren Almanyamn 
gayri askeri mıotakada ba:ıı kı· 

taat müstesoa olmak üzere kuv · 
vetl~rini geri çe\l.mesi bu kuv
vetl erini geri çekmesini bu kuv
ve~leri artmamasmı ve bu mıntı· 

kayı tahkim etmemek taahbü 
düne bulunmasını ileri sürmÜ§· 
lerdir. 

Almanlar, Rendeki Alman 
bakimiyetinı devamlı veya mu· 
vakkat bir tahdide tabi kılacak 
müzakerelere gi rişemiyeceklerini 
bildirmişler ve Almanya büku · 
meli taıafıudan yapılmış olan 
tr.kliflerin Frusızlarca kabul cdı · 

lebilmesici kolaylaştırmak için 
Rende yerleıtirileu kıtaat mcv· 
cudunu şimdihk artrrmıyacakla· 

rını kaydetmişlerdi. 

Londra: 
Royter ajansı Almanyanm 

Eden tarafından yapılan uzlaşma 
teklifini red etmesinin milletler 
cemiyeti kons~yi mahfellericde 

1 hayretle karş1Jand1ğını ve Alman· 
yımın dünyanın misakı kısmı ile 

Ortada kollarroı kavuştur · 
muş, bacaklarını açmış olduğu 
halde Conni Bodkio duruyor, ağır 
yavaş bir sesle karısile konuşu · ı 
yordu. Bodkin kılın enseli etli 
ve bacaklı, alnın üstü krlleşmiş 
kara saçlı bir adamdı. Alnı çok 
ak, yaoakJarı çok k11 mızı idi. 
Kara kaşları hep çatık bulunu · 

yordu. Karısı Mari kısa boylu, 
zaif soluk yüzlü idi. Üst dişleri 
alt dudaklarından bit n dışarı 

çıkıyordu. 

1 anlatması yolunda büyük bır fır· 
sat kaçırdığl kanaatimi mevcut 
olduğunu bildiriyor. 

Lorıdra : 

bir toplantı yapılacağı hıher ver
mektedır . 

Bu toplantıda Almanyayı kar
şı tatbik edilmek üzere yuın 
milletler cemiyeti kooseyinio tek· 
lif edilecek tedbirler görü§ille· 
ccktir. 

Berlin ; 
Hitler bu akşıım verdiği bir 

butukta Almanya hukuk müsavı• 
tı temin ettiğini söylemiş, siyasi 
bulutlara rağmen Almaoyaoın 
rehasıoı işaret etmiştir. 

Rusyaya şiddetle bucumlarda 
bulu11duktıın sonla 25 seDeJik 
adliye t< cavuz misakı hususunda 
ki samimi t -- klifioio bulunuşunun 

yüksek maouıoı anla mışmışbr . 

Moskova: 
Havassın haber aldığını göre 

Sovyet mahafılleri Renin tah· 
liyesi Almanya tarafmdan reddô
dl'dildiği takdirde Milletler ce · 
miyeti tıırafoldao Almanyayı tat· 
bik edilecek zecri tedbir karur1 
na iştiraki Sovyetlerin amade 
buluuduklarana söylemektedirler. 

Loodra: 
Liıfinof bu sabah bir saat 

kadar Flandetle görüşmüştür. 
Londra: 
Bugün delgeler arasında muh 

telif görüşmeler olmuştur. Roy
ter ajansı vın:iyetio çok vahim 
görüldüğüoü, Filaodaouı vuiye· 
ti çok aıimkiir olduğunu bildi
riyor. Milletler cemiyetinin kon · 
s~yinio yarinki cel~esioin hafi 
olmasınt mühtemeldır. 

Sinema piyasasında en büyük re 
koru kıran fi\m işte budur 

[ Nana l 
Emil Zolanın şaheseri Lokarno konferansı bugün 

15 de toplanmıştır. Müzakere iki 
~aat sürmüştür. Saat 17 de yeni 

.,..,------~------------------------------, -

Herkes Radyo yapar 
i 

( Jeneral Yenin 
( Frank gapro ) gibi dahi bir rejisörün naza

reti altında yapılan bu heye · 
canlı filmde; 

Irk farkının kadm ruhundaki tdsirleri. Büyük bir inc1'1ikle tahlil edil 
miş ve Aksayi şarkta aşkın ne derece ildhi ve yükı1ek bir kuvvet te
lakki olunduğu gösterilmiştir. Bilhassa tavsiye ederiz. 

