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Kahramanca bir 

ölümün hikayesi 
25 sana evvel Kumandan Scott ve arkadaş

ları Cenup kutbu yollarında nasıl öldüler 

Kumandan Scott'un hatıraları 
Oıamana kedar mecbul kal· 

nııa olan cenup kutbunun fethi 
için kumaadaa Scottıa idaruiode 
ki heyetin teıekkllliloden yirmi 
beı ıene geçmir bulunuyor. 

Kumendeo Scottuo 'e arka· 
deılarınıa tabiatıo zelim, kor· 
ltuaç elemanlariyle ne büyük bir 
ceuretl e çarpıştığı ve aibıyet 

llıağlüp olerak ilim yoluoda o~ bil· 
Yllk bir lı.ahramanlıklı öldllkleri 
hır çoklarımızın batırluıuda olsa 
ırereklir. 

Bu yıl dönümü müneaebetiyle 
İnırilterede kumaodıo Scott'un 
ıooradıo imdada giden bir hey
et tarafıodao bulunmuı olıo ha 
lıraları bir kitap baliode neıre
dilmiıtir. 

Hey'et 1911 yılı ıoo teırioia 
birinde yola çıkmııtı . Heyet ev· 
\'ela vHi bir buz deoiıı:i olan Rea 

, ile Cenup toprakları arasındaki 
•abayı ıreçmeie mecburdu. Bun 
dan IODra llç bin metre irtifaıa· 
da olan Bendmor buılaju ıreçi
lecekti. 

Bu yollar katedildiktrn ıonra 
Cenup lıutbe kadar olıo serbest 
Yol nrdı . Elbuıl heyet, buz lb· 
t6ode, kar altında, fırtına, tipi 
İçinde ve hararet derecesinin Bı · 
fırın eltında kırka kadaı düştüğü 
Yerlerde 1300 kilo metrelik yayı 
Yİ.irüyüı yıpacaktı . Heyet Be1rd
llıor buzluğu reçmitli . 

Gerginlik 

Kd§lf Skot 

Bundan ıoora yola ~beyetıen 
beı kişi, fevkalbeşer bir mukave · 
met ıııbibi beı adam devam etle
cekti: 

Kumından Scott, bahriye mil · 
llizımı Boveıs, Doktor Vilıon, ıu
vari zabiti yllzbafı Oateı, ve bıh 
riye kllçllk 1abiti Evauı . 

Bu bet kiıi geceli güodOzlü, 
bin bir güçlük ve iıtirıpla çar· 
pıtarak nihayet 17 lkioci kanun· 
da o kadar arzu tttiklerı ooktayli 
yani cenup kutbuna vırmııl . rdı. 

Fakat heybet 1 Buraya birinci 
varmak ıerefini kaybetmitlcrdl . 

- Ger#.ıl ikinci ıahtfede-

devletleri Almanyaya . Avrupa 
karşı tatbik 

tedbirleri 
edilmesi gerekli 
görüşiiyorlar 

1· İngiliz ve Fransız resmi mahfelleri ayni 
noktainazarı takip etmeğe başladılar 
Loadra : 14 (Radyo) - Mil ı 

l~tler soıyetesi kooııeyinin mllzı 
kerelerine eıulı bir ıekil verm•-
1i belıleuiyor . 

Koaeey vaziyet balckıodı esas · 
lı kararlar ittiba:ıı edecelıtir . 

Deleıreler arısında ıiddetli 
llılioakaıalar olmaktadır . 

Londra : 14 (Rıdyo) - Lo· 
k•rao kooferan11 vıziyetin tetki 
ki için bir komite tayin edecek· 
lir • 

Bu lıomiteoin raporu bütün 
deI.gelere • vcrilt.cektir . 

Loodrı : 14 (Radyo) - Bugüıı 
lııgiJiz va Alman murabbaslıırı 
•taaında hiç bir ıey olmamış 

. lı 
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Fraaıız dış işleri Bakını Flıo

~ea Lokarao komitesinin kıru-
• 1 ••ıc dan evvel bülı!imetioio fik-

1İoj almak il.tere Rariıe gidrcek· 
li, 

1 

Milletler eosyete.i konseyi yı-
1111 eaat 11 de topleaacaktır · 

Loadrı : 14 (Radyo) - Sa· 
llbiyettar meobalerdao :çıkan bir 
~•bere .göre Belçika ve Fraosa 
ı\lmaoyaya kartı biç bir a.keri ha 
1 tlıeıte buluomıyacak, ıocak bu 

dutlarıoın aelimet ve emniyetini 
t·m;n ~•mtk çuelerioi . araştıra · 

caklardır . 
Londra : 14 (Radyo) - Mem 

nuaiyetle karıılııoao bir habe · 
re göre Lokaıoo kooferansıoda 
vaziyet hakkındı bir nolı tai nazar 
uyuıma11 basıl olmuıtur . 

Londra ; 14 (Radyo) - İtalya 
sefiri Grandi ltalyaya tatbik edil· 
mekte olan zecri tedbirleri ıiddet 
le teokid elti . 

Ren meacleıiai işar<I ve lıal · 
yama Almaoy · ya lcaııı alınacak 

zecri tedbirlere biç bir aurttle İŞ· 

tirak rtmiyec<ğioi beyan ttti . 

Berlia : 14 (Radyo) - Sala· 
hiyeltar mahafıldeo alınan haber
lere göre; AloıAoyanıo Rto hav
znında yapacağı tebkimat ud•ce 
tedafüi bir mahiyeti bıiz olacak 
lir . 

Aokara ; 14 (A.A) - Lokar
oo konferansıoıo dünkü müza~e
releriodea bahseden İogiliz gaze
teleri, İogilterenio Almaoyaya kır 
şı battı hereketioin daha kıt'i 

bir şekil aldığıoı v-;; Fuosa ile 
Helçikauıo üÇ taraflı kerşılıkh 

- Gerisi ıiçıincü sahi{ ede -

•• •• 
1 

Dün akşam 
Halkeviode çok gllzel ve mu 1 

vaffekiyetli bir konser verildi . 

ADANA: GÜNLÜK GAZETE 
ON ÜÇ{JNCU YIL - SAYI 3475 

Durum hakkında 

Cumhuriyet gazetesi
nin mütalaası 

İıtaobnl : 14 ( A.A ) - Cum· 
huriyelte Yunus Nadi, görünüşe 
ıöre bugüoki hadisenin müzake· 
reler yolile bıl edileceğini tahmin 
mümkün olduğunu, fakat Nasyo
nal Soıyılist Almanyanın bütllo 
orta Avrupıdaki Almanlığı bü
yük Almınyaya ilhak , Sovyetlere 
kartı harp gibi arzularının eğer 

ileride bunlardan feragıt etmez. 
ıe bütOo dünyayı bir harp aıeıi 
içinde bıralııcaktır. diyor. 

Bir doktorun muam
mah cinayeti 

Londra : 14 (Rıdyo) - Dok 
tor Bolfor Rakstan ölüm c . zaeı

na mahkOm edilmiştir . 

Bu doktor kaıısı Jzobeli öl· 
dürmekle maznundu . 

Mıdam Rakıtıo mıbzeode 

bulunan ölüsü yanında oda hiz
metçisinin de ceatdi bulunmuş. 

tur • 

Benim gözümle : 

Çanakkale zaferi ve Al
ma.il kuruntusu 

İki gün sonra "Çanakkale,, zafe· 
rioio 21 ioci yıldönümünü kutlaya-
""'''~ .. 

Tuhaf bir tesadüf eseri olarak, 
bu zaferimiz bakında söyliyeceğimiz 
eo eitayi§kir, en barereıli sözlerden 
daha kuvveılisini o zamanki düşma

nımız olan bir devletin o zamanki 
başvekili bir kaç güo evvel •öylcdi. 

Adını hepimizin çok iyi bildiği 
ve büyük barptd logiliz başvekili o• 
lın Loitcorc Avam kamarasında, Al· 
maoyaoın silablaomasından 1 abse· 
dildiği sırada , Almanyadan bugüo 
içio korkulamıyıcığını iddia ederek 
dedi ki: 

- " Almanya bugün harp ede· 
mez.Çünkü, yalnızdır. Umumi harple 
olduğu gibi yanında bir Türkiye 
yoktur. O Türkiye ki, bizi iki bil· 
yük mağlubiyete ve dört sene yüz 
biolerce ukerimizi barekeuizliğe 
uğratmıştır . ,, 

~Ha görüşlü, istikametsiz iaıpa· 
ratorlnk siya~eıioin bizi içine yu· 
varlayıverdiği düoya savaşının ha· 
kiki yord müdafaası adını verebile
ceğimiz kısmı şüphe yok ki; Çanak· 
kale savaşıdır. 

