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-· Avenol 
Habt~ ve haly• hilkilmetle· 

rinin Barış bakkındeki fıkirleriai 
yoklımağa memur edildi. 
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Hitler gene bağınyor 

"-Versay , artık mazinin mezarına gö-
1 

mülmeli .. ben jest yapmıyorum ; 25 yıl
lık sulh istiyorum • ,, diye •a 

Almanya , Lokarnocılara verecaCii Cevabı 
geciktirmekle nasıl bir emei güdüyormuş ? 

Berlin: 23 <Radyo) - Hitler • 
fu beyanatta bulunmuştur: 

Buaüo bir yollu bil~aifıındeyiı. 
Mevzubabıolaa uhk Vers•y ola
maz, VeruyL, artak mazinin 
m~EBrıdır. Almaoya yeoi bir 
devir iıtiyor. Alman ne•li bu 
polıtİlucılann pazar l ıj!I girmeıi 
liine razı değildir. 

Jest yapmıyorum: 25 yıllık 
bir 11uıh iıtiyorum" demı ştır. 

Berlin: 25 (Radyo) - Alman 
atfiri, Almanyaaın cevabmı İn
ailı~ Dıt ialeri Bakanı Edene VC· 

rtCektir. Almanyanıu Mı!mOran 

dumu bugllukü f t k!ile kıtbul et-

miyeceği ve bilha11a Ren bölge 
ıinde BeyuelmilPl poli8 ikameıi · 
nioi kabul etmiyecf"ii zannolun 
maktadır. 

Londra: 23 (A.A) - Lolcaroo 
koofaraos.anıo raporu yarın Mil· 
Jetler ıoıyetesi konıcyine verile 
tektir. 

Loodı ad•, Bitler bu 88 baha 
kadar henüz ccup vermemiı ol 
maaı iyi bir ioaret olarak te 
lele ki edilmektedir. 

Kooıeyia yarınki öğle sonu 
içtimuadan evvel ıabableyin ye
ri bir toplanta dab• yapılac•khr. 

- Gerisi iktnci sahi( ede -

Ankarada toprak bayramı 

Büyük bir kalabalık Atatürk 
heykeline çelenk koyduktan sonra 

ziraat enstitüsünü de gezdi. 

' 

Ankarada yüksek ziraat enstltüsıine giden köylıiler 
toprak bayramım orada böyle kulladılar 

ve· halk evvela Halkevi önilode 
toplanmıı bulunacaklardı . 

23 - 3 · 936 sabahı aaat 8,5 
tan itibaren müthit bir kalab.lık 
ve köyliller bakıkaten Hılkevinin 
önünü doldormuıl.,dı ... 

BayHm burada başladı . Hal· 

- Gerisi ıiçıincıi say{ ada -
( __ _ 

Amerikada 
Sularan taşması mUt· 
hiş zayiat ve zarar 

vardi 

Aokau: 23 (A,A) - Bır lr ş ı k 
Amtrilıada muhteHf vilay~tler
dr:ki feyzımlardao 170 kişi ölmüı, 
221,500 kişi yürtsuz kalm1ştır. 
Huar beş y6z milyon dolardır· 

İtalya - Avusturya -
Macar ittifakı mı? 

Roma : 23 (Radyo) - Macar 
ve Avushıcalya Baıbakanlara Muı 
ıolini lle konu§mu§lardır • 

Bu konoamalar neticesinde 
varılan '\nlaşma, askeri bir ittıfak 
deıildir, M.caristao ve Avuııtu· 
ralya dig~r devletlerle d~ bu bu 
ııust• müıakuelere giriıecektir. 

Almanya 
ManAh hava 
manavraları 

Berlio : 23 (Rıdyo) - Düo 
öğleden sonra Berlin civarındaki 
tayyare iıtasyonunda tertip edi-
len hava kuvvetleri maoavraaına 
ıeyirci olarak 200,000 kiti iftirak 
etmiıtir. 

M~şhur hava kahremını Albay 
Lubek, tayareıile akrubasi hare
ketleri yapmış•ar. Kırk kadar 18· 

kert tayyarenin yaptığı hava mu-
harebesi oyuooou, halk alaka ile 
takip etmiıtir. 

Rus- Japon 

Harbi asla mevzubahis 
değil miş. 

Londra : 2.l ( Radyo ) - Ja
pon ba1bakan1,Japonya ile Sovyct 
Ru8ya araıında bir horp ihtimali 
mevzubahis ohtmaı • diyor. 

Ankara ; 21 [Hususi] - Ba
blfa girdik .. Topnğın altındaki 
tohumlan iÖk yüzüne doğru 
açıyor.. Her yerde gebe toprak, 
batını köylOyll bir ebe gibi çağ· 
rıyor .. Biitlln köylüler bugün dü
ğün yapıyor.. Köylüoün bütüo 
dertlerine, scvinçltrine, İ§tl", yor
ğunluğuna ortak olan ıehirlerde 
toprak bayramları kutlanıyor.,. 

Buoe tadına doyum olmayan 
bir güo ! 