ilave : Pate jurnal 

bugün gündüz •ki buçukta matine 

Anni ondra 
( Kaleste aşk ) 

5543 

-~-S_i_n_em_a_s_ın_d_a .... lı--~ 
Bu ak§am 

Senenin en mükemmel en büyOk ve muhteşem filmi 
sinemanın krah 

Harry baur ve • • 
sımone sımon 

tarafından yaratılan içli ve pek müessir bir mevzua ıahip ve rejisör 
Turjansky 

nin himmetile vücuda gtttirilmiş seyredenlerde unutulmaz hatıralar 
bırakacak olan 

(Slyab gözler) 
Bu film herkesin tekrar ve tekrar göreceği ve birbirlerine tavsiye ede· 

cekleri bir eser olarak kalacaktır. 

Dikkat 
1- Bu film için numerolu yerler satılmaktadır. 
2- Bu ilk geceye mahsus olmak üzere birinci balkon mütterilerioe 

Harry Baur ve Simone Simonnon çok güzel bir resmi hediye 
edilecektir . 

3- Büyük fedakarlıklarla getirilen bu film içi.o fiyatlarda biç bir zam 
yapılmamıştır . 

------------------Pek Yakmda : Kürek mahkumlarının elim ve acıklı hayatını gösteren 
bir film ( RİCRARD DİX ) tarafından temsil edilmio 

( Zenzirli mahkOmlar ) 

bugün saat 2 de 2 film birden 
Cenup yıldızı ve unutulmuş se1nfoni 

PazRr günü i"i matine 2 ve 4 de 

Sağda Pat koosidin ile karıs' 
Keyt vardı . Keyt iri yarı koca
man bir kadındı, yüzü im )angıç 
çillerile, üst dudakları çok belli 
bir bıyıkla kopah idi. Başcn daki 
kum renkli kıvırcık saç yığını 

arasıra çözülüp ardına dökülü
yordu. Kocaı1ile yüksek neşeli 
kaba bir c rkek sesile konuşu
yordu . Kocası ise ulak tt>fek bir 
adamdı. Küçüle, cılız · yaşı 1'ırka 
basmamışsa da yüzü baruşmağa 
b11şlamıştı. Reogl bir zaman ki· 
r emil kırmızısı idi. Fakat şimdi 
sararıyordu. Ön dişlerinin çoğu 
dökülmüştü. Kendini gevşek bir 
balda tutuyor, O.ıra oğluna sırı- 1 

tıyor, ufak, gevşek cılız vücunuo 1 

altında büyük bir kuvvf\t saklı
yordu . 

1 

Amma hiç kimse Sparton yapamaz. ; Siyah gözler 

" Socu Var" 

~-------·--------~~ 

Türk tayyareleri 

Suriyeye yolcu g~tirect>k 

Eıifrans b ava şirketi , tayy& -
relerinin Türkiye ve Avrupitda 
nakliyat yapmasını temin iç•n bir 
müddetden beri Tür kiye hültiime · 
ti ile müzakere yapıyordu Ge 
çeo befta bir anlaşma olmuştur . 
Aokarada Fransız ve Türk bü 
kümellerinio muvafakat ettiği bu 
aolaşmaya naza an Türk ticAret 
t ıı yyare şirketi Türkiye - Halep 
ve Şam arasında azimet ve d ı. vt-t 
şeklind<! posta ve yolcu nakliya · 
tı yapabilecektir . 

-----------------~ 
FrtHlr ic .March ve A.nnn st r n To

l ı stoyın ese rı olan 

silav ihtirasları 
filminde seyircileri teshir edPC•3k

lcrdir . 
6522 

1 

on lira ile '~---------------
Alsaray sineması 

Ayda 
6541 

Sparton 636 x 
1936 MODELİ 

15 ilıı 2000 metre dalgah 
Çelik lfimbalurla mücehhez 
Otomat ik ,, Antifa<lin()' " li 

~ 

Otomatı k volüm ko ntrollu 
.Full-vis ion kadranlı 
Musiki ahenk kontrollu 
Büyüklüğü . 43 x 36 x 22 santimetre 

En kuvvetli ve en bahalı Radyoların ahzettiği 
bütün istasyonları alır. 