Öz toprakları üzerinde döğüşeo, 
aoayordu müdafaa ettiğini bilen 
Türk çoc11ğuoon burada kazandığı 
zaferin en büyük eırrıoı,kendi evini 
korumak içio çarpışmış ol:rıaeıoda 

aramak lazımdır. 
Silveyş kıyılarıoda , Gazze çöl

lerinde , l\1edioe kapılarında , Kaf
kasın buz denizleriode , o zaınaoa 
kadar adını bile doymadığı Galiçya· 
da döğüşen Türk delikanlısı , iosİ· 
yaki bir idrakle bir macera uğrun· 
da harcaodığıoı anlamışıı . 

Buralardaki mağlObiyeti kendi
sine aiı olamazdı . O , Çaoakkalede 
düoyaya yarı müdafaası hakkındı 
en büyük ders vermişti . 

Büıüo bu mığlübiyeıler saoki , 
Vilhelmin Hindistan hülyasıoa , ma· 

cerasına kurban vermek istediği Ana· 
dolunun birer protestosu idi . 

Burada ıemtleiz, gülüoç bir A J. 
man iddiaeını hetırlumamak imkan 
haricinde . Bu iddiaya göre; Türkün 
öz zaferi olan ~:aoakkale şaheseri 
bir Alman Cenerelının işi imiş .. 
Bu iddia en bafif mao .. ile bir ku· 
ruoıudao bo§ka bir şey değildir . 

Alman ıekoiıti, malzemeıi Tür· 
kün göğsüyle beraber yalnız Çanak· 
kalede döğüşmedi . Bütün cephele· 
rimizde onları gördük . 
bir çok c~pbelerimizi Almao cenı· 
ralleri bile idare etmigti. Bu cepheler
dedir ki; Türk knmaodaoları :auıı-

Şehrimizde morfin kaçak-
cılığı yapan bir doktor .. 

Operatör Hamdi iki yıl hapse, ay
rıca iki yıl da sana tini yapamama
ğave 500 lira para cezasına çarpıldı 

Morfin mOpte lası Ketı adındaki kadın da 
altı aydan aşağı olmamak üzere has

tahanede tedavi altına alınacak · 
Bir müddettenberi şehrimiz 

Adil ihtis.s mabkemesinda çok 
ı•yaoı dikkat ve öoemli biı du
ruşma yapılıyordu . Nihayet bir 

kaç gün önce muhakem e sooa er
mit ve suçlu , serbeat doktorlar
dan Ahmed Hamdi iki yıl hapse, 
ayrıca iki yıl .. nalını yapmama 
ğa ve 250 lira ağır para c:ezuıaı 
mahkum olmuştur . 

Suçun mevzuu ıudur : 

Tıbbi biç bir mazeret ve ee
brp olmaksızın Keti adında bir 
kadına ıırf ka~aoç ve menfaat 
mukabilinde morfin satmak ve 
nıorfia kıçakçılığ'ı yapmaktır . 

Suçlu, ş brimizde ırmak ke
oarı oda oturan doktor operatör 
Ahmed Hımdıdir ve iptila dere· 
cesinde moıfin kullanmaktan ıuç· 

lu olan kadın da adı yukarıda ya 
zılı K etidir . 

Adanı Adli ihtisas mahkeme 
since yapılmakta olou bu ıuçı aid 
duruşma 10 Mar ita neıiceleomiş 
ve dolctor Ahmed Hamdinio su 
çu sabit ;gö• üldüğüoden iki aeae 
hapis ve 250 lira ağır cezeyi nak
di ve iki sene de sanııt ve meslek · 
t t n meoioe büküm verilmiştir . 

Krti de, altı aydan aşağı olma 
mık üzerr, aalabı tıbbao tebey
yüo edinceye kadar haHtahaoede 
tevkif ve tedavi edilecektir . 

Doktor Ahmed Hamdi ve Ke · 
ti hak .. ıodı doldurulan tevkif mü-ı 
ırkkereleri, dün infaz içia zebıta · 
ya verilmiıtir . 

Mahk!imlerio her ikiıi de dün 
yakalenmııludır . 

Kara günleri unutmavalım 
Yarın lstanbulun düşman işgaline 

geçişinin J6 ncı yıldönümüdür 
~---·~-.....,.""'t""- - ~ -
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Gıizel lstanbulıımıızdan bir görıinıiş 

s 

Habeşistanda 

Şimalda İtalyanlar iler
liyor Cenupta da taar
ruz başlamak üzere 

Aamara : 14 ( Radyo ) - Mı · 
sır hududuna yakın mıatakada 
yeni bir İtalyan ilerleyişi bıber 
verilmektedir . 

İtalyan orduları gimalde bir
birinden yi rmi kilometro aralıklı 
dört no~ tadan ilerlemektedirler . 

C bati 14 ( Radyo) - Ce · 
oup cepbrsinde evvelki güo baı 
layan oiddeıli topçu bombudı

menı dlJo de devam etmiftir . 
General Grasyani kuvvetlerinin 
çok yakıud aıı taarruza kılkacı
ğı umuluyor . 

Aokare : 14 (AA) - Mil · 
!etler cemiyeti 13 ler komitesi, 
ftalyıoıo talebi üzerioe gelecek 
hafta Loodrada toplanacaktır . 

Ankarıı : 14 ( A.A) - ltal 
y1Dlarıo şimal cephesinde ileri yü
rOyüşe geçtikleri bildirilmektedir. 

Londra : 14 (Radyo) - İtıl
yıolar, şimalde Nogabu lmıota. 
k1110da dört noktadan Habeıliler 
üzerioe turruza geçmillerdlr . 

Roma : 
İtalyan bava kuvvetleri Ha

beşlerin cenuba doğru harekete 
hazırlanan kuvveıleriui bava bo 
bard ımaoı iie durdurmuştur . Şi· 
maideki Habeş tabşidıtı geriye 
püskllrtülmüştür . 

Aabeşlerin çete muharebeleri· 
ne mnkıbele için İtılyıo kuman
ilnnlı lr ı v1-rlilr.,~•n ,.. . t.ı ............ t.:ı 
etmiş ve baş arına Italyan zabit 
feri geçirmiştir . 

ltalyan bava kvvvdlerinin faı · 
liyetioe karsılık olarak Habeşler 
günde üç defa mevzi değiıtirmek 
suretiyle keodileıini korvmağ'a 
çalışıyorlar . 

Bahçede 
Evli bir kadını 

kaçırdılar 

Bahçe : (Hususi) - Bir kaç 
güu Öıı ce burad a çirkin bir hadi
se olmuştur . 

Kargın köyündeki babası e
vındea yaoında üvey oğlu oldu 
ğu halde kendi evioı dönen, Cu
mahkılı köyünden Hacı Fellahın 
kırısıoı, Kugııı köyünden Huan 
oğlu Murıaza yol orta3ında öoüoe 
çıkarak zorla kaçırmııtır . 

Kadınıo üvey oğlu kllrllltü 
eınasıoda kaçarak keyfiyeti zıbı 
taya bildirmiş ve az sonra Haaao 

1920 Yılınıo 14 üacil gücü İı
tanbul İngilizler, Fransızlar ve 
İtPiyaolar tarefından işgal edıldi. 
Aradan on altı yıl geçmit olma · 
sına rağmen bırakdığı acının de 
rioliği unutulmug, yara ti ığı yara 
lar büsbütün ıilıomiş değildir. 

İnsanlar gördllkleri, çektikle· 
ri ızdırepları unutacak derecede 
görüşlerini değiştirmiş olmıktan 
uzaktıılar. Bir taraflı dl'ğişiklik, 
yeni yeoi akibetler doğurmakta 
ge:ıikmez . 

kezi olarak kıbul tltiğ'i lstanbu
luo bir facia şeklinde tecelli eden 
işgalini unutacak derecede ya· 
rından ümidıni kesmiş; yışamak 

duygolarıodaa uzaklışmıı olma 
dığıoı lıer yıl yapıldığı merasim 
lerle isbat etmektedirler. 

16 Mart 1920 yi görrolerdeo 
ve ogünüo Türk kalplerinde aç· 
tığı derin yarayı sezenlerden bi· 
riai olduğum için onu kısaca an· 
laaıek isterim . 

:oğlu Murtaza jıodarmılırımız 
ta r afındın yakalanarak kadıo kur· 
tarılmış ve mütecaviz adliyeye 
ıevkedilmi§tir . 

Türk milleti oıı begiaci .srıa 
ort.eından itibaren buıuıi mer-

turulduğu için biz en feci mağlu
biyetlere uğradık .. 