Ankarada, Her ştyin yeni bir 
renk, )'r.ni bir tavla fışkırdığı An 
karada toprak bayramına dolu 
dizgin koıan, ş e hir ve köylü kar
d, şlerinio yUrrğini boylu boyun· 
cı dolduran bir s evinç içinde 
22 - 3 · 936 günü kutladı .. Bu 
gün Anıdolucıun her tarafında 
toprak bayramıdır, 

Türkiye Suriye hudut komisyonu 
gelecek ay Adanada toplanacak 

Vatani delegeleri Paris müzakcre
leriııde bulunmak iizerehareket etti 

1 •••••••• 

Suriyede yine beş gazete kapandı 
beş vezirde dahil olduğu halde 
bea kitiden ve mrcliı üyeleri de 
onbiri tayın ve yirmi ilcisi millet 
tu1sfından seçilmek üzere otuzUç 
kişideo mürekkep olacıktır • 

== E2S 

1938 harbi : ı 
Başlangıç Pragda .... J 

Alman Sefiri Çekoslovakya Başba· l 
kanına bir ültimatom ver~7ıiştir 

1 ........ ' 

Aşağıya tercüme ederek koydmılJmuz makale, bu giinlerde 
Londrada:büyiik bir heyecan V<' talıasstis uyandırmıştır . Avrupa 
lıc..vasrnw büyük fırlwalar btklenecek bir şeklide bulunduğu 
bu sıralarda böyle bir yazının uyandırdığı Iıeyecam ldbil bul
mak ldzımdır . 

Muharrir,!1938 de vukua gelebilmesini mulıtemel gördılğli 
btiyıik bir harbin nasıl ve nerede başlıyacağım, muhayyel vak'alar 

la, fakat hddiselerln bu günkü seyrine göre hukikalen pek ya
kırı bir suretle göslermeğe çalışmıştır . 

Muharririn bu yazıdan yegane maksadı: lnglliz hava kuv 
vetlerinl11rgayrl kafi olduğunu göstermek olmasına rağmen 
herkesi, ve bütün milletleri altikadar edecek bir mahlyelle bul· 
duğumuzdan naklini faydalı bultluk . 

G&ııü kordonlu ve ıırma el· 
biseli hademe kapu açaıak haber 

verir : 
- Almaoya Sefiri ! 
Çekoslovakya Cumhuriyeti 

B"tbıkanı ziyaretçiıioe eli He bir 
koltuiu itııet; fak at digtri bunu 
rt:d eder . 

:Muhavere ayakta cereyan et-

mektedir. 
Alman Sefiri söze baılır : 
- Deliller faydasızdır · Biz, 

... ..... , ........ 

bize lazım olandaa tfaha çok de
lile ıabiblz .. 

Eger poliıimiz çok kuvvetli 
olmamıı olaydı , Bu menfur sui 
kaad 1DDbakkak vukua ıelecek· 
ti . 

Sevgili ıefim:ıin hayatına kıy· 
mak hıtiyen bu adamlar miltcma
diyeo memleketir.de yardım ve 
destek bulmuılardır . 

Fakat her ıeyia bir nihayeti 
- Gerisi üçüncü Mhifada --

İtalyanlar zehirli gaz bom-
balan atıyorlarmış 

Cumhuriyet 
gazetesi 

Durum hakkında ne 
anlat.yor? 

.... -
İıtanbul : 23 ( A.A) - Yu· 

nus Nadi Cumhuriyette ; " İlk 
Loadra konf eran8ıoa ait bir ba-

tıra " başlığı ahında diyorki , 
hundan 16 sene evvel Ren bıv
zasına ait Mr vesile ile Franıa 
\'e Almanyanıa aralart •çılmıttı. 
Şimdi Ren meselesinde olduiu 
gibi o zamanda Fran8a harekete 

gtçmitti. Londra:la bir konferanı 
toplaomıttı . O zaman İ8tiklal ıa · 

va§ı henüz lıitmemiıti. Konferanı 
ruznamesinde evvela Türk mese· 
leEıioin halli verdı . 

O zam•n İogi\iz Bışvekili olıo 
Luit Corç, Franıa ve İtalyanın 
ıulh davasına müdabaleıine ma
ni olmak için Almaoy aya ait olan 
asıl meseleyi ıona buakmııtı. 

Fr•nıız Baabakanı Beriyau, 
İngilterenln Almanya itinde kea· 

d•sioe yardım etmni için Luit 
Corcuo etraf ındı pervane gibi 
döoüyoı du . V niyet 16 ıenedea · 

beri deiİ§ememiıtir; İngiltere yi
ne beynelmilel ihtilaflarda nazım · 

dır. 

Yeni anlaşmalar 
imzalanıyor 

Roma: 23 ( A.A) Mu81olioi, 
Şuşoiı ve Gümbüt dün öğleden 

sonra müıakerelerine faaliyetle 
devam etmiıleı dir. Bogiln yeni 
aulaşmılaraa imıalıoacağı söy
lenmektedir . 

