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5 AL 1 ----- 5 KURUŞ 

Suriye fevkalade komiseri 
şehrimizden geçti 

.,. -- •• Bu siyasi anarşide Türk~ı 
Sovyet dostluku gıbtalı bir 1 
örnektir. 

•----------------
ADANA : GÜNLUK GAZETE ON üÇONÇü YIL - SATI 3476 

,.. ............................ ------__,,~ 
Kahramanca bir: ölümün 

hikayesi 

Adiyle hatladığımız Skott'un 

1 

Cenup kutbundaki seyabatı ve ölü
mü hakkındaki yazıom devamıoı 
bugün yazımızın çokluğu dolayı
siyle koyamadık özür dileriz. 

Suriyenin iç işleri 
Nasyonalistler arasında cıkan ihtilaf 

' 
daz.eldi, Parise gidecek heyet seçildi 

Son hadiseler üzerine tevkif 

Afrika davası 

Cephelerde kayda de
ğer bir hadise yok 

Londra: 16 (Radyo) - Ha· 
vasan bildirdiğine göre : Pal'ise giderken Ankarada temas

larda bulunacağı umulan Dömarte• 
lin bu seyahatine ehemmiyet veriliyor S • t R edilenler serbest bırakıldı, 

ovıye - usya mahkumların affı da bekleniyor. 

13 ler komiteıiain lt,ılya Ha
beş davasıoın halline muvıffılc 
olac•ğı umulmakbdır. 

Londra ; 16 ( Radyo ) - Ha
vaa •j•osının bildirdiğine göre : 

Suriye t~vkaldde komfserl kont Dö Martel Adana istasyonunda 
valimiz Tevfik Hadi Baysalla beraber 

Suriye fevkalade komiseri J 

kont Dömartel , pazar. günkü ekı- 1 
presle tebrimizıe uğramış ve İı· ı 
t&1yonda İlbay Tevfik Badi B•y
a.ı tarafından karıdanmııtır . 
Fevkalade komiser , trenin iıHH· 
yoada kaldığı müddetçe vagonla 
rından inerek garda dolaımıotır . 

Kontun brı yolculuğu Puite 
kadar uzayacağı için bu arada 
Ankarıya da uğrayarak orada 
bnynklerimizl" hızı temaslar yıp· 
rnaaı ihtimali vardır . 

( X ) işaretli kont Dö l\1arteldir 

yapılacak konuşmalarda hükume

ti temıil edecek olan iki vezir 
bakkmda görü§üldüğünü söyle

mİ§tİr . 
- Fevkalade komiıer Lout 

Dömutel , burünkil §ark ekıpre
eiyle Parite hareket etmiıtir . 
Komiserin bu ıeyabati eeı:.asında 
bir kaç gün Ankarada kalarak 
Tllrk hükumet adamlıriyle görüı
meler yıpıcığı kuvvetle mubte -
meldir . Kont Döm•rtel , Martın 
yirmi be§inde .Puiıte bulunacak
tır • 

- Lübnan Cumnr b11ıkonı 

Emil Ede , fevkalade komiserin 
Parise hıue1'etiod~o öuce keodısi· 
ni Hsmi surcth zıyuet ederek 
Lübııanıo dahili ve huici ııı.-ıe-

Suriyeoio iç ıiyaaa bakımın· 
dan t'peyce buhranlı bir devir ya 

şadığl §U sırads , fevkalade komi· 
serio \cısa bir müddet içio Parise 
gitmaıi ve yolculuğunu da An 
kara üzerinden yapması, oldukça 
dikkat ve alaka çelucek bir ba · 
<lisedir . 

ı lr.leri etrafıod• uzuIJ uzadıya gö
rüşmüştilr . 

Beıul :14 ( Özt'I ) - Suriye 
vezirler reisi Ata Eyyubi , bura
ya gelmiş ve fevkalade komiser 
kont Dömartci iJP.. uzun uzadıya 
görüşmüştür . 

Ata Eyyubi ; bn görüşmeden 
sonra g&zettcitere fevkalade ko · 
misı:rio Parise seyahatleri dolayı 
si})~ Suriye meseleleri ve Paıiste 

23 Martta 

Afyon - Antalya hattında 
113 kilometrelik bir kısım 

işlemeye açılacak 

--·-
Ankara : 16 (öz 1) - BozaPÖ

nü - :Isparta ve Afyon - Kara
koyu batlarıoın açılış töreni bu a
yın 23 üncü pazartesi günii yBpılı· 
cakhr. 

Afyon - Karakuyu hattı üze 
rinde heyelan olen kısım düzeltl
miştı. Heyelanı doğuran bir su a· 
kıntısının, hemen 40 mrtre kadar 
d erinlikte galeriler:kazılarak kay 1 
neğı bulunabi)mit ve ıu bu suıet-j 
le akıtılarak toprak kaymuı ön I 
lenmiştir. 1 

Afyon Antalv• hıttıoin başlan - ! 
gıcını ttşkil eden 113 kilometre 
uzunluğundaki bu h•t, Anadolu 
ve Aydın hatlara ara8ında kısa bir 
irtibat bağlaması ve varacağı An-
talya lim11bı vuıt•eile yeni bir ka· 
pt •çılması dolayısıle de hususi 
bir ehemiyet taşımaktadır. • 
~Masrafı 3,5001000 liraya varan I 

-· Liiboan teşı· ii mediaioin 
korıtuo ParistrD dönmtsioden ön 
ce açılmıyacağı kuvvetle mubte 
meldiı . Bazı mebuslar kontu 
ziyaret ederek bu mesele etrefın
r4a görüşüp izahat almak istemiı
lerse d" kont Dömartrl , $İmdi
lik bu hususta bir şey diyemiyecc-

ğioi söyle-mittir . 

Bütün matbuahmız 

Türk - Sovyet dostlu
ğunun dönüm yıhnı 

kutluyor . 

İstanbul 16 (Radyo) - Bugün 
bütün Türk matbuatı Türk -
Soyvet doı;tluğunun 15 inci yılını 
kutlamakta ve uğurlamaktadır. 

Cumuriyette, Tanda, Son Pos· 
tada, Zamanda , bütilo hat helke· 
leı mevzularını Türk - Sovyet 
dostluğnnun dönilm yılına bur 
etmişlerdir. 15 inci dönüm yılı 
dolayısile bu dostluğun tarihi kly 
metini izah e:den bütün makale· 

lt!r hep aynı neticede "toplanıyor, 
aynı dvygud• birleşerek bu dost 
(uğun, düoya snlhunun büyük ve 
yeğine istinalkabı bulunduğu • 
nu yazmakta ! evinç ve baz duy

maktıtdırlar . 

-------------------------
hu haıtıo yepılıt•; ke§if ibaleıi, 
bir yıl içine aığdırılmak. gibi cu
muriydin on iki yıllık dcmiryolu 
tarihinde bir bıı '"ekoru olmufhlr. 

icra komitesi başkanı 
Afgan dış bakaniyle 

görüştü 
U D 1 

Moskova : 16 (Radyo ) 
Sovyet Roıya merlu·zi icra komi
tesi başkanı Gali düo , Afganiı

tru dıt işini h.kanı Feyiz Meb 
met Hanı k,.bul etmittir . 

~ 

Dost Iran 
Şahinşahının doğum 
yıh hükumetimizce 

kutlandı 

Ankara ; 16 ( A.A ) - İran 
Şahinıabı Riza Peblevioin doğu
munun yıl dönOmil münesebetile 
dllo dıt işleri bıkaolıtı Pıotokol
ı~fi doıt ve bOyllk mı!mlek4'tin 

maslahat güzarına hükumetimizin 

tebriklerini hildirmiı, •kıamda 
İran büyük elçiliğinde bOyllk bir 
süvare verilmiştir. Memleketimi
zin diger muhtelif şehirlerindeki 
İran konıoloı baneleride lcabul 
törenleri tertip etmişlerdir. 

Brnim gözümle : 

Sovyet - Türk dostluğu 

On sene daha 
uzatlhrken --

A vrupanın roidesiude yin~ m iit
biş bir hazımsızlık var • Birbirini 
tukip eden bııdiaeler m lleılerin siair
lc-rini gerip duruyor . 