Kalitesi itibarile rekabet kaldırmaz fiat • 

3- 4 Yeni Eczane bitişiğinde 6518 

I • 

1 
Bu akşam 

' fevkalade proğr~mlarından birisini daha taktim ediyor 

Is kim o 
Şimdiye kadar görmediğiniz orjinııl bir mevzu, ~ep yeni bi.r dü~ya, 

Nur dağları Kutup 1ıayvanları 1 Balinalar fevkler, şımali geyılderı ve 
bütün bunlarla ım ince bir aşk macerası 

ilave : dünya haberleri 

Gelecek proğram : 

-------------------------------------------------------.., malek bira Kralı 

;s o c o ay • v a cam 
1 
1 Gaz 
1 • 

, Benzın 
1 Mazot 
l 

1 Makineyağı 

Müstahsil at i 

Develi 
Kanadlı atlı 

• • 

• • 

• • Socony- Vacum 
: Ejderli 
Gargoil- Mobiloil 

Tenekeli ve dökme m :ı rkalarımızı ta"siye ederiz 
Mtıkemmel nn bı:ılaj , fı· vk , }~ de e' saf, eyi servis teşkildtımızlo her 

zaman hizmetin ize amddPyiz . 

Mı:> rkez kumandanlığı atında 

Muharrem Hilmi 

matineler : 
Cumartesi 2,30 da Tı.ırzan filminin :~ kısmı birden 
Pazar JO da Tarzan hepsi birden 2,30 da Eıkimo 

6547 ,;... ______________ , ______ • ________________ mll!l...;;.,;ı.;;.;.. ______ __. 

~ 

llaclarınızı Tuvalet ve Parfümeri • 

ihtiyacınızı yalnız 

seybaa eczaaesladea 
tedarik ediniz 

Çünkü: menfaatiniz olacaktır. 
. 14-18- 21 - 25-28-30- 31 _......_.._ ... _________ ,,_ ___ ... _..,.. __ , _ _..,_ 



(Ttlrk i:iözn ı 

,----~~--------·---------------------------, Dünyanın en fazla tanınmış 

makinası Kaymak 

Kızlı makina 
Adiyle tanınmış meşhur 

VEGA ve FORTUNA __________ , _____________________________________ _ 

Senede yüzlercesini satan deposu 

Rasih zade biraderler 
Halefi 

Rasih Zade Feyzi 
Adana-P. K. 93 

Tecim evi 

H·.:-r zaman her boyda 

vardır 

mevcudu 

27-30 6438 

Adana Borsası Muameleleri 
köyü muhtarlığından : 

llürücek köyündeki lul'Unla hi· 
tişiğımleki ve dairrnin oltındııki 

1 

Bürücek 

, -----------------..,.P:":A~Kl':ı1'l"d"'K,.....v.e--'l'lK"'o~z"'A'!"'"----------------- • Jü kk dn la r- pazar yeri ve yanın 
-------.-~--'K""i"lo--.l<'"'iy-a-tı-----,,----------- 1 doki evvelce Wicuvir oğlunun o-

C1 'Sİ Erı Satılan Mikrlar turduğu kahvehane bııfesile bera-az Eo çoL 
K. s. K. s. KUo her- Çoğş~ ktaki kahvehane bü-

Kapımafı pamnk 37 = fesile berab~r olmak ÜZflrd açık 
Piyasa parlaj!ı " 3.5-.2-;;-- 35,62 artırma ile icnra verileceğinden 
Piya•a terniıi ,, 34 l--'-'----I 

1-~18-'0-e~ı----"---·•--=:~..:.9___ tulip olanların Mart ayının yirmi 
JaoP il 37,50 -------1 üçüncü pazartesi günü akşamı saat 
Ekepre~ on dokuzda Yenicami civarında bay 
Klnlanı 45 ! 43,87 Tahir Pamukçunun evine gelene· 

_Y_A_P_.._A_(;....._ı ___________ , Jeri ilan olunur 6539 

Beyaz 1 ---.ı.--------I 10-14-18-21-
1---=-"....----ı-----:-;yah . _ 

ç ı c ı T Adana asliye Hukuk Hakimliğinden : 
Ekspres 1 No: 80 

1_..,.l•~n_,e.,.__~-----ı-2.:...,3_7.:...,5 __ 11 _____ :::-~------ inhisarlar idaresi vekili avu-
ierli "Yrmlik,, kat Cemal Rrgın ile eski inhisar 