Menemende 

Kubilay ihtifali yapıldı 
- ~" 

Ankara : 23 ( A.A ) - Dün 
Menemende inkılap ıebitleri ; 

Habeşler Milletler cemiyetine İtal
yan mezalimini protesto etti; mül-1 
ki temamiyeti bozulmamak şar
tiyle sulha hazır olduğunu bildirdi 

Kubilay ve arkadatları için on 
binlerce halkın iştirakiyle büyiik 
Lıir ihtifal yapılmı§tır. 

Japon 

Başvekilinin mühim ıözil -·-
Ankara : 23 ( A.A) - Japon 

Bıobakanı bir İngiliz gazetuine 

Japonya ile Sovyet Rusya arHın· 
da harp çıkm•sıoa imkan yoktur. 

ımade olup olmadığımn İtalya 
hükümetinden ıon defa olarak 
eorulmaaını kooaeyden istemek
tedir . 

- Gerisi ıiçıincü sayfada - dem ittir. 

Ankara: 23 ( A.A ) ·-19ltalyan 1 
uçağı dün Cicikayı binden fazla 
lomba atmıılar ve Habeg ba1ta· 
hanesini ve bir çok ecnebi dllk· 
kanlarına harap etmişlerdir. Diğer 
bh İtalyan Filoıu dı Karami ve 
charıoa zehirli gaz bombaları 
atmıılardır . Şimal ct"pheıioden 
Adisababıya döorn bir İngiliz . 
zehirli gaı.ların verdiği iztıraplar, 
Afriluoın bu kısmında beyaz ır· 
kın nefretle karşılanmasını mucip 
olmaktadır , demiştir . Habtt bü· 
kumeti milletJer cemiyetine iki 
nota vermit ve İtaly .. n mezali
mine milletler cemiyetioe son 
verilmtıini :istemiı ve lt•lyanlar
la doğrudan doğruya mllzake· 
rata girlıtiği haberlerini tekzip 

etmiştir. 

Dış tecimimiz arhyor 

935 bir yıl önceye göre dolgun 
bir yekônla kapanmıştır 

Ankara - dış tecimımiıin 1 
durmad•o artan. ralumlarına bir 
göz atmak, cumhuriyet bükümeti 
mizia planlı tedbirlerinin memle. 
ketin genel ienlik seviyesinde ya 
rattığı büyük eseri daha yıkından 
anlatmaktadır. 

oel olarak artm11tır. 
Bu •rhttıa eon iki yılı•, 934 

ile 935 in rakamlArıoı alıyoruz: 
Yaprak tütün: 934 de 12,664,000 

liralık 17 ,988 ton; 935 de iıe 
18,676,000 'liralık 21,858 ton 11-

tılm•ttir. 

A o kıranın yanıoıla yöresinde 
bir uğul vermiş arı ordusu gibi 
işleye a köylüler 20 3 9 16 glloü 
bayram ı kutlamak ıçin Ankarayı 
gelmiş bulunuyorlardı . 

Köylü konuklara yeriode ve 
lıuukulade bir konuk severlik 

gösterildi . 
Halkevinde kendilerine bay· 

remın naeıl olbcığı anlahldı . Er· 
teıi gürıü t(Uiln köylü konuklar 

Berut : 19 ( öz•l ) - Lübnan 
kanunu esasiıi , Pariıe giden fev· 
kalade komiıer koöt Dömartelin 
buraya avddirıdrn önce ilin edil 
miyecek tir . 

İlan edilecek bu kanunu eH -

siye göre ber huıusta meclis üye
leri önünde uıemlelcet heaabım 
•ermeğe mc cbur tutulacaklardır . 

Yine ilin edilecek olan bu ye· 
oi kanunu esasiye göre büKiimet , 

Berut ıiyasi mubafili ıimdiki 
seçilen mebuı heyetinin yerlerin· 
de bırıkılarak yılrıız onbir kitinin 
yeniden intihap rdilerek nıecliee 
iştirak edebilecekleri kan11tinde 

Notada altı ay süren barpden 
ıoora ltaly• ; Habe§ milletini 
boyunduruk altına alamamış bila 
kiı mezalimile Habet enerjisini 
artırmıştır . denilmekte ve Ha
beıistıoıa tamamiyeti mOlkiyrsi
ne hürmet etmekle ve milletler 
cemiyeti çerçiveai ile nizamname 
mefhumu içinde bir ıulb yapmat~ı~ \ 

Dü11ya barbını; tekniği, en
düıt . isi ve tarımı en ileri olan 
memleketlerin ihrıcetlarında bile 
büyük gerilemeler ve azalmalar 
yanhrken Türkiycnio ıoa beı 
ialhk dıt tec'imiodeki rakamlar gc 

İki yıl aratındaki fark, 935 den 
yana olarak mikdar itibariyle 
3,870 ton, kiymttçe de (6) mil
yon Ut ı artmııtır. 

Kuru üz\im; 934 de 7,278.000 
- G-erlsi üçürt~ü ıahlf ed~ -

- Sanu ikinci sayfada -
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Sağ ayağımın brm•n bütün 
parmaklarını kaybeıtım Daha 
üç ııün evvel üçümüzün araSıntta 
p .. maklao en ıyi bır halde olan 
bendim . İ§t" ku.vetlerimin zevali 
bu .afbada . koaıern etıme bir 
katık b.har koyduğum :r.aman 
müıbiş bir hazımsızlık a•:ıu çe· 
kiyorum · Biltün ııece atalardan 
uyuyamıyorum . 