1919 muahedeleriJe küllenen ateş, 
yioe aleve inkılap etmek istidadım - . ~ gostenyor. • 

Düoyanm yeniden be@11plaşronyo. 
kaıi bir likidasyon yapmağa i bıiyacı 
var .. 

M~vcut ibti lafların, kinlerin an
latma yolu ile balleditemiy~ceğioi 
saym belliıiz konferanslardan , kon· 
grelerden anladık.Çüoki, insanlar ha· 
kikateo aolaşma, eulhn koruma doy· 
guso ile konuşmayorlar . 

Mamafi insanhğın ilerisini 
tehdit, dünyanıo rahatını ~ alt üst 
caden bu kin ve düşmanlık anane
leri ortasrnda, dostluk ve iyi geçin· 
me örnekleri yok değil hunlara en 
güzel misal Türk-Sovvet dostlu· 
ğudur. 

16 Mart 1921 de Moskovada im
zalanan Türk - Sovyet paktıoıo 
üzerinden on beş sene geçdiği hal
de en küçük bir sekteye bile uğra
mamı§ ve her geçen yıl onu bir az 
daha sağlamlattırm1ştır. 

Bu doıtlugun bu kadar sürümlü
olmasıodaki sır, iki milletin iyi ge· 
çiome hosueonda gösterdiği arzunun 
menfaata yakmlığı kadarda derin bir 
samimiyet ve barış severliğe dayan· 
masıdır. 

Sovyetler Ru~yas . ve Atatürk 
Türkiyesi taptaze bünyelerile bütün 
enerjilerini memleketlerioin v~oiden 

:yapılı~ıoa ve milletlerini asnların 
koyulaıtırdığı derin karanl&ktao çı· 
karmak harcamak mecburiyetinde· 
dirler. 

Bunun içindir ki, derin bir sü· 
kuoa, huzura ihtiyaçları vardar . Bu 
hakikatı her iki millet de ıa başlan· 
gıçta gördükleri içio, imparatorlok
ların aralarında açtıkları oçurnmo, 

.. 1nazinin kin ve bmrum~t deryan-

Şam : 15 (Özel) - Şamda son 
hidiseler dolayısile bütün meğa 
za ve dükkanların elli ~üo kııpah 

kaldıktan ıonra geçen Pazar gü· 
nll lcimilen açıldığını ve ticaret 
hayatının tahii haline döndüğü
nü bildirmiştim . 

Son glio)eııde vatani liderler 

arasında Parise gönderilec~k he
yctio seçimi etrafında ıbtiliiflar 
çıkmış ve mimarcı liderler; tile· 
culsrı tekrar mağaza ve dükkin
larıhı kepamağa teovik etmek te · 
şebbüsünde bulunmuşlarsa da men 
falarıodan dönen liderlerden F•h-

- Gerisi ikinci sahifede -1 

Fransız dışişleri bakam 

"Lokarno ile birlikte Bitlerin tek
liflerini münakaşa etmekten ise 
Londrayı ve milletler cemiyeti 

konseyini terk etmeği 
tercih ederim,, diyor 

Fransız-Alman zecri tedbirlerine İtalya 
tamamen ~-~ lakayt.~ kalacakmış 

Hltler propaganda bakam Göbelsle beraber 

Loadra : 16 (Radyo) - Bey
nelmilel bir muahedeyi yırtan Al
manyanao hukuk beraberliği iıte

mesi ve mukabil bir tekl.fte bu
lunması bur ada h•yret1e lcar§tlaa
m1ştı. 

Londra : 16 (R•dyo) - Oip
lomatılc mabafıl Hitlerio cevabım 

™* * . waw :ı www~ 

oı kııpama~a muvaffak olmntlar
dır. 

İki memlı~ket arasındaki büyük 
rejim farkı . bile kuv"·etli bir dostlu
ğun kurulm1tsıoa engel olamamıştır. 

Bu iyi komşuluk , siyabi bir dost
l uğuo sınırlarını da aşarak iki mem· 
leketio iktisadi ve kültürel temasla · 
rıoı da sıkleşurmıştır . Bundan ba11-
ka Sovyet - Türk dostluk paktı , 
Balkan aotoon ile beraber cihan ve 
Avrupa sulbunuD çok kuvvetli bir 
desteği olmuştur . 

Buoun içiodir ki; Sovyet- Türk 
dostluğunu ( 1945 ) e kadar uzanan 
protokoluo buıtünlerde Moskovada 
imzalanmasını , yalnız biz değil bil· 
tün dünya , sulh için mesut bir ha
dise olarak. kabul etmelidir . 

Ne11zat Giiuen 

Lokarno kofransını büyük müş 
külita uğratacak mahiyette bul
maktadırr. 

Fran13 her ıeydeo evvel, mü
zakeı elere : ha~lamazdan önce Al
manyanın işgal ettiği Ren bölge· 
sinin tahliyesini istemektedir. 

İngiliz - F ~anaaz noktai na
zarlara arasıodski ihtilaf~n ea mü
him noktası da budur. 

Berlin : 16 (Radyo) - Millf'l
ler ıosyetesi konseyinin davetine 
C!v.p veren Alman hükumeti, bu 
daveti ; pren11ip itibarile kabul e
deceğini fakat kendi müınessille 

rioin de müzakerelerde diger 
devletler mümessillerinin h aiz ol
duğa ayni baklan haiz olmesını 
istemiştir. 

Londra : 16 (Radyo) _ Bu 
gün Londraya dönen fransLZ dı' 
ık·§·'"'i bakanı M. Flaoden demietir 

ı: 

•Benlburaya Loka no muahe· 
desinin Almany• tarafından ih
lil <!dildiğini !IÖylemeğe geldim. 
Baıka hirı ey için değil. 

İcabında Londrayi da terk e· 
- Gerisi ılçıincü sahi{ ede -

Z ecri tedbirlereJ bir çok mil· 
letlrr tar&ftar defıillermiı . 

Londra : 16 ( Radyo) - Soa 
durum1t göre, İt•lyanıa alacağı 
veıiyet Grandinia gCSrüımesin
de-o ıonra:belli olacaktır. 

Londra : 16 (Radyo) - İyi 
haber alan mahfeli ere, göre ! 

13 ler komiteıi İt•lyanın bil
hassa izhar eylediği arzuya binaen 
bu haftanın ortalarına doğru top

lanacaktır . 

Roma ; 16 ( Radyo ) - Mare· 
,,ı Badogllyo bir tebliğinde : Bir ' 
balyan tayyueıioin ileri b•tlar
dı diloüp parçılandığıoı bildiril· 
miştir . 

Loot.lra : 16 ( Radyo ) - Soo 
günlerde Habeı ve ltalya cephe
lerinden kayda deger bir haber 

alınamamııtar. 

Deniz ortasında 

Bir Yunan vapuru 
ateş aldı 

Londra : 16 ( Radyo ) - Mu
ıavva gitmekte olan benzin yGk· 
Hl bir Yunan vapuru deniz orta
sında ateş alm1§ Vt' )'•nmıthr. ta
ifell"rd~n bir çoğıı kayıptır. 

Geriye doğrumıı ? 
l\1.) .. lyada çıknn ( Frat ) erka

d.ş•mızda okudnk : 
E., 1'.üçi'ık ilçelerimizd ~ h .,_. 

~ a .,unl ıırımız kaı • p1 Çt leı i b mıı
Olt'n atm ıe v ... çaış~flır.ııdB "'tarak 

m ed ~ni yrl~ 'e nwclerıi kıyafele 

gırmeğ • a t ri ıchmla·la Herlem.-k 
t .. bulunmuş ikt u ma.les· f ft'.h

ıioıızd,. }Üzl,.rın,. p çe Ö·lrnıer 
bu günlerde çoğolmpğa b,.şl•m•t · 

l ır . 

------·------
Urfa belediyesi 

Şehre yeni bir çehre 
ve rmeğe çallşıyor 

Urfa : ( 8zel ıytanmızdan) 
Y e§il Urfı , gün geçtikçe gDzel
ltşmektedir . Cumuriyetteo önce 
pek bakımsız ve barap olan §e· 
bir son sene zuhoda oldukça 
terakki ve inkitıf eylemiıtir . 