Halbuki, Çanakkale zaferini ya· 
pan Türkii n çıplak göğsü, Türk köy
lüsünün fevkalbeşer mukavemeti 
olmuştur. . 

Çaoakkaleoin en büyük zaferi 
ise bir Tüık miralayrnın dehasında 

bazırlaomışıır. Buouo en kat'i isba· 
uoı biz istiklal ınücadeleleriode yap 
tık. 

İstiklal eiıvaşlar. nın büıüo zaferleri 
malzemesiz, parasız, sadece Türk 
dehaftının, Türk yurd severliğioin 

diloyaca belli olao Türk mukaveme
tinin birer eseri değil midir?. 

Nevzat Gıiven 

- Gerisi ikinci sahifede -

Murtaza evlidir ve evvelce bır · 
sızlık meselesinden dolayı mıb 
küm olmuo bir adamdır . 

Linyit ve elektrik 

Fırat ve Mendereste Su ve 
Kütahyada liniyt ile işliyen 
büyük santrallar kurulacak 

Büyllk bir ehemmiyetle ele a· 
lınaa kömür işi üzeoiodeki çalış 
malar ilerlemektrdir, 

Bu mühim serveti millileıtir 

mPk yo!uoda ilk adım atılmış ve 

bazı şirketlerle müzakereleJe gi
ıitmiştir. 

İatibıali ruyonelleıtirmek için 
de uuh kararlar alınıcaktrr . 

- Sorıu iklrıcl sayfada -
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inkilap ölçüsünde 
vatandaş şuuru 

Sovyet ve Japonya ) 

arasında ademi teca· 
vüz paktı meselesi 

Şeblr Dayakları 
,~ ..... K -' .. l • 
1 

ara gun erı 
' unutmıyalım 

Yazan : Kdnııran Bozkır 

-2-
Tassın Tokyo aylarından alı

nan bab.,fere göre hudutlarda 
çarpışmaların çoğalması dolayı-

Bundaıı evvelki yazımda inki siyle ve bunlara mani olmak mak· 
labın anlamını, Türk devriminin Padilc, kıu bir müddet için bile 
Pesimist telakki önündeki karak olsa Japônya ile Sovyetler arasın-
ter ve mahiyetini çok kısa bir şey Ôa bir ademi tecavüz paktı imza -
haliııde vermiştim . Bu gün asıl !anması Japon bükılmel sevenle· 
maksadımı da yine kısa bir şema ri tarafından makul göıülmekte-
olarak teahit ediyorum : dir . Hirota'da bu meseleyi tasvip 

- Ben Türk inkilabını biç ve teyit etmektedır. 
de siyasi değişim olarak anlamı- Mançuko ile Sovyetler arasın · 
yorum .. Onu tam manasile icti· da hudut kavgalarını bitirmek 
mai bir kalkınma olarak kabul üzere Sovyetlerle Japonyıı ve Mın· 
d çuko mümessillerinden bır encü· e iyorum . 

ı~ıahatçı rolden çok uzak 0 _ men tayini düşünülmüş fakat Sov-
larok , büyük kütleden gel~n in· yetler bu encümene diğer bazı bi· 

lenf devletlerin de mümessillerikilii plar yepyeni, ileri bir aosyete 
kurmak davasıQdedır . _ Dikkat nio alınmasını istemişlerdir. Bu 
etmeli; iokilipdan sonraki sosye- teklif Japonlarc.ı kabul edilmiş 
le geri olursa, bu bir inkillp de· tir. 

Japon matbuatına göre çarpış 
ğıl, bir irtica, bir geri dönü§tür- maların baı sebebi Sovyetlerio 
Türk inkillibı da tam maoasile 1 200,000 kişilıklen fazla olan Uzak 
yeni ve ileri bir sosyete kurmak· Şark ordusuouq Mançııko ve Ja· 
tadır · pon hududunda durma.sıdır. Ja· 

Bu güokü vatandaşı bu soıye· ponya, Litvinof tuafından hazır 
tenin gerek _realite halfnc gelmiş, la nan uldırma paktını, Sovyctler 
gerekse ideal olarak yaşayan ka· ordularını geri çekmek §artile üç 
rekterine göre ölçüyc: vurmak ge 1 sene için imzalamaya hazır oldu· 
rektir .. 811 glinkü vatandaşın şuu · ğunu bildirmektedır . 
runu tanıim edec.k olan yegane SovyP.t topraklarına inmek 
kuvvet inkilabııı getirdiği ileri ıoı mecburiyetinde kalan iki Jıpon 
yııtedir · zabiti ile bir askeri uçak Sovyet-

Sosyete ( cemiyet ) nedir ? ]er tar 8 f 1ndan Japonlara iad e edil-
Bunu Hoca Nasradclinin ley mittir. 

!eğine benzetenler {' k çoktur . 
• Tıbkı ooun leyleği budayarak ken

di istediği bıçimde bir kuşa ben· 
zenttigi gibi , bu kelimenin ku· 
cakladığı koııkocaman mananın 
da dalını budağını keserek acibül
ıcayip bir kılığa sokanlar da sa 
vısız derecede coklur. 

.:>oayere c1:tafxcıc uı.1. lctn..ııu 

kalabalıkların doldurduiu orta 
lık olmadığı gibi, dilleri bir, ida· 
releri bir, ırkları, rnenşeleri bir, 
fakat düşünüşleri ayrı, it bağları 
olmıyan bir kalabalığın doldur 
duğu ortalık da değildir . 

SoJyete; iş şuurunu. dava şuu 
runu, menfaat şuurunu bir mih
rakda toplayabilmiş, dil birliği , 

1 
kültür birliği ve aynı dirlik ka
nunlarile bir birlerine bağlı bir in. 1 
sao kalabalığının içinde yaşadığı 
ortalık, hududu en geniş kütle· 
dir . 

Sosyete dinamiktir . Daima 
akar, değişir . . Daim• ile 
riye, yeniye , iyiye doğru gı . 
der . Sosyetenin bu akııı içinde 
kendi cereyanına uvmıyan fikir ve 
adem oğulları hareketsiz, hissiz 
kalarRk, donarak sürüklenmez fa
kat çürür . 

Rusyada hayvan 
yetiştirilmesi 

Haynn yetiştırıcilerinin Krem· 
lindeki kongresi kapınmış ve 
lı:apanma celsesinde mareıal Bud
veuni Sovyetler birliğinde ordu 
için at yetiştirilmesi mevzuu tize· 
l.&UUÇ ........... u--. ... .._ --./ • --•. ~ 9' 

nutukta al ihtiyacı v" at tedariki 
meselelerinin ehemmiyeti üzerin· 
de duruımuıtur. Bu nutka :göre, 
devlet Sovyetler Birliğindeki ıt 
yetittirmc kolhoz ve sovbozları 
9,34 den (21,000) e çıkaracaktır. 
Bilhassa Kazakistan, Tlirkistan ve 
Tacıkistanda bu işlere çok önem 
verilecektir . Aynı zamanda deve 
formları da keza çoğaltılacaktır. 

Dağ topçu kıt' alarırın ihtiyacı 

için fezla miktarda katır yetişti· 

rilmeıi işi ileriletilecek tir. Bad-

Kilidi kırarak 

Hırsızlık yaptılar fakat 
çaldıklariyle tutuldular 

Yine Sug•diği maballesinde 
oluran Ziyatiıminrle biriıinin ka
pısının kilidi kırılmak ıuretiyle 

bir bırsızlık yapılmış ve adı geçe. 
nin evinden altı parça bakır takı. 

mı ile bir çift iakarpi ni aşırılmıı· 
Ur . 

Yapılan takibaı ve tahkikatla 
eşyanın aynı mahallede oturan 
Muıtafa ile Mtbmel tarafından 

çılıodığı anlaşılmış ve ıuçlular 

enalarla yakelınmışlardır . 

Abdülkadirin 

Muhakemesi başka 
güne kaldı 

Zimmelten suçlu haıusi mn· 
hasebe tahsildarı Abdü ' kadiıin 
duruşmasına ağır cezade dün de· 

vam edilmiş, Suçlunun birinci İs· 
tintak dairesinden gelen evrakı 
okunmuş ve Ayşe isminde birisin

den 24 lira tah~il edildiği balde 
:limakbıııu dip koç•rnın a 3 lira yaz
dığı sebebi kendısinden sorulmuı 

ve Abdülkadir zimmetini kabul 
ettiğini fakat bunun yaşnlışlıkla 

böyle yazıldığını söylemiştir. 

Sııçlu ha kında ayrıca bir tab -
kikat yapıldığı anlaşıldığından 

neticenin sorulması için mnbıke 
me 1 Nisana buakılmııtır. 