Yolda ıık sık soluk soluğa du
ruyorum. Ayoğımı biç farkına .ar

madan kaptırdım . Küçük bir ih 
mal nrticui bu bale geldi . 

Hepimizin en ı•ğlamı olın 

Boverı'ın de bizden pek faıkı yok 
Arkadatlar , hali umul buliyor-
1.r. 

D .. ha doğrıı~u beslediklerini 
ıddıa edıyorlar. Llmbayı yarı11aa 

kadar doldurduk . Petrolumuz ta
mamiyle bıtti . 

V r çok .ı bir mikdarrla ispir
to kaldı . 1ıte bu bizım en son 
ıervetimiz . 

Şu anda ruzııir iyi . Belki yO 
rll>il§ilmüzü de kolaylattırabilir . 

Giderken , timdi katetııtımiz 
merhaleyi gülünç denecrk kadar 
kua sayabılırdik . 

18 Mart Pazartesi 
Yemek , dün aktam çadırı 

kurmamız çok zahmetli oldu • 
Akıam yrmt'ğine kadar müt· 

hiı surette soğuktan müterssir ol
duk . Soğuk et , biaküvi , ispirto 
da pitirilmiş yarım tencere ka· 
kıodan mÜt•ı·kkil alııam yemrii-

mi:r.i yedikten ıonn 11ındık ve çok 
iyi uyuduk Buglln de her zaman 
olduğu gibi hareketimiz çok zor 
va çok :r.abmetlı oldu . Kızık çok 
ağırlaımııtı . 

Şimdi depodan [ 27600 J met
re uzaktayız . 

Üç günde oraya varmamız la
zımdı . Fakat yürüyütümilz o ka
dar ağır ki .. 

Ancak iki ııüolük yiyecriimiz 
kaldı Fakat yAkacak ancak ve 
zorla bir gün kafi gel .. bilır . He· 
plmizin ayakları acınacak bir hal
de , benim sağ ayağ m nikbin bir 
tekilde fa~at henüz S(flundan is· 
tifade edebiliyorum , 

Türkiye Suriye hudut 
Komisyonu 

Birinci sayfadan arlan 

bulunmaktadırlar . 
- Hn yıl toplanarak hudut 

meselelerini görü~en Türkiye -
Suriye daimi budut komisyonu , 
bu yıl da önümüzd•ki Nisan ayı 
içinde Adanada toplanacaktır , 
Her iki hükumet bu komiayonda 
toplanacak olan üyeleri ıımdiden 
tubit t'perek yekdiğerlerine bil· 
direcr klerdir . 

Bu ay ıonunda Fransa harici
ye nezaretinde Suriye mes•leıi 
hakkında yapılacak müzak.reler· 
de vatanilerı ve hükumeti tı:msil 
rd•cek olan lid..rl.,)e iki vezir 
Cumaıteıi günkü tark elııpresile 
ve İstanbul voliyle Paris.. gide· 
C•klerdir . Humus ve Hal•pden 
ırçil .. o del•geler memlekrtlerin 
den delegd~re iltıbak edecekler 
dir . Buoların murıfları tamımen 
temin olunmuştur . 

Tenbiblere r•R"men hükumet 
aleyhfode oeıriyatta devıım eden 
be, gazete fevkalAde komiserlik 
emriyle kap~tılmıştır . 

Bütün gazeteler çok sıkı bir 
ifrakıbe altında tutulmaktadır • 

Sıcak gıdayı• ıncaya kadar ken' 
dimizi bııkmamızın imlıaoı yok • 

Bo baatıı ayakları kesmek be
nım görebıldiğım en iyı çare.Has
talık. daha ziyade yayılmı,acekm.?. 

Hava hıç bır surette lehimizde 
değıl. Rüzg4.r ŞimııJden,Şımali gar· 
biye geçiyor. Bugün sıfırın altında 

40. 

21 Mart çart:-amba . 
Pazartesi akşama dl'poya yirmi 

kilometre kalmıttık . Dün bütün 
gün şiddetli bir tipi bizi yerimiı
den oynatmadı. 

Bugün bütün ümitler kt>Sildi. 
Vılson ve Bovers depodan yalı:ıcıılı: 

geıirmeğe gidecekler. 

22 ve 23 Mart salı. (X) 
Şımdiye kade.r hıç görülmedik 

derecede mütlıiş bir tipi.. 
Vılıon ve Bovers yola çıkacak: 

bir halde dt>ğlldirler . Yarın son 
ıansıl. Bir d .. mlA yakacak kalma 
dığı gibi yiyeceğımiıden bir ve 
nihayet ancak iki yetişir. 

Ölilm uzak olmamalı! Onun gel 
me•ini tacil etmemege karar ver· 
dik. Depoya doğru etyalerımızla 

ve yahut eşyasız olarak yola de· 
vam edec•ğız . Va eski izlerimizin 
üzerinde öleceğiz. 