Belediye ı çalı§malırı takdire 
§ayan olacak kertede ileri gitmit · 
~ir . 933 te reiıl' ğe geçen Bay 
Ömer cidden değerli ve çah§kan 
bir idarecidir . Esaıen belediye 

çılıımaları bilb111a o tarihten 
11onta göze çarpmıttır . 

Bıy Ômer Aloy , 933 te 45 
bin lira olan belediye tabıilitıaı 

artırmıı ve bütçeyi 120 bin lira· 
ya iblağ eylemittır . 

934 te bitirilen mezbaha fen · 
nin ıon terakkiyatı nazarı itibar 
alınarak yapılmıthr • 10400 lira · 
ya çıkmıt olan mezbaha elli bia 
oOfuılu bir ıebrin ih•iyacına kaf' 
gr.lecek büyüklüktedir . 

57 dllkkandan ibaret bOyO 

- Gttlıl ikinci ıahffede.-
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lm~11ap ölçüsünde 
ıK 

atandaş şuuru .. 

- l'azan : Kamuran Bozkır 

1 Almanyanm yeni hamlesi ı 
karşısmda İngiliz matbuatı 

ljeblr Dayakları 
Görüşler 

Hayırh bir iş a 

Ne zamandan beri işi 

okuruz. -3-

Bir \IJOsyetenio en bıtşta gelen 
unsuru insandır . Biz insıını dai
fri ir sosyetenin içinde mütalaa 
ede z . Onu mücerrrt olarak dü 
şünmek, mumyalaşmış bır orta 

ç~~P' 1 düşünüş alemine düşmek 
demektir. 

Aclam oğlu sosyetesinin için
dtı , sosyetesinin tesiıleri altta dA 
bulunduğu gibi , so~yete de derli 
toplu adam oğullarının ıktisadi , 
içtimai aksiyonlarınıa fırçası ahın
da ıeok alır durur . 

Türk inkılabının kurmakta ol 1 

doğu ıosyeteye renk verea vatao- ı 
daşlarıu her şeyden evvel bir yeni 
sosyete kurulmakta olduğunu iyi -
ce anlamış bulunmalcrı gerektir . 
Yeni bir soıyete kuruluşuouo ne 

demek olduğunu bilmeyen vatan -
dış , şahsan ne drğerde olursa 
olsucı inkılôp davasında vatandaş 

kavg sında yer alamıyor demek
tir. Türkiyede ileri "e )'eni bir sos 
yetenin kuruldoğuna inanmak, in
kılap ölçüsünde vatnndaş şuuru
nun ilk merhalesidir . 

Bir çok değişimler oJuyc•r .. 
Görüyoruz .. Akı~m içinde eriye, 
eriye, akıp gidiyoruz. Kılığımız, 
kıyafetimiz , dilimiz düşüncemiz 
değişip akmada . 

.Memleketin bir zemao yaban
cılara ait bulunan serveti , kapi· 
tali , pazarı , bugün keodi elinde. 
Her köşe.de fabrikalar kurulmada .. 

Dün brım maddeci olan , bat-ı 
ta adam akılla ham nıadde müs · 
tabsıJi . bile olmayan bu yurt , bu
gün geniş mikyasta müstahsil ve 
keodiıin de bııhm Eı n ham madde
lerin işlenmesini temin edebilecek 
bir belde .. Ht:mcn hemen ham 
madd<"sİ bulunan saoayii , ınemle 
kette bir bütünlük olarak kur
muş bulunuyoruz . 

Memleket geniş bir planla ec 
d üıtrileoi yor .. 

Yarın toprağın üstünü boydan 
boya sanayileşmiş ve bunun yanın
da bam madde ihtiyacı nisbctinde 
ekimin geııi§lemiş olduğunu göre 
ceğiz. Bu suretle Türkiye, hem sa
ayileşmede devam edecek, h~m de 
büyük bir ziraat memleketi oluak 
kalacaktır .. 

Dün Ömrünü yalnız bir kara 
eepana sıplıyarak çürüterı köylü, 
bugün fabrikada omelrle§iyor .. 

Köy işleri daha çok ba)ivakh 
yer!nde müstakil müstnhsilleriıı 
eline bırakılıyor .. 

Yani. dün köyde bir çetco sa
man. bir ruhla buğday uğruna öm
ünü bir ağanın yanırıda boylu bo 
y •U>Cft azaphkla (köy işçiliği) geçi
ren köylü, bugün yeni 1ürkiye 1 
ıosyetcsindeki modern iş hayatın
da eleman haline geliyor .. 

Betondan, çimeuiodnn, artezi
endeo, havada görücce şeytan 

diye korkduğu tayyareden an 
ıyor .. 

Büyük ş eh·derdeki modero bi
aların i aşaattnda kullanılan, kum, 

etoo, ta,, kireç ameleleri battan 
aşa köylü ... 

Makine sevgisı hemen her 
öylüoün yüreği e yuleşti . 

Köylerdeki masalın şekli bile de· I 
işti .. Şehırlerde çalıştıktan sonra 
öye dönen köylüler, tlektıiğio, 
akineain, modern hayatın güzel· 
klerini anlatıyor .. 

Bu güo çıftci daha çok ekiyor .. J 

aba çok nakil vas'ta ları bularak 1 

ebau uaü ıyuıdoa d&ııt kötı:"iae ı 
tabiliy• l b &ur te ~ilij ~o 
mr ıdah 1büdin1f d :ha lnanh .Jlir 
kilde kuı:uforn bufnooy r .• 
Şebırde şahitli, ··y~ köylii, 

ı ~ biraz ~ba ft:zfô Ü "Ölii 
f 

syetqıe · w.~Jtt~ Wı)'emwd İle· 

Sunıiay Tioies Gazetesi yaz- Böylece Almanyanın Ruıyayı 
dığı bir başmakalede diyorki : veyahut Ukranyayı istila edebil-

Eğer tehlikeli bir düoya için- ı mek içio bunlardan birisinin auç 
de yaşadığım ı zdan şüphelenen ortaklığını satın alması lazım ge-
kimse va:-sa, düoki hadiseyi göz lecektir. 
öoüoe getirsin. Almanların hücu- Readeki aakerlik - dııı böl-
mu karşısında Fransa, hemen oeı geoin işgal edilmesi, şarkta b6yle 
gibi bir emniyet tertibatı alabi- bir harekete geçildiği takdirde 
lcct ktir ? Fraosanın Almanyayı arkadan 

Ren bölgesi Versay muahede- '/urmasma engel olabilecektir. 
since askerlik - dışı edilmişti . Almanyada son zamanlarda 
Bugüa artık, bu vsziyet ort•dao kuvvetli bir suretle silablanmıı 
kaldırılmış bulunuyor. Almanya, olan Rusyaya karşı duyulan derin 
hiç bir haber vermedi, münaka- köklü bir korku bulunduğu şüp-
şa etmedi, pazarlığa girişmedi . hesizdir. Bu hisleno Hitler poli-
Bu sabdya askerlerioi gör.derdi. tikesı üzerine tesirler yapmış ol-
kesıirme yoldan işi ballediver· duğu da aşikardır. 

di . Almanya da komşuları gibi 

Bir işi haJiedebilmek için 11 em· korkusundan dolayı harekete g~ç 
rivaki ,,e baş vurmak ilk defa ola- miyor . Orada daha tehlikeli his-
rak yapılmıyor. ler yoktur . 