.)eynan otelınde 

Bir hırsızlık oldu 

Seyban otelinde yalan Yemiş· 
li köylinden Ali oğlu Mustafa v.., 
Ömer adında iki kişinio paltoları 
cebinden 15 liraları çalınmır . 

Polısce yapılan tahkikat ve 
tetkikııt betic•siode parıının otel 
odacısı Şaban tarafından aşırıldığı 
anlaşılarak hakkında lazım gelen 
kAnuni iş yapılmıştır . 

Ustanın malasını çalıp 
satmış 

Dün karşıyakada Reşalbey ma· 
hallesinde oturan Ahmet oğlu 
Hamdi adıoda birisi sıv~cı Alii
ettiniu 220 kuruş d•ğerinde iki 
malasını çalıp sallığı teıbit edil· 
mit ve yakalanarak hakkında ge
ıeken muamele yapılmıştır . 

Urayca 
Aztiizüğe aykırı hareket 

edenler cezalandırıldı. 

Çifçi leblebici oğlu Hüseyio,kah- ı 
veci Ali oğlu Süleyman , çifçi Ali 
oğlu Hasan,köşket Ali oğlu Şevket, 
Avlıat Zekeriya Akif, çifçi ~e Cu
muriyet fabrikası sahibinin b'.ra
deri Osman, Arabacı Mustafa oğlu 
Behzat, arabacı Ali oğlu Resul , 
Hi imi oğlu Kadir , dökmeci Meh · 
met, hamal Ali oğlu Resul , Mus· 
tafa kızı Rabia , Marangoz Süley 
man oğlu SelAmi , berber Ahmet 
oğlu Yusuf , kebapçı Ahmet oğlu 
!!asan. ke hapçı Mustafa oğlu Dur
muş, bakkal lsa oğlu Cemal, dök· 
meci Mustafa , arabacı Hakkı ve 
Bekir, simsar Halıl İbrahim, Abidin 
karısı Melek , tuh,diyeci Osman , 
kepekçi lsa oğlu Hasan caddeye 

pis su ve pislik attıklaı ıodan 200 er. 
reçbe Sılib oğlu Jandarma İı 
mail ıwinde inek beslediğinden 

200 , arabacı Mehmet oğlu Hacı 
Ali evinde At beslediğinden 200, 
maliye tahsildarı Abdullah cad· 
deye kirli su attığından 200 , rcç 
ber Mehmrl oğlu Muatab evinde 
inek beslediğinden 200 , reç
ber Ali oğlu Eyup evinde inek 
beslediğinden 200 , reçber Meh· 
mer Ali oğlu Sadet evinde inek 
beslediğinden 200 , reçber Medi 
neli Mahmut oğlu Asaf kanara 
harici keçi keıtiğinden 500 , d•· 
var~ı İbrahim ağlu İsa kanara ha 
rici keçi kestiğinden 500 , ıoför 
Mahmut oğlu Mehmet Ali ehliye· 
tini üzerinde taşımad ığındlın 100, 
... h.cı Muatab oi!lu Cevdet ar•· 
bacı tlbiaesi geymediğinden IUU, 
ar~bacı Mustafa oğlu Topal Ali 
caddeyi işgal ettiğinden 100 , ara
bacı Se)İt Osman oğlu Hakkı cad
deyi işg•I ettiğinden 100 , er ku 
rU§ para ceı.asiyle ctzalandırıl 
mıılardır . 

Bir düzeltme 

Dünkü sayımızda bir Hamam
da yapılan bırsıılık işini yazarken 
ırmak Hamamında diye yazılmış 
tır . 

- Birinci sayfadan arian -

16 Mart sabahı ııfakla !:ıera

ber logıliz, Fraaıız gemileri H· 

hile yan•ıarak aelı:er çıkumı§

lırdı 

Fransızların Şark otduları 
Başkumandanı olan Francbet 
D'eaperey Ca atada beyaz bir 

atın üzerine binmiş, önünde çalı
nan mersiyeoın Tiirk yüreklerine 
matem havası üfleyen muzikaıı 

ortasından bir fatih gurur ve ih 
tişamiyle ilerleyordu.:B1nkalar, Şiı· 
vene yoku§D, Tepebıııı ve Beyoğ 

!una doğru ilerleyiıini şiddetle 

alkışlayan Rum, Ermeni: ve Ya
hudiler de göze çarpıyordu. 

İstanbul tarafında her dlirlü 
ıilihlarla mücehhez bir Franıız 
kıtası da Siı keci,~Gülhane parkı, 
Sultan Ahmet, Dıvan yolu tabia • 
tile~Bayazide, Harbiye nezaretine 
yerleşmeğe gidiyordu. 

Dıhı erken Şahzade batında 
Letafet Apartumanında, sabah 
uykularını uyumata bulunan H· 

kerlerimiz üzerine İngiliz bahriye 
askr.rleri gelmişler tarihin aabife· 
lerine Türk kanile yazılmıı utır· 
lar eklemiıleıdi. 

O gün kışlalar, harbiy• na· 
zareti, Harbiye mektebi, şehir 

Emaneti ve bliyük postane işgal 

edilmiı, gazetelere birer beyan 
name gÖnderilerek İstanbulun iş
gal edildiği bildirilmişti. 

Süleyman Nazif merhum, 17 
Maı t glinü Aadiıal gazeteiinde 
yazdığı bir baımtıkalede )Öyle di
yordu. 

«Türkün vı: iılamın kalbinde 
ve tarihinde mil• bbeden lı:anaya-
.... t.. hi. l'•ril..a oç-f1 A ra~.an ••ır. 

lar geçse ve buglinkü büzün ve 
idbarımıı §evk ve ikbale münk•lip 
olsa yine bu acıyı hiuedecc k ve 

bu büzün ve teessürü evlad ve abfa
dımıra nesilden nesile ağlayacak 
bir miras t.rkedeceğiz,, 

İstanbulun işgHli, istik1il mü· 
cadelea;nin oe kadar yerinde bir 
hareket olduğunu iıbal etmiş, 
milli kurtuluşun bız·nı arlıımıı 
lır. 

" . ' 

Hadise Çar§ı Hamamında ol· 
muştur . Bunu düzeltiriz . 

Kaçak çakmak 
YUksek mektep mezun

ları ve askerlik 

"Dün , Rabinılye maballe'9'nde 
oturan Abdullah oğlu Abdurrah· 
marıın evinde bir bırıızlık şüphe
siyle yapılan aramada iki kaçak 
çakmak bulunmuş ve suçlu bak· 
kında kuuııi mülıımele yapılıııralc 

çallmaklar musadere edilmiıtir . 

Bir sosyeteyi teşkil eden b • ş
lıca unsurlar, o sosyetedeki insan 
lar, insanların temayülleri, duy· 
gu ve düşünceleri, siyaset ve trş · I 
kilatları , adrtleri inkilap davasın 
daki birlikleridir. Bütün bu unıur 

:yenniye nazaran bu mesele milli 
müdafaa meselesinin öııemlı bir 
talebidir . Çünkü yakın savaşların 
uzak şarkın dağlık sınırlarında 
cereyan etmt>ııi muhtemeldir. Ka· 
tır yetiştiıilmesi bilhassa Türkis 
tanda kuvvctleodirileceklır. Genç 
kızların ve gen çlcrin at sporuna 
olan alakasını artıı mık ve onları 
bu sporla geniş mıkyasta meşgul 

~tmek için tertibat alınacaktır. 

Budyennive nazaran berkesin, 
hatta m•kine ve fabrikalarda ça 
lışanlar da iyi binici olması li 
zımdır. 

lar ictimai ve iktisadi şartlar al -
tında lşliyerek sosyeteyi kurar. · dini barcameııın mutlak lazım ol-

Kahramanca bır ölümün hıkayesı 

Tam askeri eh liyetnam"Si olup 
da ikmal imtihanına kalmak sure

tila aekere gidemiyen yüksek mek · 
tep mezunlarının da tam veya 
yüksek ehliyetnamesi olup dıı mü
rallilnl ettikleri halde sıhhi sebep

lerden ötürü askere alınmıyarak 
tecil edilmiş olan yüksek mektep 
mezunları vaziyetinde bulunduk-
1, arına karar verılaıiştir. 

Bu gibilerin drJ sıhhi Sebeple 
tocil edilmiş! r gibi askere alının 
cıya kadar namzet v~ya ücretli 
memuriyete alınmaları Bakanlar 
Meclisince k•ra• loştırılmışlır. 