29 Mart salı. 
Ayın yirmi birindenheri Garp

Garbi cenubi ve Ceou bu garblden 
gAlı-n müthit bir fırtına devam 
ediyor . 

Ayın yirmisinde altı fincan çay 
ve iki günlük yiyPcelı: hazırla1acak 
kadar yakacağımız vıırdı. 

20 kilometre me1ttfede Yunan 
her an, depoya doğru harekete ha
zır bulunuyorduk. Fakat dışarıda 

fırtınanın yaptığı keşif , korkunç 
bir kar tıpisi var . Artın bütün 
umidi kesmemiz (Azım. Sonuna ka 
dar devam edeceğiz Fakat giıtikçe 
ve süratle zaıniyoruz . Ôlam artık 
çok yakın .. 

Ne müthiş, artık yazamıyorum. 
Allah a9kına çocuğumuza bakı-

nız. 

R. Scolt 

[ • J Bu müıbit hadiseler içinde 
kumandan Scoıı sık sık tarih hataeı 
yapmıştır. 

Hitler Yine 
bagırıyor 

-Birinci sayfadan artan -

Konsey bu raporun ltalya ve Ha
begiataa hükumetlerine de verıl
mrainl ve bu iki milleti de arala 
rındaki itilafı uzlaıma yoluyl• 
halle davet olunmalarını teklif 
f'decektir. 

Berlin: 23 (A.A)-İngililiz elçi 
ıı Alm•nyanıo Londra muhtıra 
sını kRbul etmeıi için Fon Nov· 
rat nezdinde ıon bir trşebbüıte 
daha bulunmuıtur. 

Parie: (Radyo)-Flandrn rad
yo ile Amerikıya neşrtdllen bir 
nutkunda Almanyaya yapılan tek
lıflerin olduiu gibi kabul veya 
reddtdilmeıı lazım gelen bir kül 
l•tkil ettıiini ıöylemittir. Red 

1 
baliod dört Lokarno devirli ye· 
ai bir instııareden sonra derhal 1 
mUtterek bir harekete ııeçecek 
!erdir. 

Puiı: 23 (AA) - Ako de 
Pariı razeteai yazıyor: 

Almanyanıa Lokarnoya cevap 
v11rmekte iıtical ıöstermiyecej'ı 

( Türk Stizll ) 24 Mart 1M6 

Köy ve kamunlar 

Zaruret halinde bile ancak 
4 yılda bir bağlılıklarım 

değiştirebilecl'k 

Şeblr Dayakları 
Tarsusta 

Canlı bir spor faally 

Yu td tla•ıo öğ'renm•le.,nde 

fayda olan bı.ıı resmi tımıml•ri 

tam vaktında gazet~mizde otfret 

mek hususundaki iıtrğimıze rağ 
men bu tamimleri aocak İllanbul 
ve İzmir gi l i dı&"er vılayet g , ze· 

lelerinden alarak nefretmek vazi 
yetinden ne yapalım ki ku•lUla

madık! Nitekim •§ ğıdoki lamim
leri de o suretle elde etıık : 

" Viliy• tler umumi m •cli~le 
tinin bı:r seneki toplantılarında 

mutlak surette bir takım köy vrya 

nabiyelerin bağlılıklarının deiiş 
tirılmeai yolunda bir çok kararlar 
ittihaz olunarak vekaıeıe gönde· 

rilmekte ve valciletçe de lıu işlP.r 
için umumi mecliı ve idare heyet· 
terince serdolunan mucip sebep· 

lerioe dayaoılarak idari cüzülerin 
bağlılıkluı mütemadiyen değışti 
rilmekted r, Mülki taksimatımızı 

göıtermek üzere haııclanan bari 
ta ve cetvellerin bir yıl bıle müı· 

tıkar bir vaziyette kahna11oa ım· 

kan buıkmıyan bu hıl , idari ve 
adli mubab•re ve muamelelerde 
bir çok karışıklıklara sebebiyet 

verdiği gibi sık 11k yapılan hu 
deği§iklılderrn vatandaşlarımızı 
da az çok müteesair ve mutazar 

rır etmekte olduğu vnkubulan 
mfiracıat ve tik.ayeılerle teba. üz 
etm•ktedir . 

Vekilet , idari cüzlrrin böyle 
bemtb her sene bir taraftan di 
ğer tarafa bailaomaeını doğ•u 
görmediğind.n buııa b~nz.r işle -

rln her dört ıenede bir yapilma· 
ıını usul ittihaz etmifıir . 

Buııdan sonra bu gibi itlerin 
uygun takılde ve çok eıulı bir 

tetkik ve tahkik mabsulu olarak 

trsbit ve umumi meı:lislerin l940 
yılı toplHtılarında görüşülüp ka· 

ru lıtlırılması ve ona göre v.kale
te teklif yapılması liizımdır . " 

* • • 
Müteahhit istıhkaklıudan ha

va kuvvetlerine yardım vergiıi 

kesildıği babcr alındığından fi · 
nını bakanlığı bu istibkaklardıo 

vergı kesilmemesini karaılaştır 

mıatır . 