B. Hitler, mecburi askt:rliği B. Hitlerin yaptığa tekliflerin 
iade ettiği, ağır topçu bulundur- j değeri , oou alan devletlerin Al 
mak yasağını kaldırdığı, Alman man taahhütlerine güvenme derece 
hava ve deniz altı kuvvetlerini mu- 1 lerine bağlıdır . Bu güvene dikta-
ahedeye yakırı olarak yeniden tör bugün şiddetli bh darbe indir· 
kurduğu zaman da böyle hareket miştir . Bunuu mutlaka meşum 
etmişti . sonuçlar doğuracağını söylemek 

A!m:ın diktatörü önce hu iş- iatemiyoruz . Meseleyi soğuk kan· 
l eri yapmış, sonradan iliiu etmiş· lıkla muhakeme ctm~k lazım ge 
tir. O çok fazla ihtilafa c!üşmüş lecektir . 
ve sıkışmış olan Avrupaya mnvaf- Fakat dünkü darbeden sonra 
fakiyetli bir surette meydan oku- Avrupaoto 1932 denbcri içine 
muş, kafa tutmuştur. Bu sefer de girdiği tehlike bavasıDla temir 
muvaffak olacaktır. edilmez şekilde arttıiını düıün-

Fakat bu çeşid zaferler, haki· memek müşküldür . 
katle neye mal oluyor? Bunların 
her tarafta silahlanmayı arhrmağ6 
yaramaktau başka ne mıoası var
dır? Büyük milletler, emQiyctsiz 
yaşayamazlar . O ular, bunu ya 
muahedelerde yahud da silahta 
arar hır, 

Eğer muahedeler birt~r kağet 
tomarmdan başka bir şey değ•I· 
lerse ortada kala kala siJah ka-
lır. 

Şimdi avam kamarasında kim 
beyaz kitabın aleyhinde buluna 
bilrcek ? Çt!tin realiteler bunu 
meneder. 

Bu metodun yeni olmadığını 
söylemiştik . 11 Önce vur; sonra 
konuş ,, sözü Prusya Militarizmi
n in eski bir p,eosipi idi . Bugün 
efe öyledit. Alman dış bakanlığı· 

nın bu siyasası bugün milletler 
ansı sıbaeye nakledilmiştir. 

Bu hareketler yankılar uyan· 
dırmuyaclk mıdır? Sizi birden
bire yumruklıyabilecek ve sersem· 
ledığioi::t. zaman kendi ~artlarını 
sürebil rcek bir adamın yanısıra 

içiniz rahat oJıııak nasıl yürüye
bılirmisiniz ? 

B. Hıtlerin şartları, dün ft·V· 
ke]ade toplanan Reichstagda söy 
lendi. 

Büyük garb de.vletlerine birer 
nota ile bildirilen bu karar logiliz 
dı§ bakanlıklarında berbnlile sabır 
ve dikkRtle inı·eleoecektir. 

Bu Eotada ~ark ve garpta te
cevüz etmemek paktları yapılması 
da teklif edilmektedir. 

Faknt ş rkta Rusyl bu pakta 
girmiyecek, yoloız Almanya ile 111-

nıu olan devletler girebiiecektir. 

Suriyenin İç işleri 

- !Jtrlncl sayfadan arlan -

ri Barnpi ve ukadaşları, aradaki 
itilafın biç bir kıymeti olmadığını 
ve balkın ış ve güçlerile uğraşa
rak neticeyi beklemelerini bir be
yanname il~ halka bildirmitler ve 
çarşının tekrar kapanma&ı işine 

mani olmuşlardır . 
Ş·mdi Suriyede tam bir sükun 

hükfım sürmekte ve herkes iş ve 

güclerile m'"şgul olmaktadn . 
Son hadiseler dolayısile tev

kif edilenlerin hepsi eer bes bıra
kılmışlardır . 

Askeri muhakemeler mahkum 
edilenlerin aftan için de Hış'u 

mandan Hotzencerle Fevkalade 
Komiserlik nezdinde teşebbüaatta 
bulunulmuştur . 

Bunların da yakında af edi
lecekleri kuvvetle umuluyor . 

- Parise gidecek olan heyete 
Mısırda meofi bulunan vataniler
den doktor Abdurrahman Şebin -
dir, Emir Eekip 1 Hrslanın da iş · 

tirak Letmeleri vatani fırkasınca 

karar altına alınmış ve keyfiyet 
Fevkalade ~ Komiserliğe bıldiril 
mİ§se de soo dakikada hu heyet 
şöylrce teşekkül etnıişıir : 

Haşimülnasi. Sadullah Cabiri, 
}':uis Cevri, Cemil Merdim 

Heyet denizden ve ~Mısar yo
luyla Parise gidrcekleıdir : 

- Lübnan ve Alevi hükumet 
lerinin Lir çok yerlerinden Suriye j 
vabdetine iltihakı mutazammun 
vatani fırkasıoa telgraflar g.!I· 
mektedır. 

Hükumet emvalinin 

Sat.şiarı bundan sonra 
peşin ve taksitsiz 

yapdarak 

Milli, metrük ve mUbadillere 
ait gayri menkuller, hundan sonra 
peşin para ile satılıcaktır· 

Yalnız evvelce taksitle satılıp 
ta kanuni sebepler doleyisile iha
leleri fesbedilmiı ordularm tekrar 
satııa koomafarı zaruri bulundu
ğundan taksitli satışlara yalnn bu 
gibi emval içia devam edilecektir. 

Bundan böyle bu yolda iş ya· 
pılma!U için ilimize fiHDı bakan
lığın.dan bir emirde gelmiştir' 

Yeni emniyet direktörü 

Açık bulunan ilimiz Emniyet 
direktörlüğüof', polis müfettiıle
rinden Necmettin tayin edilmiıtir. 

yeni ceza hakimi 

İlimiz ceza hakimliğine tayin 
lc:ılınan Mustafa, düokü trenle Mer
ıinden gelmiştir. 

Bir araba 
Küçük bir çocuğa 

çarph 
Eıki iBtaayooda Tarsuslu Hü 

seyio oilu Ahmet adında bir ara
bacı~ kullanmakta olduğu nraba
sile 4 yaııoda Halil isminde küçllk 
bir çocuğa çarparak Balili ağır 
surette yaralamıştır. 

dıklc:atsız arabacı yak1tlanıuk 
hakkında gerekli ve kanuni iı ya· 

pılmııhr. 

Ev sahibi 

Misafirini soymuş J 

Niğdeli Reşit oğlu Kasım adında 

birisi, evinde mis af ır bulunan hı:ım · 
şerilerinden Alımedia eşyalarını 

çalarak komşulnrında·ı Hüseyinin 
evine saklamıştır. 

Zabıtnca yapılan tahkikat ve 
araştırmada eşyalar bulunmuş ve 
K\lsıın hakkında lAzımgelen ka
~uni iş yapılmıştır. 

* • • 
Hırsızlıklar: 
Dün, Hacı Bayramda , Yozgatlı 

Hüseyin oğlu Mahmut adında biri. 
seyyar satıcı Mehmet oğlu Almin 
ta blasındıın kahve kutusunu aşırıp 

kaçarken cürmü meşhut halinde 
yakalunınıştır . 

* •• 
Bursalı Mehmet oğlu Ali adında 

birisi, Yeni Otel karşısında kun
duracı M~hmedin dükkAnından bir 
çift iskarpin çalmış ve kaçarken 
yakalanmıştır . 

* 

-, 
Çanakkale 

Utkusunun 21 inci 
dönüm yıla 

18 Mart Çarşanba ıuat 20,30 
da Halkevi salonunda kutlına
cakhr. Bu törene katılmak için 
her zamanki gibi sekreterlik
ten giriş kağadı almak lazımdır. --- --

Demir parçasile 

ACjır surette yaraladı --· 
Eski istasyonda, Şarkı§lıh Ah 

med oğlu Halil isminde birisile 
İbrahim oğlu Ziya arasıoda çı
kan bir kavgada. Halil, demir par 
çasile Ziyanın başını 12 gilnde 
ancak iyi olabilecek şehilde ağır 
surette yaralamı§tır . 

Halil yakalanmı~ ve kanuni ge 
rek yap,Jmıştır • 

Kereste kaçakçılığı 

Damgasız keresteler 
yakalandı 

Dün; Nacarao mıballeıinde 
oturan ım•ledon birisinin evinde 

1 

301 tane kaçak kereıte yakılan 
mıı ve tutulan evrakla orman ida 
resine leılim edilmittir . 