Bir vatandaşın ahlak ve şuu duğuna inanmış fedailere muhtaç - Birinci say{ adan arlan -

ruuun nazımi, bir sosyetenin i§- tır. Yeni ıosyete bu bi"im bir va- Ç k N 1 A 1 ~ ün ü orveç i mund ren on ar-
leyen nizamı oldug-u gibi, bir tandaş şuuru istemektedir. ' 

dan bir ey evvel buraya gelmi§ 
sosyet•nin iıleyen nızomi bozan Yalnız kazaı;cını, paruile mu-

ve dönmüştü . 
da bışka sosyetelerin tasiri altın- bitini istismarını düşünen vatan 

d h. b ıı· d Bu suretle ınkisara uğrayan da ayarlanmıı vatanda• şuuru ve aşın ıç ir mı ıyet avası güd· 
Y d h b Scoıt ve arkadaşları dönüş için ahlakıdır. me en her angi ya ancı bir sos 

d d · d B çok ecele elmeğe mecburdular . Bir vatandaşın §Uuru inkilibın yete e e yerı var ır. . inoenaleyb 
b · ı · b" ı b Çüokü kutı;p kışı sliretle ilerle 

getirdiği '.sosyete ölçüsünde y•oi u tıp erın ır ?Ji~ i ~tünlük ~· 
inkilabın ideoloijsi e g I- vası yolunda, bır ıokılap akı§ı 1 yordu Ölümden kurtulmaları ha 
mazsa sosyetenin mnuva~:0 :; ~o çinde yana~ k~vranan, olan 108 reketlerindeki süoate bağlı idi. 

D 1 
. ı yete de ııE ışlerı var?. Yola çıktılar .. Fakat hava ıart-

zulur.. o ayıeıle bu biçim vat•n- M" 
d 1 · k · ı · b ._ "k ustakil müstahsil, tüccar ları fevkaliide olar•k umanıodan 

Gösterdikleri fevkalbeşer mu
kavemet ve enerjiye rağmen ölllm 
etraflaıında dönm<ğe başlandı. 

İşte Scott her gün muntaza · 
man tuttuğu ve son dakikesıoa 

kadar devam elliği batıraaile bizi! 
bu faciayı anlatacaktır. 

Perşf'nbe 1 Mart 

ruzgar şimalden geldiğinden in
sanın içini deliyor •. 

Y rmek esnasında günrı ois 
brten sıcak . bütün öteberilrrimizi 
deı bal kurutuyoruz 

Cuma 2 Mart 

15 Marl tH' 

Linyit ve elektirik 

- Birinci ıılııyfadan artan

Diğer taraftan, ge.niı mikyHll 
yapılın ara§lırmalarda de"8m edi· 
yor. Daha : şimdiden meml-rketin 
bir çok yeı lerinde külliyetli mik· 
darda linyite te .. dlif edilmiftir 

Bu linyitlerin, sanayide ve 
evlerdıı- mahrukat olarak kullanı· 
labileceği gibi, sentetik mayi mab ıa 
rukat iıtihsaline elverioli olduğu ha 
da zannediliyor. h 

Bu cihet t•mamen tabakkulı: I• 
ettiği takdirde bilhassa Ktıtahyı Pı 
m111tılı:uı mühim bir merkez ola· Gı 
caktır. 1J 

Zengin linyit damarları bulun· 11 

muş olan Kütahyada, bliyük bir d, 
mıntıka elektrik santrali de kurU' ba 

ke lıClktır. 

Yapılan trdkikler, B ıntetik it 

benzinin, memleketimizde, tabit il) 
ta 

benzinden daha ucuza piyasayı ns 
çıkarılabilec•ğini göıtermittir. bı 

* * • d 

Elekt ·ifikasyon lşlrrinin ikin ~ 
sanayi programının tatbik devre• 
sinde rıulı urette inkişaf edtce· 
ği anlaıılıyor .. 

Su kııvvelioe istinat etmek · 
zere Gedizle, Fr•tla bOyük sant- 8 

nller kurulması için tetkiklere de h 
v.m olıınmaktadır. t 

Fırattaki ııtlidler miisbet oetie1 ~ 
vndiği takdirde burada kurula· ~ 

ı cak Hntrelle hem ıuk 'lii4yetle 
rine ııık verilecek, hem de bu h•ı d' 
valide baılıyacık maden çıkuar• 
faaliyeti daha verimli bir hale ıe ' 
lecektir. 1) 

Kömür hıvzaıııoda lı:uı•dacak 1) 

mıntıka, ayni zamanda Longulda~ 
t 

Ereğli haltının elektrik ibtiyacıel lı 
temin edecek kömür havza3ıuııı 

1 
raıyonelleıtirilmeıinde de mtibifll 
bir amil olacaktır . 

Linyit t·sasına mllltenit Köta~ 
ya unlra lı da garbi orta Ana do 
lunun ihliyaçlarmı temin edecelc' 
tir. 

Bir müessese 

Daireleri kışın sıcak 
yazın serin tutacal< 

tertibat yapmak istiyol 

Bir müessese memleketimizdi 
yeni bir tt1İsa ı yapmak isi.mil 
bunun için alakadar makamları 

müucııat etmiıtir. Bu müessese 
dairu ve odal111 kıtın 11cak ve yı 
zın seıiu tutacak bir tertibat yı 
pacatını ileri sürmektedir. 

Bu tesiut ayni Z•manda od• 
!arın veya dairelerin rutubetli h• 
vuını da giderebiltcektir. Alaka' 
derin tetkik ediyorlar. 

Balkanlar için pul ve 
kart postal 

Balkan misakına dahil devle! 
ler ansında ıkt.dilmiş posta vt 
telgraf anlaşmasına göre mııh• 
bereler için lazım olan sekiz kıı 

ruşluk pullarin Damğa matbas 
sında bastırılmasına karar veril 
mi§tir, Diğer taraftan memleket 

104 muhtelif manzaruını ibtivl 
eden kart postallardan dı 14 mil 
yon tane basılacaktır. 

ış ar ıo ı a ın aıuşıoa suı ası ' d b t 
h 1 1 1 doktor, mühendis, yazıcı, fıkir a·ı a a çok evvrl görünmüştü lk 

azu a~ış ~.ur ar. . . . damı .. Sosyete de aksiyonları ile olacak Bcardmare'den indikten 
-· Yem Turk d e vıımının getirdi- müsbet ve menfi teairleri ola'I bü- sonra Evaus öldü. 

Öğle yemeği .. Dün gece çok 
soğuktu. sıfırın altında 40,8 .. 
merhalenin baılanğıcında daima 
olduğu gibi mlilbiş bir soğuk var 
dı. Depoyu girinceye kadar yü · 
rümek lazım geliyordu. Bıyrak 

depooun saldı olduğu yerden tak
riben beş kilometrede. evvelki 
merhale : yirmi kilometre; Bu sa
beb : onbir .. Hava çok güzel, ge
celer, gündüzler bulutsuz. hafif 

z. mek, hiç bir zaman bir fe. j 
laket yaloız g•lmez. ------------"'I 

i 1 sosyet~'. şa~s.i menfaatını, ka- tün vatandaılar için bu böyledir... Geriye kılan dörı adam bit 
uacını, kısesını doldurmayı her Gelecek yazımda y . l .. k 2k' ··ıu b' b ld k 1 1 d 

el •• •. • , enı ur so~ - ın, o ır a e a mıı ar ı. 
şey en ustun tutan ve bu ıbtır11la 1 · d · k·ı· ··ı ld b · · 
b

.. .. ye esıo e ın ı ap o çüsünde vatan yo a ıraklıkları depolardakı yı 
utuo vatandaşların zararıoa ola- d J J d • · · · · k · d 1 8 § fuuru o up oma ıgını tahlıl yecek, ancak ıkıncı bır depoya 

ra ıç pazar ~ s.osyete de, bubraıı ederrk (İnkilap ölçüsünde vatan yetişecek kadar azdı. Binaenaleyh 
ve mııvazenesızhkler yaratan bir d ) ı · · d b · · · · · . d .. 

1 
. k ı·b 

1 
aş ıuuru meıe esıoı a a ıyı a- dıııup ıshrabat etmelerıne de im· 

ı pe egı , ın ı a ın o uşunda ken çoklamıı olacağım kin yoktu. bir ruzgir. Fakat mat eessiif bu 

Dün öğleden sonra depoya 
va dığı mız zaman kaderin yeni üç 
darbesi vaziyetimizi büsbütün kö
tüleştirdi. 