• •• 
Tavuk ae1linio ıslahı için An· 

kara Türkofiı merkezinde topla 

nan komisyon, istıbsal vasıtaları, 

yumurta toplam usullerinin ısla hı 
ucuzlatma işinin temini ve bir 

yumurta tirketi tt's•ıİ ışi etraf ad• 
konuşmalarda .bulunmu,ıur . 

anlatılıyor. Alman diploması ln
giliz ,bükiimetini korkutmak ve 

tatbık plinıoı mahvetmek busu· 

sonda elverişli t.hmin cttiii İn· 

giliz efkarıoın aıkerioe güven 
mektedir. 

Bu gazde aynı z.manda İn 
gilız müatemlıkder orduıunun 

h•lı hazırda İptidai maddelerin 

ve Afrıka topraklarını" yeniden 
taksimir e •id bir proj•nin teıki 

ki ile meşğul oldugunu ve Ha· 
b•şiston da dahil olduğıı halde 

kabili İstila toprakların takdirıle 
uğ•ayacaktır. 

Londra: 23 (Rad~o) - Hitle 
lerin eğlabı ihtımal, Çarşarıba 
gününden evvel cevap veremiye
c.gi BerlinJen bildirılmektedir. 

Londra: (Radyo) - Milletler 
cemiyeti konı•yİ yarın saat 16 
da toplanacaktır. 

Pazar günü 

Halk vinde diploma 
d . ğıtma töreni yapıldı 

P•zar glloü &Hl 15 de Halke 
vinde, dersonelH ve kuralar ko 
mitesinio okuma yazma öğrendi
ğı elıiye yakıo kadın ve erkek 
yurddaşla:o diplom dağıtma me· 
rasimi yapıldı. 

Merasıme, H.lkevi babçeıind• 
li•lkevi baodoıuoun çaldığı güzel 
havalardan sonra başlandı . 

İlkin kurı komitesi b.şkanı Ö
mer tarafından şimdiye kadar bu 
alanda yapılan işler anlatıldı. 

Türkçe, h sap lngilizce, Fran 
tızca,daktılo kurslarından meıuo 

olan yurddaşlarıo sayı!ı bine yak
laıtığı ve muhtelif zamanlarda bal 
kın toplu buluoduğıı kahvelerde 
Vt C•Z• evinde yine bu'komite ta
r.fından verilen konferansları 

dinleyen vataodatların sayısının 

iae yüz bioe ulaıt ğı ve en niha· 
yet nalbaotlarla ııvacı ve boya 
cılar için açılan kurslarda bılgi

lerini artıran küçük sanat sabıp 
!erinin mikdaıl rakamlara daya
nılarak ayrı ayrı aöylondikten son
ra diplomaları h•zırlanaa eıkek 

ve kadın yurddaşların adları oku
nırak <lıplomaları k•ndilerioe ve 
rildi. 

Bu sırada Halkcvinin sintma 
makinrıi ılede Reşad Güçlü tı· 
ıafıoclan bu merasim fiımealındı. 

Pazar günkü mtrasim, çok 
sade, fakat samimi g•çmiştir. Kıs· 
men yaşları ilerl•mlf ve kısmen 

de mektep çoğını g • çirm•§ olan 
\>e kadın erkek yeni mezunler; 

Halk.vinin bu faydalı çılııma
ıından ve krndilerine okuma yaz
ma öğretmrainden dolayı minnet 
ve şükranlarını ıaklayamıyorlardı. 

HalkHi kurslar komitesi bat· 
kanı, komiteuin bu verimli meaa · 
iıine devam ed•C•ğini ve yeni 
kuralar açarak yııuldaılara bilgi, 
hüner aşılayacağını bılhassa müj · 
drliyordu. 

Umdrız ki, halkımız ara11nda 
bu bilıtileıi edinmeğe muhtaç va:ı:i· 
yelle olaolar, Halktvinin bu güzel 
mesaisinden istif•de de gecıkm•Z 
ler. 

Üye yazılanlar 

Hava kurumunun, Hava teblike
ıini bilenler k11mına 9 üye daha 
yazıldı isimleri şudur: 

Kalekapısında şekeıci Emin 
Dıırmuş, Arif oğullarından Nail 
A11m, Esad, Mustafa, Saıp, Sarraf 

Yusuf ve oğlu ve Tepe çaylaklı 
Mustafa, Kalag oğullarından ls
mıildir. 

ihtilas davası 

Şa .. itler gelmediklerin
den başka güne kaldı 

Zimmet ve ihtilastan suçlu ve 
mevkuf eski ıulk bakimi J.abir, 
:ı:abıt gitibi Abmd ve Mustafa 
Azminin duruşmalarına dünde a 
~ır c•zada bakılmış tabitler gel 
mediğindeo mub•keme, şohitleıin 
ibzareo getırilmesi için 3o Mart• 
bırakılmıttı r. 