Fazla kaçırmış 

Eski istasyonda , Şarkışlalı 
Mirza oğlu Ahmet isminde biriıi, 
rezalet çıkararak derecede içti
ğinden poliıce yakalanmış ve 

hakkında "anuni İf yapılmıttır • 

Kumar oynarlarken 

Eıki istasyonda Bamya ismin
de biri.sinin , YuBııf , Malı mut , 
Enver , Mehmet , Ali , Hüseyin 

ve Hacı adında yedi kişiyi evine 
toplayarak kumar oynattığı zabı
taca istihbar edilmi§ ve yıpılao 

baskında adı geçenleıin hepsi 
oyun oynarlarken cfirmfi meşhut 
halinde kumar Aletleriyle bf'ra· 
her yakalanmışlardır 

~-----------· ... --------~ 

0 8ir bisıklet talimataı 
pılıcak" 

Bu mevzu yine düo bi 
bul gazetesinde gözüme i 

İyi, ho§ bir tedbir 
Ama, tatbik alanında 

meai güç en önemli küç 
dava ... 

Enspektörleri, mühen 
amirleri, memurlara olan tr 
eirketinio arabıları frenıi 
apartmanları çiinerkeo ko 
ket ve uray bu işin öoüo .. 
mızsa, sayısı belir eiz şeyta 
baların•. bilhaa.. onlara 
küçük şeytanları ele avuc 
dırıpta ehliyetlerini nasıl 

ve muayene edecek şa§ıyo 

Bu iş olursa bizlerede 
"Bizim asfaltta .da'' öl il 

demek .. 
Acaba uraylar, bu bacak 
toscusu biıikletlerin muayen 
bioenlerinin ehliyetine ve 
koşularıua bir son verdırma 
kanını temin ~edebilecek m 
siniz. 

Hayırlı bir iş ama olurs 

Nihad Tangı1 

Lik maçlarının 
rinci devresi bi 

Pazat ~ünü yapılan ma 
da Seyhan-Adanaspor 
sus lclman yurdunu o-1; 
ros ta Mersin idman 

dunu 1-3 yendiler 

Pazar günkü maçlarla Ç 
ro-va Jikinin birinci devresi 
mit bulunuyor. Her hafta 
tazam bir şekilde oynanan 
maçların ikinci devresi bir 
ye nazaran daha çok heye 
olacağa beoziyor· 

Çüoki; Adana idman yu 
Seyhan Adsnaspor ve Toro 
üç lrnlübümüz de puvan itib 
müıavi bir durumdadırlar. 

Her üç talumtn da birer mı 
biyetleri ve hiç beraberli 
yok ve üçer galibiyetlt\rİ Va 
Merıin ldm1n yurduoa geli 
bu sene bu kulühümüz ne d 
bir bir türlü kendini toplaya 

Urfa Belediyesi mıştır . Adaua ldaııın yurduna 
Seyhan A<lanaspu. • 1 4 ma • 
olan Mersin takımı ancak T 
Bd yenerek bir galıbiyet ve 

- Birinci sayfadan artan -

bir kasap çarşıu ve buna mntta. mağlubiyetle birinci devreyi 
111 olarak Mr ıebze Hali yapıl· tirmiştir. Tar.sus ise Adana, 

an9hr . Umumi kadınlar için kırk 
odalı bir ev kurulmuş olduğu gi
bi buna on yatakla bir hastahıoe 

ı!n İdman yurdlarile Sf\yhan 
nasp01a mağlup olmuş ve Tan 
galib gelmiştir. Fakat bu oyu 
da gayri nizami oyuncu oynat 

b . için Ta,suı bu m•çırı da g 
Gayet lü1's ve modern ır 

de ilave e.dilmJştir . 

l 
etmi~tı. Şimdi kulüplerimiziu 

otelle bir sitıema hioast yapı mtş· 
tır . Sicema 1. eşyüz kişi alabile · VIZİyetlerine gö. e: 

J Adana İdman yurdunun 
cek geoiıliktc ve zeogio dekor u 

Dün, Mehmet ve Aydın adın- bir sıshney~ maliktır . Dahili ve Toıosuıo IO ve Seyhan-Ada 
daki iki kişi, Mustafa oğlu İbrahim harici tertibat gayet güzeldir . ıporla da lO puvanti var dem 

• • 

adındaki bakkalın dükkanda yok- Otel ' he' türlü koufürü haizdir . tir. Mersin İdman yurdunun 
Iu

0
o-undan istifade ederek çekme- ve Tarsusun da 3 puvanti var Cumuriyet parkı tanzim ve is · 

cesini açarak 150 kuruşluk fııb- lah edilmiştir . Ayrıizeliha tabir Şimdi gelelim dvnkü m 
ri yaşayışı benimsemektedir. - Şam, Hama ve temdidatı rika markasını çıılmılillarsa da bi . iare : 

3 ':i edilen gölden şehire giden ıu 34 1 
Bu yeni so3ycteoin kurulu§U· demiryollannın 19 5 yılı safi ge- rAZ sonra çaldıklarile birlikte ya- İlk maç Tarsuı dmao yıu 

ou görec, duyan vateodaşlarıo bu liri 22,256,695 frank olarak tes kalanmışlardır. Suçlular hakkında yerde açıktan akıyor ve bnı ma· ve Seyhao-Adauaspor aras, 
sosyeteye inanmaları lnkılip öl - bit edilmiştir . kanuni iş yapılmıştır. ballelerde içılen hu su bir çok yapıldı. Birinci devrede ruzga 
çüsünde vatandaş şuurunun birin Bu yıl zaıfında 539,435 yolcu • bastahklara ıebep oluyordu · Be- ve güoeıin altına düşen Tar 
ci merbeleıiui kurduktan sonra ve 501,807 ton muhtelif «"şya nalcl · Dün gece R;c;p oğlu Mehmet lediye bu ıçıklıkları da kapatmış · idman yurdunon üçe dört go 

en mühim merhale vatanda~larm edilmiştir · 1 isminde birisinin Eski istasyondaki tır · mığlup çıkacağı zannedilırk 
e birliğile bu sosyeteyi inkişafa • evin.in bahçesinden bir tulumba Güzel bir şebitler abidesi ve netice hiçte böyle olmadı . Can 
g >tüJ1aıek yolun<fa çalı şmalarıdır. kapağı ile 6 metrelik bir su bo- iasri mezarlık yakılmıştır · Altı başla Tarsus gençleri aocak.uza 

. ~ ourı için de. VA.landaşların. e aranı! i i' rusu çalı.nmıştır . Zabıtanın yap- bin metre murabbaı parke kaldı tan atılan bir gol1e birinci d 
dp~unôş V'e ~ek C1er1r.de y~pyenıfJ ~ t ğıı:ta:hluluıt ~oounJn iş anlaşılmış rım döıenmiş, 3800 metre murab· reyi bu ştkilde sıfıra bir mağl 
bf r kıırekter göste •. m lcıi lazımdır { Boş yere l)~rçama ve har• ;: ve l.A.ıı\şi yapan sabı~atllar~tln ·Ma- ' bat bir bulvar açılmış , yangın te§ · olarak bitirdiler. 

k,, bunu d ,Yr n J tımtla Oku- cıy:acaksan ver)i malı ali rnh 1Melimet çal~Ik)ariİh" 1 Herabef k:11ata kuvvetlendi ilmif Ve temiz J ı İkinci devrede ruzgarı ve g 
y4caksıaık.' ı\ \ -t ,) . " yak~Ia'n1n~ştı~ ~· ( l1 Ol . li

0

ğ~ fazla ~h~;gmiyet ~erilmi§lir • DtŞİ d~ lehleıine ulan Tat suıl 
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Ekin biçme yarışı 

Nakleden : Hamit Dereli 

Dünkü. sayıdan artan -

~ t,ınekleriai bitirir .. bitirmez ı 
~zgıolıkla işe başladılar. Kon 
§İrndi Bodkinin hizasına ye· 

~•ti . Bir mola verip yemek-
1 Yiyecekleri yerde Konai 

karısı lnverera köylüleri 
rıd• bu gibi yaşlarda eskiden 

1 OJduğu tarzda yemek yedi 

leyt hem dtmetlerini beğ-
1 hem de çalışan koca11na 
J •rpa ekmeği yetiştiriyor-

ha sıra soğuk ç•y bakracım 
~or, o da içmek içio bir par· 
luruyordu • 
811 ıur~tle yemeğini bitirdi· 
~'ıııan hôlii BodkinJe bir biz 
[diler . Seyirciler Koosidinio 
[•tamdan iyice hayccanlan-
•r"', baztları onun kazana -
Ql bile ıöylemeğe baılamış 