Evveli bu depoda bulunan 
p•trol çok azdı. , n sıkı bir tanr· 
rnfla bile grlec•k depoya kadar 
yetı§mesiqe imkan yok: 

• Sevgini11 sesı 

Jankipora-Marta Egtet 

Bu şaheser filmin ismini 
unutmayınız 

6552 
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ikaye: 

Ekin biçme yarışı 

------·------
Nakleden : Hamil Dereli 

Dıinkıi sayıdan artan -
e 
ı· Sonra Dara oğlu değoeğini 
b· 11llıdı , l<oluou kaldırdı , bir ta· 
u bancı patı.ması duyuldu . Biçme 

hrışıjbııladı . Birden üç adam 
k l•çid resmiode tüfek talimi ya· 
ı P•n aıkerler gibi sığ dizlerinin 

bteriode kayboldu!a• . Sol elleri 
1Joı ıoda bir demrt çavdar sapla 

n' 1 ı11ı kavradı . Eğri oraklar havada 
ir d,Jgalandı . Soora aç İneklerin 

u· baharda uzun taze çayırları yer 
keo çıkardıkları sese benzer bir 

k 8'&, bir çatırtı duyuldu . Binz 
it •onrı ilç küçük , ioce çavdar tu· 

1 taıııL dıvarın dibinde çiğli çayır ıo 
bstünde dümdü<1ı yatıyordu ve her 
biçicioin bükülmüş s<ıl hacağ' ar
dıııda bu tutam vardi . Üç kadın 

u ~Orku dolu bir sessizlik içinde 
ılk demeti bekliyorlardı . Bu on· 

•e· lıtln k11aoış veya yeniliıleriııio 
bir alameti olacaktı . Bir , iki , 

ü· bç , dört tutım .. Conni Boılkin 
t- 1•gın bir at gibi ıoluyarık hemen 
e bcnıcn hiç anlık vermeksizin 

tutamlarını düşü: üyordıı • Birden 
jel Yllkıek seale bir oira atarak orı · 

1• l:ını bav.ya kıldırdı . Üıtüııe 

11 • lilkürdükten sonra : "ilk demet!., 
diye bağırdı . 

Karısı her iki eliyle demete 

1e •tıldı . Küçük bir tutam ayırarak 
ba,ioa doladı . Soora a8ıılacık 
bi, çabuklukla bağladı. İoce uzun 

,t Parmakları çor1p iiaeleri gibi hı· 

01 tekrt ediyordu . Öteki orakçı-
111 lula karıları durup bakmamıı · 
illi ludı . Her üç orakçı da ilk de · 

tnetlerioi hiçmittiler . 
ıb Karıları dizlerinio üstünde 
o· onları bağlıyorlardı . Baıladığı 
ek •ynı ızgın hızla çalıtan Bodkin 

biraz ıoora ö:eki rakiplerioi geç
tniııi . Demetlerini J!armı karı· 
~ık bir surette biçiyor , duruıma · 

larıoıo intizamsızlığından dolayı 
•ıdında yerde küçük yığıolar bı 
takıyordu . Lakin çubukluk ve 
kuvveti ıaıılacaktı . Büyük elle· 

kı riyle ora§'ı kaldırıyor , uplaıı 
IC ağır , ağır luvrıyor , koca göv
ol deıi oımınlar jçinde koşao bir 

fılio vücudu gibi her önüne ge -
dl leni kırıp geçiriyordu , Fakat kol 
., larıoıo ve bıcaklarımn biç bitme,, 

'fen bareketleıiodeki abı<ok biç r• le güzelliksiz değildi . Ardında 
se karısı seri çehresi , çok mlibim 
yı bir karar vermek üzrrP olan biri
Y' ilin yüzü gibi , çatılmış olduğa 

a 
hl 

halde durmadan demetleri bağlı 
Yordu . 

duyulabiliyoıdu . Uzun uyumuf 
gibi duran göz kapaklarını ora· 
ğınıo kesmekte olduğu aoktada11 
biran ayırmıyor , biran dönlip bir 
diğerine başlamadan önce lir de· 
mcılik biçip biçmediğioe hakmı· 
yordu . Bütün hareketleriode 
öocedea hesaplanmış , durgun 
muttarit , şaşmaz , bir doğruluk 
vardı . 

Soluması bile ılerin bir uyku
da olao bir adamıo soluması gi
bi muntazamdı . Karısı ırdıoda 
aynı suretle işliyor , her dem.,ti 
güzelce tel iş göstermeden bağlı · 

yordu . 
Gün ilerledikçe orakçıları sey 

re gelenler de çoğalmıştı . Güneş 

yükselmiş , yakıcı bir s ı caklık 

orıalı~ı .kavurmağa boşlamıştı . 
Hiç esmiyordu , çavdar sapları 
arlık kımıldamıyor , hiç ıessiz 
duruyorlardı . Başaklar alnmsı , 
saplar altuo bir re1Jkte görünü 
yordu . Çavdar tarlasıoda şimdi 
den geniş gayıı m•ıotazam , git· 
tikçe büyüyen bir açıklı~ vardı . 
Çavdarla biılikte ekilen yoncacık 
latla kaplı olııo bu yeşil açıklık 

, timdiden kavurucu güneşin altın
da beyazlaıan demeılerle benek 
l.nmişti . Konutanların vızıltısı 
aruıada orakların ritmik çatıııısı 
duyuluyordu . 

Öğleden biraz evvel Bodkin 
parçasınıo yarısıoı bitirmiştir. 

Tam yarıyı gösteren çi~gini nor 
tasıoa bir tış konulmuştu 

Bodkin taşa yetiıir y•tişmez 

elinde taşla ayyğa kalkarak hay
kırdı: 

• lştr, görlin Conoi Bodkinin 
üstüoe lnverrra'da bir gelir diye 
nin ilnıoı karışluım.1 

Duvaıın üstündeki kalabalık 

«yaşa 1., seslerile cevap verdi. 
Fakat kendisinin kocaman karısı 
bışıoın üstünde bir tutam ot sal
layarak alaylı kaha bir erk ek se
sile "gün daha genç, kaba elli 
Bodkin,, diye bağırdı. Kalabalık 
lan bir kabkaba koptu. Bodkiıı 
kızdı, yutkundu, ama bir şey di
yemedi. Kafası pek çapuk işlemi· 
yordu 

Mikail ile karısı aldıı madılar, 
biçmeden gözlerini h;ç kaldırma
dılar. 

( Türk Sözii ) ::ıayfa .'J 

' Gerginlik azalıyor .- Asri Sinemada 
Birinci sahlf ~den artan 14 Mart cumartesi akşamından itibarı>n 

yeni y.,dım Lokarnosu akdi ve 
bu hususta üç devletin genel kur 
mayları arasıodı derhal müzake· 
reye girişilmesi için İngiltereyi 
taıyik ttmekte oldukları yazılı 
yor • 

Ankara : 14 (A.A) - Millet · 
!er cemiyeti kooseyi _bu giin lop 
!anacak ve ilk ıoplaotısında Fran 
sa ile Belçikanııı tezlerini ve söz 
söy !emek istiyen diğer mümessil · 
leri dinliyecektir . 

Ankara : 14 (A.A) - Alman· 
ya, gayri askeri mıııtekadaki kuv 

vet mevcudunun yiımi bin olduğunu 
resmen bildirilmiştir . 

Loodra : 14 ( Radyo ) - İn
giliz dış işleri bakanı Eden , öğ· 
led~n öoce ikinci defe olarak Al 
man ıefirioi kabul ederek görüş 

mü§lÜr . 
Almao sefiri , öğl~den sonra 

da hariciye nezaretinde toplanan 
konferans toplaolısıoda bulun 
mu§tıır . 

Londra : 14 (Radyo) -l''rao· 
sız hariciye nazırı Fıliiodeıı , kon 
feunsta gö.üşülen meseleler et 
rafında arkadaılariyle görüşmek 
liure P.ırise gidecek ve Pszsrleıi 
günü tllkrar Londraya dönerek 
kooferans toplantılarına iştirak 
edecektir . 

Loudra : 14 ( Radyo ) -Gran· 
di ; Lokaroo meselı si gö ı üşülür
ken devletlerin İtalyaya karşı al
dıkları zecıi tedbirleri şiddetlıı 
tenkit etmi§Iİr . 

Loo<ira : 14 (A A) - Gaze· 
lelerin ekserisi vaziyetin ız çok 
salah kazandığını kıydedi · 
yorl•r . 

İogilterenin FraDl!Z ve Belçi
ka hudutlarının emniyetini daimi 
suntte tekeffül dmesi şartile 

Fraos~, Renin tedrici surette tah 
liyeeioe muvafakat edecektir , 

Hitlerin tekliflerioi de nazarı 
dikkate alacak umumi bir sulh 
projesi hazırlamaktadır . 