GelenlE r-Gidenler 

Kültür bakanlığında Genel 
müfettış•erıodeo iken dördüncü 
Genel müfeıtişLkıe külıür müş 
avırliğine atanan Şrvkeı Sü eyye 
Ayt ç, dün ş ·brimize uğramış 

ve ödevini y. pmak üzre A lazize 
hareket -e.tmiıtir· 

var 1 

Bir kısım mahkumlar j Tareuı 23 (özel)-Bu yıl 
ıust• apora kartı büyük bir ebJ 

miyet veıilmekte olduğu m• m 
niyetle görülmektedir. Tarsuı 
manyurdunun yeni elamanlar 
line geçmesi bu çalıımayı artu 
tır. 

Meşruten tahliyeye 
tabi tutulacaklar 

Salahiyettar bir menbaf..laa 
öğrendığimıze göre; Edirnede 
yapılmakta olan Nümunıı hapsba 
n si için, ealabıı yüz tutmuş mah· 
kumlardan 150 kiti ıeçılecek ve 
ceza kaounuou o 16 111cı maddesi 
hükmüne uygun olarak metrnt 
tahliyeye tabı tutulacaklardır . 

Bu seçimde ayıılabılmek için 
mevkufiyet müddeti içinde her 
c•pheden iyılığe doğru yürümÜ§ 
ve tevkifhane trflcrinin itimat ve 
notunu kazanmıı bulunmak li· 
zımdır ., 

Bu busuı için yuıddaki bil 
tlln hıpahaneleıde. tedkikat ve 
s•çim yapılacaktır . 

Yangın yerinde kumar 
oynarlarken 

Dün, Adanalı Veli oğlu İbra 
him ıle Tarsuslu konduracı çırağı 
Nuri oğlu Yusuf yangın yerınde 

zar la kumar oynarlarken cürmü 
meşhut halinde yakalanmıılardır. 

Zarlariyle beraber 

Pamuk. pazarı yaolaıtnda, dün 
Adanalı Ali Rıza oğlu Mustafa 
ve Turıucu Ali oğlu berber Me
met ile Ömer oğlu berber Süley· 
m•n adındaki üç kiıi sok•kta 
kumar oynarlarken 49 kuru§ pa· 
ra ile cfirmü meşhut halinde ya· 
kalanmışler ve kumar aletltri de 
müsad~·e edilmiıtir. 

Uray 
AslüzöğÜne aykırı hareket 

edenler cezalandırıldı -
Arabacı Yusuf · oğlu Abdur· 

razak raddeyi işııal ettiğinden 

100 , ıeııçber Hacı Mutafa oğlu 
Hakkı caddeye pis su attığından 
100 , makinist Eın:n oğln Musta
fa cadd.ye pis su attığından 100, 1 

çıfçi zengin Hafız caddeye pi8 su 1 

attığından 100 , kebakçı İn oğ
lu Hatan caddeye çirkef su attı· 

ğından 200 , aşçi Veli oğlu Ab
dulk•dir caddeye pis su attığın· 

dan 200 , manav Halı! oğlu Abi· 1 
din manav dükkanında bakkaliye 
sattığıodan 100 , maoav Ömer oğ 1 
lu Rasım maııav dükkanında bak· 
kaıiye saıtığından 100 , hancı 

Mustafa oğlu Ali ban içini gayet 
pis bulundıırrluğunJan 300 , ber
ber Mevlüt oğlu Öm.r camlarını 
gayet pis buluadurduğuodao 100, 
bakkal Hasan oğlu Ahmet camla· 
rını pis tuttuğundan 100 , aşçı 111 · 
hak oğlu Rrfik c11oldeye bulaşık 
suyu akılı ığıodan 100 , bakkal 
Ali oğlu Mu:ıtafa camlarını piı 

bulundurduğııodan 100, hancı 

Muıtafa oğlu Ali han içinde pa
laocılık yaptoğınd•n 300 , rençbeı 
Ali oğlu Hac, Re,it hela pislığini 
caddeye döktüğünden 300, köş· 
ker Aoif oğlu Mustafa hela pisli· 
ğioi caddeye döktüğüodrn 300 , 
arabacı Abmrt oğlu Abuzer yol 
üstünde atlarına y•m taktığın- / 
dan 100 , arabacı S·yit Abdul· . 
lah oğlu Hasac caddeyi İ§gal et· İ 
tiğinden 100 er kuruş para ceza· 
siyle cezalandııılm şiardır . 

Teşekkür 

Aııır basta olan yeğenimi haza 
ket ve ibtimamile kurtann dok
tor Bahay• •çık ll'§ekkiirlerimi 
sunarım. 

Eczaci kimyager 
Ceiql Bayer 

19J3 Yılındı teşekkül edeo 
az bir nmao zarfında federe 
terek 934 yılı ıoouoa kadar yal 
fodbol ile iştigal eden İdmanf 
du, 935 den itibaren atletizm, tel 
sil, güreş, atlı ıpor kollarını d 
knrmağa muvaffak olmuılardır 

Son aylar zarfında atletizm 
lerinin büyük varlıklar halinde 
zükmesi şayanı kayıttır. 

22 3-936 Peıar günü büyük 
kır koıuıu yapıldı. Buna yirmi 1 

ld iştirak .tti. Çok lızevli ve bef 
canlı olan bu koıuyu ıe:r.iredeıı 
de görülecek kadardı. 