~i~ kimoe Mikiil ile karısını 
tlamıyordo • Fakat onlar ye
için durmamışlu, yavaş ya
•kiplerine yaklaşmıılardı • 
ilki Bod kioin ağır yemeğin 
· altında kesilmekte olduğu 
luyor, Konsidinio ise bütün 
'\t gliçlerioi kuJlanıp tükct
belJi oluyordu . Yarıdaki ta· 
tişince Miklit yavaşcı orağı· 

're koydu . Karısıoa yiyecek
li getirmesini söyledi . Süıan 
~tdan yai 8Ürütmü~ b;r arpa 
1~~i, :bir bakraç yeoi sütle 
jacın eltıqdı ıılanmıı bir ha· 
' getirdi . Yavaş yaveş ye-
• bira ·ı dinlendiler . lDinleo· 
tini gören halk onlarla alay 
~ğe başladı . Fakat onlar hiç 
llııdılar . Yirmi dakika kadar 

yine işe başlamak için ay•
•lluılar, kalabalıktan aleyh 
~Elbkaba yük.seJdi . Bir ihtiyar 

rOmü kara çıkardın, Mikail !,, 
batırdı . Mikail .. dur baka· 
yarıa bitmedi daha " dedi . 
avucunun içine tükürdü; bir 

c dıba orağı ele aldı . 

P. ıaman heyecan son perde· 
lllaştı . Çünkü Mikail ile ka-

l 
iiyük bir sür' atle itlerine baş 

~, 

har~ketleri yioe bir makine· 
bareketi gibi muntazamdı . 
't hemen hemen iki misli da 
'Qbuk işliyorlardı . 
hali hağırmağe , zenginler 

•~ tutuşmağa başladılar. Şim 
L ~adar heyecan pek tiddetli 
l"tnışh • Çünkü ötekilerd ·~ n 
ilerlemit .olan Bodkiniu ka
~ağı yüzde yüz belli idi. La-

~Yunun ekseriyetini tamam 

t
'dlldarı halde bir dürlü be· 
tliği t"min ~demediler ve 
lı ıekilde sahadan çekildi-

~inci m~ç birinciye nazaran 

~ ~ev'6:1i ve heyecanlı oldu.Bi· 
devrede Muzafferin ayağıyla 
gol kazanan Toros takımı 

İ devrede Nurinio uzaktan 
tladığı bir şaodelle üçüncii 
llu da yapmış oldu . Devrenio 
arına doğı u Mersinde bir 
Yaptı ve maçta 1 3 Toıos 
he kapanmış oldu. 

kin şimdi onun kazanacağı şüphe· 

lenmişti. Mikiilden bala çok ile
rideydi . Fakat yorulduğu açıkcı 
gö,ünüyordu . Ara sıra orağı yan 
lıtlaklar yapıyor ucuyle toprağa 

saplanıp kaltyordu . Bodkio baş· 
tan ayağa kadar ter içinde idi . 
Şimdi balkın bağrışmalarına kı· 
zıyor, yaklaşmakta olan Mikiile 
bakmağa başlıyordu . 

Saat tiöıtten biraz önce Koa· 
sidin anıızıo büsbütün bitkir.ı bir 
halde bayalıverdi. duvann dışına 
teşıdllar . Etrafında bir kalabalık 
toplandi . Papas Robertson alna· 
oa ıslak mendilini koyduktan hi ·I 
raz sonra ayıldı . Yine :ıine baş· 
lamak için kalkındı . Fakat iyice 
gücü kesilmişti . 

Kızgın karısı '' dur burada! ,. 
diye bağırdı . 

" Senin işin bitti gayri . Ben 
kendim biçerim .•. 

Etli kollarını dııba yokanlara 
kadar S•Vurıırak geri döndü . O
rağı kavradı. bir nar• atarak çıl
dırmış gibi biçmeğe b•şladı. Dd· 
ra oilu, doktoruo omuzuna vura
rak " yaşa be ! ,, diye bağırdı . 
" Galtarger, bu karıya ayu bir 
mükifat vereceğim ' Ne de ols8 
Irlanda soyu .. Biliyorsun ne de 
mek istediğimi .. Diri, canlı in· 
sanlar yani ... " 

Fakat şimdi herkes gözünü 
BodkinJe Mikailin aavaıma çevir· 
mişti .. 

Hidd~tten kudurmuş olan Bod 
kin f40o, bir gayret göatermiş, bir 
kere daha ilerlemeğe daşlamış
tı • 

Biçtiği aıranan bir ucundan Ö· 

hür ucuna , sağa sola gidip 
gelen kocaman gövdesi uzun ıarı 

çavdar eaplarını yutuyormuş gibı 
görünüyordu . Saplar önünde o 

kadar çabuk kayboluyordu · De · 
met tam olunca zaif karısı kavra· 
layor , çabucak b.ağlıyorda. Fa
kat saat beşe dotru Beker durup 
arkasına bir bıktığı zaman Milcai· 
lin korkunç bir intizamla gelmek· 
te olduğunu ·gördü . Birdenbire 
günün bütün . yorgunluğunun üs· 
tüne çöktüğünü duydu . 

Bu onda ilk d~fa şiddetli bir 
susuzluk halinde belirdi . Kuııı
nı duvarın üstünde durao öteki 
soğuk çay bakracını getirmeğe yol 
ladı . Gelince içmeğe basladı , 
içtikçe daha susodı . Seyirci ka 
labalığı içindeki ukıd11şla11 " iç 
me ,, diye bağırdılar . . Fekat su
suıluk onu delirtti . Gölcük yolu 
ve zr.fu, şimdi çok yakına gelmiı 
ti . Orağı sallarken bulanık bula
nık oraya doğru bakıp duruyor 
du . Durmadan da içiyordu. Son
ra duyguları ıağırlaımsğs bsşla
dı, üzerine uy~u haftı . Hareket
leri hemen hemen §Unrsuzlaştı . 
Yalnız duvArı görüyor, oraya doğ 
ru saldırıyoı du · Kendi kendine 
konuşmağııt başladı · Paıçasının 

sonunda .duvara yetişti · Şimdi 
yalnız öbür uca kadar yarım 11· 
rası kalıyordu , üç demet deha , 

ft,1 m1çta' Toros takımında en 

sonra . .. Ataların üstüne gelir ol· 
mıyan adamı .. Beş liralık baako· 
not. Fakat tam o sırada da kula 
ğına bir bağrı~ma yetişti . Bir ıes 
haykınyordu : •• Mikaillkazao
dı . ,, Bodkin bir inilti ile yere 
çöküverdi 

-Son-t~ oynayanlar Nabi, Muzıffer 
l\uıi idi. Mersin takımında ise 

1 
çarpan yaloız bir kişi vardı: S • • • 

~der. evgının sesı 

~ersin İdman yurduna çalış Jankipora-Marta Egter 
1 ıı1 ve bilhassa takımına genç 
~olar bulmuı tavsiye olu· 
Çünki bu gidişle ve hu oyun· 
tla galıbiyeti zor temin ede · 
ı · 

Bu şııh e ser fılmin 

unutmayınız 

ismini 
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tTtlrlc Sözft ) 

2 
Sayfa : !i 

Fransız-Alman zecri tedbirlerine -- Asri Sinemada "Wil 
İtalya tamamen lakayit kalacak ~, ------------~ 

8 de bu ak.flam 8 de Birinci sahi{ ~den artan Y 

deceğim.» 

Umumi intiba, Alman cevabın 
dao sonu vaziyetin hiç bir suret
le iyiliğe doğru gitmemesi mor 
keziodedir. 

Bitlerin cenbındıki ikinci ta· 
lebi büyük müıkiJit çıkaracaktır. 

Loadra : 16 (Radyo) - İngi · 
lil gazetelerinin çoğu Bitlerin şar· 
ta muallak olan cevabım tenkid 
eder neıriyatta bulunmaktadırlar. 

{Taymis) gazetesi diyor ki: 
"Almanyaorn cevabı derin 

bir inkiıaf uyaodırmışhr. Her Hit· 
ler ikinci talebiui deha açık bir 
surette izah etmeli idi. 