1 Fakat Almaoya inad ederse 
kabinenin 'ekseriyeti İngilterenio 
Fransaya ve milletler C<miyetine 
müzaheret etmesi lazımg.ltc • ği 

fıkriodedir , 
Alman E•çisi dlin yaıım saat 

Edenle görüşerek Ren meselesi 
hakkınd.,ki Alman ııoktai nazarı· 

na dıir izahat eermişlir . 
Finansal mabfeller Almaı• ya 

dın bir takım sarılarlıı askerlerini 
tedrici ıuıetle geri çekilmeğe ra r.ı 
olacağı iddiısıodadırla r. Bu iddia 
henüz teyit etmemiştir. 

LÔndra : 14 ( A.:\ ) - Lokarno 
devletleri n.ümessilleri dün akşam 
Belçika Başbakanı tarafından film~ 

alınan muhtırayı tetkik etmişler

dir. 
AIAkadar devletlerin müşterek 

emniyet prensipini muhafazada ve 
harbin önüne geçmek noktasında 
mutabık kalmışlard ı r . Eyi haber 
ala~ mahfeller R,ın in tahliyesini 
temin için alıoar.ak tc,dbirlerin har
be müocor olmıyacağı düşünce

sindedirler. 
Londra : 14 ( A. A )° - Devlet

ler arasında yapılan görüşmt>ler 
neticesinde vaziyette oz çok te
rakki görülmüş ise de daha yürü· 
necek h yli yol vaı dır . Z•?cri teıl 
bırlerin ltalyaya tııtbik edilen şekli 
düşünülmemektedir . 

Fakat Alman piyasalarıoın bu· 
günkü sıkışık vaziyetinde ılınacak 
tedbiılerin çok müessir olacağr 

umuluyor· 
Loodr•: 14 (A.A) - Mıllet 

ler cemiy<Iİ konseyi saat 11 de 
Avusturalya d lgesinin başk&alı· 
ğıoda toplanm ış tır. Sırasile Edeo, 
filandeo ve Maogelaod söz al· 
mışlardır. Frr• Dsız Belçika delge· 
\eri konseyden Almany.nın Ver 
sııy ve Lokarooyu ibliil etıiğiııi 

t~§ri etmişler V • paktlara imza 
koymuş olan olan Almanyanın 

nıükelltfiyetlerini ifaya davetini 
ileri eü müşleıdir. 

Ceyhan urayından : 

Senenin en muhteşem filmi 

( Jeneral Yenin Zehirli çayı ) 
( Frank gapro ) gıbi dahi bir rejisörün neza

reti altında yapılan bu heye 
carlı fılnıde: 

Irk farkının kadm ruhundaki t ısirhri. Büyük bir inctılikl' tahlıl edil 
miş ve Aksayi şarkta aşkın oe derece ildhi ve yük·ıek bir kuvvet te
lakki olunduğu gösterilmiştir. Bilhassa tavsiy~ ederiz. 

ilave : Pate jurnal 

Bugün gündüz saat 2 de devamlı rnatine 

Kaleste aşk 
Ceneral Yenin Zehirli Çayı 

6556 

1 TAN Sinemasınd-;( 
.----·----=------·~-----------------=---------Bu akşam 

Seııe ı..ı in en mükemmel en büyük ve muhteşt~m filmi 
sinemanın kralı 

Harry baur • • ve sımone sımon 
tarafından yaratı[ ın içli ve pek mü ••ssir bir mevzua sahip ve rejisör 

Turjan&ky 
nin him•netile vücuı la gtttirilmiş seyredenlerde unutulmaz batıralar 

bırakacak olan 

. (~lyab gözler) 
Bo fılm herkes ıo tekrar ve tekrar göreceği ·ve birbirlerine tavsiye ede· 

cekleri bir eser olarak kalacaktır. 

1- 10 Numaralı Ad~ne caude
siııde Ali çı.vuş evi Ö"\ünden nafıa 
şosesına kadar olan 485 metre 
tıı\de Arn~vut kaldırımı yepılınası 

1 
ve iki yanlarına yonma burdur di· Dikkat 
zilmesi evv~lki ilaoımiz veçhile 1- Bu film için numerolo yerler BOtılmaktadır. 
28-2-936 cuma günü açık ek 2- Bu ilk geceye mab•os olmak üzere birinci balkon müşterilerine 
siltmAye konularak ihale edilmiş Harry Baor ve Simone Simonnon çok güzel bir resmi hediye 
· 1 k • h edilecektir . ıse de, görü en un um ma zur üze-
rine bu ihale feshedil er ~ k 2490 3- Büyük fedakarlıklarla getirilen bu film için fiyatlarda biç bir zam 

yapılmamıştır . 
numaralı kanunun 40 cı maJ lesi .,.---------
hükıı,üne tevfıkao bir ay içinde 1 Pek Yakıoda : Kürek mabkiimlarıoıo elim ve acıklı hayaıını gö•tereo 

j bir film ( RİCHARD DİX ) tarafından temsil edilmiş 

1 pazarlıkla intaç edılm ·•k üzere ye- ( z 
niden on gün mü,Jdetle ilana ko · l ı·----•--•e•n•z•i•r•l•i-•m-a•h-kıııiiuıiıımıılılliıiaii.ria-')-----1 1 
nulmuştur . 

2- Keş ı f tutarı 4992 lire 65 
kuruştur . 

3 - Paz . rlık 22-Mart - 936 
pazartesi günü saat 16 da uray sa
lonunda yapılacaktır. 

4- isteklilerin yüzde ye ıll bu· 
çuk muvakkat tr minat paraları ve 
narin müdürlüğünden mus .dJa k 
fenn i ehlıyct ves kası v" ticaret 
odası k4y•t makbuzu Üz••rlerinde 
olduğu h91de ihale gün ve saatın
da Ceyhan uray saloııuntla hazır 

bulunmııları lılzımdır. 

5- iznlıat almak istiyenler her 
gün urayımız fen işlPri bürosuna 1 

müracaat edııbilirler. 6563 
15-22 

Bugün gündüz 2 de 4 de iki matine 

Siyah gözler 
6553 

Alsaray sineması 
Umumi ish>:k üzerine 

Bu akşam 

fevkaladt> pro~r:--mlarmdan birisini daha taktim ediyor 

Eskimo 
Koosidio ile karı!l ikinci ge. 

•' liyordu . Kooıidia işlemeğe baş· 
lar baılamaz , şıfııtıcı bir kuv-

Öğle yeıneği getirmeğe ilk gi
den Bodkinio karısı oldu. Soğuk 
çay dolu bir el bakracı, ak undan 
yıpılmıt bütün bir ıbezırma. ge· 
lirdi, Onu büyük parçalara kesti. 
ÜstlHine bol tereyağı sürdü. Dört 
katı pişmiş yumurta getirmişti. -----------------·--·---------"'! 

Dr. Mlbendls Remzi 1 

ŞimJiyo kadar görmediğiniz orjinı.ıl bir mevzu, yep yeni bir düoya, 
Nur dağları Kutup lıayvan l arı, Bdlin~lar fevkler , şimali geyikleri ve 

bütün bunlarla en ince bir o şk macerası 

e Vet, keçi gibi bir çeviklik gös· 
lermeğe başlamıştı , Znıf , uzun 
kemikli kolları çavdar saplarını 
biçerken , bir takım karışık, •kıl 

le ermez yaylara baaılıyormuş gibi, 
vt tiili arkuıoın üstünde adeleler 

inip çıkıyordu. Sırasıoın lıir ucun
dan öbür ucuna g•derkea ıeğ di 
:ıinin üstünde hor boplıyıııne bo 
ğuda yarı kalmış bir iniltiye 
benzer bir ses çıkarıyordu , Kuı 
~ı şimdiden bolca terliyor , hemen 
topuldarının dibinde çalışırken , 
durmadan onu teşvik ediyor , 

el 

ivl 
il 

he ı zamanki gür , kalın erkek 
Besile gülerek şakalafıyordu . 

Bodkinle karısı çocukları ol 
madığından biç olmazsa ötekı 

köylüleıden çok daha iyi yaşaya 
biliyorlardı. 