.. _" __ ·•Toh uıoluk., müdürü Mustufa vekili Şeref ve 
HUBUBAT 

Bı ~rlav 'it ıbm 
Y t>rli 5,20 

.. l\lrııınne 

Arpo 
1''amlya 
'.\'.ıılof 

Uelk .. 
---1------ ----------· 

KNrn tohumu 
J\lt-rrimrk 
~i~onı --, 16,25 

-- .... Salih 800 
--7-10 ---· . ~ ... ., ~ 

..o .g -D~u·'-·z~k--~------
'" ırma ,. 

~-~ ~- . - --.E - uımır ,, 
~ = -.~~hıl·~.~iy-,-t-~--. 
~ .... .. 

N ::ı .'-~----------
<.> 1-Düz krı nıa ., 

A ifa ,, 

800 
755 

1.herpul 1clgrafları 
13 / 3 I 1936 

Kambiyo ve Para 
İŞ Bankasından alınmıştır, 

'·arıüm l'tnt: 

Hazır 1-~- 26 l.ireı 101 
)lart Vadeli 98 Rayşmark 1 97 

,\\ayıs \edeli 5 88 
~· rank .. fı""'ransız,, ı= !Sterlin "lnı?iliz. 621 

Hint hazır -5- 271 Uolar hAmerikao,, 124 92 
• '1>vyork -ıı- 36 fı'rank. 0 lsvi1;re,, 2 

r--- Foto C şkan , 
Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelyr işlerini 

vı• her türlü Agrandısman ve diğer bi'ıtün fotoğnıf işle
rini y;ıpmağa başlıyan Coşkun Güven , hPr gün sa
bahtan akşama kadar açık bulunan atelyt>sindr saat 14 
den 19 kildar bizzat çalışmaktadır. 

Amatörlere mümkün olan 
koloylıklar gösterilir. , _________________________ ,... ............. 

' 

bütün 

Ceyh1nlı Hayri vasisi HulOk ve 
Etı:isper Vasfi ve Mehmet arasında 
mütehaddis alacak davas•nın Ada
na Aslıya birinci hukuk mahke
mesiı:de yap !makta olan mahke 
mrsi sıra ındı n.üddeaaleyhlerden 
Vusfinin mahalli ikomdinin meç 
hul bulunduğu aolnşılmosına !.ıi

oaen nam.na ilanen. tebliğı t ifa
sına, ve muhakemenin 13-4-936 
tarihine müsad.f pazartesi saat 
9-30 tıılikına kaıar verılmiş ol 
maki~ müddeııaleyh mumaileyhin 
mezkur gün ve s ıHta mahkemeye 
gelmediğı veya t•ırafından bir va
kii gö•ıde mPıJiği takdırde mah
kemenin gıyaben d~vam edeceği 
tebliğ" ınrkrmına kaim olmuk üzere 
ildn olunur. 

Adana sulh birinci hukuk hakimliğni
den : 

lzalei şuyu 
Dosya numarası : 19 

AdaoaJa doktor Melık Gıirkan 
ilıı lzmıtt~ lstiklfil caddesinde 196 
No da ko'Disyonca S"babittin nez
dınde mukim Kul!Rr çıllıği sahibi 
Tuvfiknoın müşaon mutas~rrıf bu 
lundııkları ( poğusu Mustafa batısı 
tarikiılm poyrozı Abidin paşa cad 
cesi kıblesi Mustafa mağazası ve 
Mecit orsosı ) ilA çqvrili Abidın pa
şq cad•lesinde 419 arşınlı aı ııa ve 
bır ılıikki\n kahili tokeim olmaJı 
ğınd~n izalı'i şuyu suretile ~aııl· 
mas.na mahk~mecc karar verılıniş 
olduğundan birirıci artırma günü 
olan 14 mart 936 tarihinden iti
baren bir oy n sonu bulunan 14 
nisan 936 tarihıno müsadıf salı 

günii saat 10 11 dA Adana be
l•dıyo mezat salonunda ihol,.si icra 
kılırıacağından rüsum dellaliycı ıılı 
cıya ait olmak üzere talip olanla 
rın yüzde yedi buruk r~y akça· 
silo o giin mezkur SJlonda hazır 
bulunmaları vo ondan evvel de sa 
tı.ş. memurlu.i(unu voya deli.! lla- ı 
nıfıye müracaat etmeleri lüzumu 
ildrı olunur, j 

• 

Vilayet daimi Encümeninden: 
Muhammen bedeli : 600 
Miktarı metre : 644 
Cinsi : 9 odalı medrese 
Mevkii : Çukur mesçit M. Kur

tuluş mektebi civarı. 