Deylı telgraf ve Mornig post 
gueteleri iıe : 

• Almanyanın cevabı bir red 
cevobıdır. Almanya çok dtğerli bir 
fıraatı kaçırıyor. ,, demektedir. 

Deyli Heralde gelince Alman· 
yanın cevabım şiddetle tenkid e· 
derele: 

•Eğer Bitler bir sulh istiyor 
idi ise çok mana"z yer yapmıı 
oldu. Çünki; evveli Fıanıızları 
ve sonra binnetice İngilizleri si · 
nirlendirmiştir .. t diyor. 

Londra : 16 (Radyo) - Mıl 
Jetler cemiyeti konseyi bu gün 
yeni bir ictima! yapacaktır. 

Berlin : 16 (R•dyo) -Alman 
ya Cemiyeti akvam müukerele · 
riode bulur.mak hususundeki d•

veıi reddetmiştir. 
Londra : 16 (Rıdyo) - İogil· 

tere, Belçika ve İtalyan mut•bhas
ları Hitlerin ikinci bir teklifini 
beklemek için kendisin~ yeniden 
müracaatta bulunması fakrinde ~ 

diıler. 

Londra ; 16 (Radyo) - İngi 
liz kabinesi bu gün ıaat 11,15 de 

bir toplanlt yaparak son durum 
üzerinde görüşmüştür. 

linde bulunan milletler cemiyeti 
konseyini terk~tmeyi tercih etti· 
ğini söylemiıtir. İngiliz kabinesi 
bu sabah bu cevabı tetkik içın 

toplanmıştır. 

Aokara : 16 ( A.A )- lagiliz 
dış işleri h•kanlığı mahafili Al
manyaya hukuk müsavatının ta 
nınmasmın mümküo olıbileceğioi 
ve fakıt ikinci şarhn ihtimal red 
edileceğini söylüyorlar. 

Beılin : 16 (Radyo ) - ş .rtlar 
kabul edildiği takdirde Almanyayı 
kon9eyd·~ Uay Honstore temsil 
edecektir. 

Siyasi mahafil Almanyanın an
cak Bey H ıtl tı ıin sulh pılenı kabul 
edildiği ve Franeaya mümessil gön
derdiği takdirde konuşm:lya yana .. 
şacnğım söylüyor. 

Berlin: 16 (Radyo)- Lokarno 
paktının ihldlini tesbit etmek üzre 
toplanacak olan celseye hiç bir Al
man delegesi iştirak etmiyecektir. 

Roma: 16 (Radyo)-Yarı res

mi mahafiin söyled iğin' göre: 
ltalye. Lokarno paktının Almanlar 
tarafından ihldl edilm iş olduğu 
tesbit 'etmekle beraber Almanya ı • 
hakkında karar verilmesi · muhte 
meldir. ltelya zecri tedbirlere işti
rak etmeyecektir. 

Londra: 16 (Radyo) - Deyli 
ekspres hususi muhabirinden 
Hariçten bildirildiğine göre: Fua· 
sız hududu yakınıodli yapılan Al· 
man askeri tabıid.ta; habkıodaki 
Fransız haberleri mlibalağalıdu. 
Hudqda en yakın bulunan kuv
vetler bu hududun heı'lcilometre 
unğlbda yer almış bulunuyorlar. 

Iğdır' da 

hem sinema-hem tiyatro-hem-varyete 

ayrıca : Hayvan mürebbiyeııf bayan Şerifenin : Terbiyeli 
köı:ekl ~ri tarafından har ilrnlA.de hünerleri. 

., 
program : 

1- Sinema- Ceneral Yenin Zehirli çayı 

2- Bayan Şerifenio terbiy~li köpekleri tarafından envai hünerler 
3 - Sulalar- Bayan Melek taraf:ndan 

4- Varyete- Bayan Nevhd, Melek , Hatice tarafından 

5- « Bekçi Yuıuf ağa » komedi meşhur güldürücü K. Kemal ve 
arkadaşlerı tarafıodan Danslar - dans oryaotallar,ve muhtelif 
eğlenceler ve sai re . 

Fiyatlarda zam yoktur • • Balkon 
40 

duhuliye 
25 
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~~~-S_i_n_em_a_s_ın_d_-a-ııl ___ -: 
Bu ak§am 

Seneüin en mükemmel en büyük ve muhteşem filmi 
s;nemanın kralr 

Harry ve • • 
sımone sımon baur 

torafından yaratılan içli ve pek müessir hir mevzua ııahip ve rejisör 
Turjansky 

nin himmetile vücuda gtttirilmiş seyrellenlerde unutulmaz hatıralar 
bıukacak olan 

(Slyab g~z~~~) 
Bu film herkesin tekrar ve tekrar göreceğı ve blrbırlerıne tavsiye ede· 

ct"kleri bir f'Ser olarak kalacaktır. 

Dikkat 
1- Bu film için numerolu yerler sıttılmaktadır. 
2- Bu ilk geceye mabııus olmak üzere birinci balkon mÜ§lerilerine 

Harry Baur ve Simone Simonnuo çok güzel bir resmi hediyt. 
edilecektir . 

3- Büyük fedakarlıklarla getirilen bu film için fiyatlarda hiç bir zam 
yapılmamıştır . 

~--------------~ Pek Yakında : Kürek mahkumlarıom elim ve acıkh bıyaunı gösteren Ankara : 16 (A A) -- Alman
ya milletler cemiyeti kooseyinin 
toplantııinM iıtirak etmesi hak 
k1ndaki daveti kabul ctmiı ve fa
kat bütün müzakerelerin t•m bir 
buk.uk müsavatı dahilinde ceryan 
etmesini ve Lokarno ile bir likt" 
Hitl"in ıulh tekliflerinde aynı za
maada miizakere edilmesini kayd 
koymuştur. 

Bir pamuk fJlbrikası 
kurulacak · 

1 

bir film ( RlCHARD DİX ) tarafından temsil edilmi~ 1 
( Zenzirli mahkumlar ) 

Doğu bölgesinden pamuk ye · 6553 
tiştireo Iğdır çevresi pamukların- ~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ 
dan ince iplik yapmak üzere yeni 
bir fabrika kurulmaıı kararlaştı-

11lmışt1r. 

Ankau 16 (A.A)- Milletler 
cemiyeti konseyi bugün gizli bir 
Toplanta yapacak ve Londredan 
bildirildiğine göre bu cevab bu 
celsede istişare mevzuu olacaktır. 

Bu fabrikanın nerede kurulma Al sineması ıının daha iyi olacağı etrafında 1 saray 
incelemrleıe devam edilmektedir ' ~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 Bu akşam 

Aekara 16 (A.A) - Fransız 
Dış işleri bakanı Lokaroo il~ bir
likte Hitlerio tekliflerinin mü
zakere edilmui hakkındaki Al 
man şartın müoakaş• etkmeden 
İıJe Londrayı ve halen içtima ha· 

Sayın müşterilerimize 

Adenadaki depolarınızda bu· 
lunan pamuk balyalarının siğorta 
müddetleri bitmiştir . 

l IACI BOZA ZADELER 
F ı\BRIKASl 

2-2 6565 

3069 

Blaapaakt 
Güzel ve 

Eyi bir müzik ve dünya 

Hassas ve ayırma 

tabii 
haberlerini 

kabiliyeti 

sesle 
Jinleyebilmek 

kuv11etli 

Radyo isterseniz a·ze gayet şık : 

Blaupunkt 

için 

bir 

Kısa-Orta- Uzun mevclik Radyolarımızı tavsiye ederiz 
Raılyonuz kulaklarınızı tırmalayıcı değil zevkinizi okşa malı . Bunu 

ancak H. ıJyolarımızda bulabileceksiniz . 