Bodkin orağını elinden bıra-

kıyordu. Yumurtalardan üçünü 
birer lokmada yuttu , Karısı, 
onunkindeq daha az olmıyaa bir 
açlık!.. dördüncüyü yedi. Sonra 
Bodkin çavdar biçtiği aynı suret
le, yağlı ekmeğini yemeğe. ayu
nıoı içmcğe başladı. Bütün bu yi
.yecek ve içec•ği karısiyle ikisi 
tam iki dakika kırk beş sao yede 
bitirdiler. Gölcük yolundaki se· 
yirciler arasında bulunan lnvrra · 
ra doktoru Gallager merakla da -
kika ve saniyeleri saydı, 

- Sonu var -

E"> arkadu Milıiil ile karısı 

geliyo . du . Mikail atığı tazyikle 
sürülen bir makinenio yavaı , me 1 
lodik oareketleriyle b i çmeğe baş · ı---------------

( 
lamışlı . Ayoı çabuklukla , biç ı FreJric March ve Anna st•·n To-
değ;şmedeo , rakiplerinin oerede l lisıoyın eseri olan 

si lav ihtirasları 
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Kontrol ve idaresi 
O L Ç M E L E R 

A O RE S : P. K U T U S U 60 

Abidin Paşa caddesi ıVo. 68 
TAN SiNEMASI karşısında 

Merkez kumandanlığı altında 

MUHARREM HiLMl Yazıhanesi 

1 

1 
1 

ı : 
1 

ilave • • dünya haberleri 
Gelecek proğram : 

malek bira Kralı 
-----·--

matineler : 
Bugün ııaat 10 da ve 2,30 da • Tarzı:rn » hepsi birden 1 

6547 
-------.,;;;;.:.:..~ 

ilaçlarınızı ve balık 
yağlarınızı 

Ali Nasibi eczanesinden alınız olduklarına hiç bakmadan devam 
ediyordu . Uzun kemikli elleri 
hiç giirültüsüzce işliyor , yalnız 

orağının sarı çavdar s.pl .. ı ara
aıodaki keıkio çatırtılı aaldııışı 

filminde seyircileri teshir edecek-

lerdir. 6554 ·'=-----6-45_1 _____ ı_2,_ı6:_ı_9_23_2_6 _____ ,_..ı . __ T_e_m __ ı_· z_I_i_k_s._3_10 ____ 24_7 ___ U_c_u_z_ı_u_k___, 



!'ıayfa 4 ('fti.rk ~ö•ll J 

Vilayet daimi encümeninden : 
lstiml:\k yapan 

daire 
Cinsi istimlAkin 

maksadı 

Umum istimlak e1thası Beher 919 metre mu · 
metre murabbaı rabbaına taktir olu

nan kıymet 
Muhasebei hu· 

tusiye 
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Koşu yeri. için 
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13112 

26551 

18330 

27570 
25850 

13112 

221575 
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30 

30 
30 

30 

30-60 

Mülk Hhipleri 
Haıan 

Milli EmlAk idaresi 
(Kirkord1tn metrflk) 
Belediye idaresi(kab 
ristan ) 
lbrahim vereeeleri. 
Mehmet oğlu İbra
him veıeseleri. 

Sarıkçı Halil vere
eelerl. 
Kasım vereselcri Ze
ki ve müşterekleri. 

Muhasebei hususiyece koşu meydanı ve hayvan sergi yeri yapılmak üzere istimlAk olunması kararlaş
tırılan miktar, saha vo cinsi ile sahiplerinin adı ve takdir olunan kıymeti yukarıda yazılı bulunan tarlalarıo 
islimlftkine mütedair mülk sahipleri ta rafından hir güna itirazı olanl ıı rın sekiz gün içinde belediye reisli 
ğine müracaatları hususu i!An olunur 6564 

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

mahinası Kaymak 

Kızlı mak.lna 
Adiyle tanınmış meşhur 

VEGA ve FORTUNA 
----------------------------------------------Senede yüzlercesini satan .deposu 

Rasih zade biraderler 
Halefi 

Rasih Zade Feyzi 
Adana-P. K. 93 

Tecim evi . 

Hc=-r zaman her boyda mevcudu 

vardır 28- 30 6438 

Adana Borsası Muameleleri 
Seyhan Vilayeti daimi encümeninden: 

( 34880 ) lira - 88- kuruşla 
eksiltmeye konulan Adana - Misis 
yoluoun o + ooo - 5+ 000 arasın 
daki şos!\ in şaatına istekli çıkma
dığından 936 senAsi martın otuz 
birinci sa lı günü saat onda pazar
lıkla ihale edilmek üzere eksiltme 
müddeti 31-3- 936 tar hine ka
dar u zatılmıştır isteklilerin bu ta
rihte VilAyet daimi encüm enine ve 
k• şf i ni almak i~io de nafıa mlidür
löğü ·:e miirAcaatla rı iJAn olunur. 

CİNSİ 

Jr.;pımallpamug
PlyR1a parlajtı ., --
Piya~a tf"mizi ,, 
iane I 
lene II 
f'kEpre• 

PAMUK ve KOZA 
Ki lo Fiyatı 

Eu az E o çoL. 
K. S. K. S. 
3ô,50- - = 
35 1~3=5~,6~2--1 

34 
39 
37,.50 
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YAP AG I 

Satılan Mikdar 
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Ç l G 1 T 

~:·rres 2,37,s 1----ı,~~------
y.,,ıı "Yemlik" 

,. ·~Tob urotuk,, --
Bul!ılay Kıbrıs 

Y nli 5,20 

.. Mrnıan" 
Arpn 
.Fa@uly~ 

Yolaf 
Delice 

ı-.;:,...=--------ı--·=--1----------------ı 
Kuş yemi 
Ket"u tohumu 
"lrrciınt k 

18301 16,25 

UN 
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dik.kat 1 ••• 
En maruf 22 f ab· 
rihanırı en birinci 
makine/erile işti· 
rak ettiği bir mÜ' 
sabakada bu ma-
kinelerin Litvan
ya Yüksek Ziraat 
mektebinde uzun 
müddet yapılan 

tecrübeler neticesi 

.. , 

I 

; - / 
l . 

( ' 

\ , 

-· 

Sayın müşterilerimize 1 

Adanadaki depolarımzda bu-
lunan pamuk balyalarının siğorta 
müddetleri bitmiştir. 

HACI BOZA ZADELER 
F ı\BRIKASI 

1-2 6565 

.!: ..... ., 
...o -;; -Düz kırma .. 
,,,, -~ s· . ..2 - ımıt ,, .g !: -....-Cumha~r~iy_<'_t ---- 800 
!.2 ~ - .. •~7=5""5---ı ____ .I 22 fabrika mamulatı meyanında bi
N ~ 1------1------- - ---11 
" o- Düz krıına ,, 

-Alfa 
" 

Liverpul Telgrafları 
14 / 3 I 1936 

-~ntim 

Kambiyo ve Para 
İŞ Bankasından alınmıştır. 

Pene 

30 1_Ln-i_re_ı_-,-____ _ 
1 
__ 1-,-0 1-

--,.--ı 98 Rayşmark l <n 
ı------------=-----1·-~-ı- Frank"Fransız,, 

rinci mükafatı kazanan 

Lakta ve Mllka 
markalı 

Süt makinelerimiz gelmiştir 87 1 Sterlin "lnııiliz ~ 620 
27 Dolar "Ameriı«~ıu-.,--1-1"""'24~1 92 Adana Orozdibak civarı : Macar Şirkı•ti 
33 ---.c.--.,._,,,.,-----~-
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15 Mart 

• 

ı-t:J Q. K iYfe 

llRAAI 
~ANKA~' 

.·DARA·· 
ôiRiKTiR~N . 
RAı-IAT ~D~R 

Belediye ilanları 

1- Kasaplar çarşısının şimalinde bulunan boş arsalara, heyeti le 
niyede bulunan keşif, şartn a me ve projeıiııe uygun olmak üzere , ü 
tııne kasap dükk:\nı iki senelik icar mukabilinde yaptırılması açılı: a 
tırmaya konulmuştur. 

2- Arttırma 26 - 3-936 perşembe günü , saat on beşte belediy 
da imi encüme&inde olacaktır. 

3- Muvakkat teminat: 82 liradır. 
4- lsteklileria, bu işe ait evrakı görmek üzere her giin r.m işle 

müdürlüğüne müracaatları 6545 12 - 15- 18-22 

Martın on altın c ı pazartesi gününden itibaren on be ş gün müddeti 
hususi ve taksi oıomobil, kamyon, kamyonet otohüs ve motosiklet 
!erin fıren ve kur:ıseri muayenesi yap: lacağırıdan sahiplerinin bu va'lı 
ta larinı itfaiye ga rajın11 götürerek muayene ettirmeleri ~ve muayeney 
gelmiyenlarin de c ezalaodırılaca kları ilAn olunur .6546 

12 - 15 -19-22 

ı Elektrikli ve bakili 
1 ' ' Kelvinator ,, · marka su ve so 

ğuk hava dondurma dolapları 
18 ay vadeli. 

6544 karşısında 12-15-18 

Umumi n~4riyal mM!lıl 

Geldi Bayer :J 
A.dana Türk aözü u a•h .. 11 --