Belediye Tapu Senedioin 
Numarası Tarihi Numarası 

46 Teşrinievvel 149 
934 75 

Hududu : Doğu: Sakine evi ile 
il. Murtaza evi batısı: bakkal Cab
bar evi şim~len : lbrahim Rasih 
evi ile kısmen berber Ahmet evi 
kıblesi yol ile çı·vrilmiş. 

lludut ve miktaıile sair evsafı 
yukarda yazılı hususi idareye ait 
hurmalı mAdresenin mülkıyetinin 

peşin para ve açık arttırma sure
tile satılmasına tayin ve ildn olu
nan vakıtta isteklı çıkmadığından 

ibalı•ei 24-3-936 safı günü saat 
on bire kodar uzatılmıştır. 

istekli olanların sözü geçen ve 
seatıa •ıo 7,5 pey akçalarile bir
lıkte dnimi encümene mürncaat
ları . 

Vilayet daimi encü
meninden: 

1 /4/936 gününden itibaren bir 
sene müddetle açık artırmaya ko 
nulan (451) lirn (75) kuruş bedeli 

saklı Bahçe Kaz•sıoın ll"runi)·e 
nahiyesindeki kaplıcanın 936 yılı 
kirasına tayirı ve ilan olunan va
kıtta istekli çıkmadığından ıhalesi 
24/3/936 Salı günü saat onn ka
dar uzatılmıştır. 

İst• kli olanların yüz•le yeoi 
buçuk akçolerile birlikte sözü 
geçen gün ve sette doiml encüme
ne müı acaatlaf•. 

14 Mart M,, 
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~iRiKTiREN 
RAl-lAT ~D~Q 

'1- B e 1 e d i y e ilanları 
J 

Siptillide St bze helindeki 19,22,24,26,29 33,36,37,35 numaralı seb· 
ze dükkıloları 1-haziran-936 tarihine kadar açık artırma ile kiraya 
verilll"cektir . 

ihale 19-mart-936 peqembe günü saat on beşte bel~diye encü· 
meni o<lasmda yapılacaktır. istekliler her zaman belediye hesap işle
rinde şartnameyi görPbilirler . 

istekliler ihale günü teminetlarile birlıkte belediye encümenine geı-lrı 
meleri illln olunur.6534 4-10 - 14-17 

DİŞ MACUNU 
Vf." FIRÇAN.IZI 

lı 

/:C Z1-".NESINDEN ALiNiZ Ilı 

UCUZ!sllfl OOGRl//,UN~~ 
5310 246 lj 

Vilayet daimi encü
menınden : 

700 lira muhammen bedeli 
32 model altı silindirli Şevrol• 

markalı Vılayet hizmet oıomohi· 
linin açık arttırma suretile sotıl
masıoa l•mdiden tayin ve iliin 
oluneo ve güoüade iıtrkli çıkmı

dığından paurlıkla ihalesi 31·3 36 
Salı günü saat on bire kadar uza 
tılmıştıı. 

İstP.kli olanların •ıo 7,5 p•y 
alıçeleıile birlıkte ıözü g•çea gün 
ve saatıa daimı encümene müra
caatlan. 

Yitik tasarruf cüzdanı 
Ad loaaı\skeri Merkez haatane- 111 

sinden almış olduğum aekerlikten 'r 
ihraç raporumla Adana Zıraat ban· ı1 , 
kaeıodaki mevduq tıma ait ( 195 ) 
lir ,Iık tasarruf cüzdanımı hastalı· de 
ğım dolayısile her nasılsa zayi ey- ı, 

!edim. yenisini alacağımdan eski ıj 

sinin hükmü olmadığını illln eyle~ lir 
rim. lstibkAm taburundan 

Başçavuş Aıiz oğlu ıı 

ALI C. 
I~ 

Umumi n•triyat macitlrfi ~. 
Geldi Bayer ._, 

Adana Türk IÖzö u at ham t,l 