Merkez kumand. altlnda 
] 3-17-20-24- 27 

Muharrem Hilmi 
6457 

1 

iki büyük komik filmle kahkah~ haftası yapıyor 
1 

Malak bira kralı 
Biilün dünyayı güldüren meşhur kornik Mııloğin 

2 

Rahmetli Ammucem 
mümessili: Lorel Hardi 

kahkaha Fevkalade ko!Dik ve ı>ğl ~ncoli filmi 

Gelecek proğram : 

şaheS-Jri 

Adananın şimdiye kadar mislini görnıP.diği şaheser 

~evginin • 
sesı 

mümessili: Jankipora-Marta Egert 
6569 

=--~~~----------~----~~--~----~--~--~--~-----

llaclarınızı Tuvalet ve Parfümeri • 
ihtiyacınızı yalnız 

! seyban eczanesinden 
1 d .k d •. · te arı e ınız 

Çünkü: menfaatiniz olacaktır. 



~aytıı 4 (Ttırk Söııft J 

Seyhan defterdarlığından • • 

\'ergin:n matrah verginin kapu 
Lira K. Lira Ay Gün Senesi No. Mahallesi Sanatı Mükellefin ismi 

1 50 30 2 o 935 61 Kapalı çarşı Bakkal Ömer o~lu Abdi! 
3 75 10 8 5 933 o taşçı kan Kepekçi Murtaza oglu Zekeriya 
6 90 50 4 o 935 199 Kdsap bakir kozacı H. Mustnlıı o Süleyman 

13 50 30 12 o 933 281 Na car an araba ta. Nazif oğlu lbrahim 
38 50 300 3 10 934 23 ham maliye kahveci Yonis )) idris 
00 67 20 o 25 935 o )) » Osman • Recep 
8 40 35 8 o 934 :!3 Kapalı çarşı köşker Ali )) Mustafa 

145 00 750 6 14 934 o Eski debsğhaııe Lokantacı Osman » Seyit Mehmet 
56 62 275 5 4 934 44 sa racan hancı Hacı Ahmet oğlu Mahmut 

2 30 20 4 u 935 o Durmuş fakı kömürcü lsmail oğlu Cumııli 
2 50 10 12 o 934 195 Kıısop bekir Kondura ta. Ali oğlu Kadri 
6 25 25 12 o 935 • • )) arabacı Mehmet )) Zoki 

10 36 300 1 6 935 78 kapalı çarşı sebzeci Mehmet oğlu lsmai\ Hakkı 
1 34 500 o 2 935 174 Ceruni kııle kahveci Mustafıı oğlu Tevfik 
o 60 20 1 o 935 o Durmuş fakı Marangoz Abdullah KAmil 
2 20 45 2 o 935 57 Cami cedit )) Mustafa oğlu Mustafa 
2 50 50 2 o 935 37 Kapalı çarşu balı.kal Sa it oğlu Ali 
7 19 50 5 o 935 30 )) )) • lıımail oğlu Durmuş ve şııriki 
3 16 00 2 o 933 288 • )) • Saraç Ali » Cel41 

44 10 5 o 934 o Durmuş fakı kömürcü lbrahim )) 'I opal Mecit 
23 90 150 6 1 1 934 64 Dami cedit Lokantacı Yonis 

" 
Süleyman 

8 84 30 6 13 933 37 Sisli bakkal Mehmet oğlu Asım 

Kazanç verı::isinden borçlu yukarda adlarile borçları miktarı yazılı 22 mükellefın ikametgA.lı ııdresleri 
meı·hul bulunduğundRn kendilerine ihbarname iltı tebliğııt yapılamamıştır. Hukuku usul muhakemeleri ka-
nununun tebliğata oit 114...ı... 148 maddeleri ahkAmına tevfıkan teblığ makamıoa kaim olmak üzere ilıı.o olu· 
nur. 6570 

llllP ..................................................................... ;.ıııııı. 

Dünyanın en fazla tanınmış 

makinası Kaymak 

Kızlı malclna 
Adiyle tanınmış meşhur 

VEGA ve FORTUNA 
--------------------------------------------~· Senede yüzlercesini satan deposu 

Rasih zade biraderler 
Halefi 

Rasih Zade Feyzi 
Adana-P. K. 93 

Tecim evi 
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f 

" . 
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BiRiKTiR~N 
RAl-IAT i;DbR 

• 

Hc:-r zaman her boyda 

vardır 

mevcudu ----------------------·--------------------------! ı--------~----,-------------: 

29-30 6438 

Sinema piyasasında eo büyük re 
koru kıran film işte budur 

[ Nana ] 
Emil Zolanın şaheseri 

6555 

l,_-___ B __ e_ı __ e __ d._i __ y __ e ___ i __ ı __ a_n __ ı __ a __ r_ı _jır - Foto Coşkun , 
1- Ulıı cıımi nınhallesinde, taş köprü ağzındaki fırın, bakkal dük · 

kdnı ve kahvenin enkozı (yapı yerinden en çok on günde taşınmak 

şartıle ) açık artırmaya konulmuştur . 

2- Arttırma 26 - 3-936 perşmıbe günü saat on beşte belediye 
daimi cocümenioıle ynpılacaktır. 

3- ~luvakkat teminat (90) liradır 6550 13-17 21-24 

1- Taş köprü ogz . nıla b. lediye tarafından istimlAk edilen kahve, 
fırın ve lrnkk. ı l <lükkı1mnJnn ortan (140) metre murabbalık arsa üzerine 
bel.diye heyeti r~ oniyesiıı in göstereceği şekilde bir kahve yapılmak 
şart i l.ı açık artırmaya konulmuştur. 

2- Arttırma, 26-3-936 perşembe günü saat on beşte belediye 
ıloıml encümeninde yupıla caktır. 

;j luvakk~t teminat: ( 150) liradır 6559 13 - 17--21-24 

Sıp till dA :;, bze holioıleki 19,22,24,26,29 33,36,37,35 numııralı sob-
7.IJ ükkl\n l arı 1-lıazirıın-936 tarıhino koılnr açık artırma ile kiraya 
verilecektir • • 

ihal11 19-rnart-936 per:ıemba günü saat on beşte belediye encü
meııı oılnsıı.da yapılacııktır . isteklilor her zomoıı b"le<liye hesap işle
rinde şartnom <' yi görPbilirler. 

isteklil•r ilı ·ıl e günü temin tlorile birlıkto belediye encümenine gel-
meleri ilıln olunur.6534 4 - 10 14-17 

Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işlerini 
ve her türlü Ağrandisman ve diğer bütün fotoğraf işle
rini yapmağa başlı)' an Coşkun Güven, ht>r gün sa
bahtan akşama kadar açık bulunan atelyrsinde saat 14 
den 19 kadar bizzat çalışmaktadır. 

Amatörlere mümkün olan bütün 
kolaylıklar gösterilir. 

·~--------------------------------------· 

5370 248 

Macur ziraat makineleri fabrika 
f-locherrs-Chrantz anonim şirketin 
en son model ve sistem 40 beyg 
kuvvetindeki mazot Traktörleri g 
miştir. Bu Traktörlerimiz : 

Az mıısrafla çok iş gören gııyet sağlam ve dayanıklı olan saılel 
yüzünden kolııyca idare edilebilen asrın en mütekAmil Traktörleridi 

Adana : Ornzdibak civarı : Macar Şirketi 
13-17-19-21-24-1-7 

6553 

Türk hava kurumu Adana şubesinden: 
Dörtyol şubesinde bulunan (821) 

adet kurbıııı derisi nisanın ikinci 
peı şom be günü aç ık ıırtırmo ile 
satılacağından isteklilerin o giin 
Döı tyol şubesine mürncaatlıırı 6571 

1 2 

Satlık hane 
llükümet caddesi üzerınde Kız 

Lisesi kıırşısınıln 24 N ~v satılık

tır Üst kat 4 oJ~ ve bir sofn vo 
alt kııt iki oda ve bir mutfağı var 
ılır. SDtın almak istiyenler gaze
temiz idarfsine başvurmalorı ilıln 

: olu o ur 6567 1-3 

Satılık kazan ve köt 
20 beygir kuvvetinde her tar 

snğlam ışler bir hald~ Makler 
kalı bir çift kazan, bir adet dö 
ve dirsekli köten satılıktır. 

Almak istiyenlerin lluğda y 
zarında Türkistıınlı Abdurahm~ 

mürocnatları . 6566 

17-19-21-24-26-23 31 
4-6 

Umumi n~şı:iyat mö.ltirtl 
Celal Bayer 

Adana Türk söıü ıı •' haa~ı 