2000 metre, altı dıkikııda k 
şuldu Birincilıği sporculaıdıf 

Ali, az bir fırkla Edhem de ikif 
cıliği kazındı. 

Taııue İdmınyordu, lstanbu 
aıletizm ve fudbola aid eşyalar~ 
ıipariı etti' 
Yakında bu spor levazımı ııe 

lince, fı eliytt biraz da hı .,tıca 
lır. 

Yakıoda, fudbol takımın1' 
Kıbrısa bir seyahat yıpması dı 
tasavvur edılmİf ve icabPden hl 
zırlıklara da baılanmıştır. 

Bu gün kulüpte 75 i faal vt 
2:; si himaye eden olmak üzere 
100 aza vardır. 

İdmanyurdu, ikinci bir bahar 
balosu veı mek için hazır lıklarl 
beşlamıştır. Bayanlardan ve haf 
ı.,darı terekküp edın bir komite 
bu balo işlerile m•gul olmaktadır 

Takaüt maçı: 
Bu Pazer günü Adanadsn ııe 

len takaüd futbelcularlı Tarsus 
takaüdleri arasında bir maç ya· 
pıldı. 

Oyun çok zevkli oldu . Hiç 
idmanı olmayan Adana tıkaütleıi 
1-3 veaildiler . 

İşittiğime göre h•ftaya Adanı 
stadında t~ki.üdler bir reveranş 
maçı yapacaklardır . 

Tarsus -Toros maçı: 
Yine bu Pazar günü Adanaoı~ 

ea kuvuetli futbol takımlarından 
biri olan Torossporun geııç t•kı 
mı ile bura İdman Yurdunun bi 
rinci ıakımı karşılaştı . 

İlk anda oyunun yapılamıya 
cağı söyleniyordu . Buna da sebep 
Tarsusun biriı.ci takımını çıkaıma 
sı, Torosuo da biıinci takım o
yuncularını getirmemesi idi . 

Mutabık kalındıiı zaman her 
iki kulübün genç takımları kartı 
!aşacaktı . 

Adanalı oyuaculor sportmen· 
ce hareket edıırek sahaya çıktıler. 
Saba çok sertti . Düşenin lıilyük 
bir felaketle karşılaşacağı mu
bakkakıı . Onun için çok dikkatli 
oynandı . 

T orosun genç takımı tzilme · 
deo 1-3 yenildi . 

Bu oyunda Toroslnların yeni 
oyuncuları l•Crübe ettikl•ri göze 
çarpıyordu . 

Hasan Mekik 

üç mürettip 
arıyoruz 

Gız•temizde çalışmak Üz•re 
üç Mürettip alınıcaktır. Çalıt

mak istiyer.lerio Türksözü idare
sine müıaceatları. 
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Adana Borsası Muameleleri 

- rAıv1U.l\.. ve K 1 a·ı_ .t.. 

- Kilo l''iyan 
CiNSi En En çol.. 

Satılan Milı:dar 
az 

ır.. s. IC. s. Kilo 

r..apımalı pamuk 1 ~36,50 
riyaea parla~• ., 34,50 
Piyan temizi .. 30 34 
lane l 39 
laoe n ;J(i,50 
l!;lul!rrı 

l!.lPVlaot 
1 

36,50 

YAPAGl 
beyaz 

1 1 1 ~ı;ı::ah 

ç ı (., ı T 
l!.lupreı 1 1 ı.oe 2,75 
l: ı:rlı "l:ewlılr.,, 

1 1 .. •'.lob uwıuk..0 3 

JiUtllJ.t!AT 
.Hut;day .11..ıbrıs .. l: erlı 5,30 .. Meotane 
Arpa 
}a•uıya 

l: uıat 
1Jetıce 

~§ yewı 
h.eten tolıuwu 
!Hercırutlı. 

~hUt.W 15,25 17 

UN - Salih 800 - 725 .. .. 
:;; .D .-!"• .. Düz kırma ,, 
-" » Simit ., ::ı ıı: 

Ôc -_...-Cumhuriyet 800 r;::ı -:..: ;;; - .. 755 ,. 
~ e. Düz krıma ,, . 

Alfa 
" 

Livt:rpul 1 elgratıacı Kambiyo ve Para 

23 I 3 I 1936 İŞ Bankasından alınmıştır. 
"iontım. t'enc 

Hazır ,_6_ 32 Lırrt 101 
Raytmark ı '-W 

Mart V•deli 5 04 
Frank"Franaız,, 

.Mayıs V adelı 5 

~, Sterim "logılis,. 622 
liıot hazır 5 Dolar "Amerikan,, 

1 
124 92 

lllevyork 11 41 .l:>'raok "lavi~"'" 2 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

Mevkii 
ZAncirli 

Yokarıddrn 

Kireç ocağı 

• 

Y ılenlı 

(Tttrk Mzti ) 

Seyhan 

Ma müşt~milat hir lıap 
ç flik daını 

s.g 

B"i!' vA dnunıın•I ı 

b·r lıap han" 
'1ürü.ııü m !ek lııığının 

nısıf hiSB•SI 

mıktarı 

€Vft>k 
Dö. Züra 
13 200 

2000 

40 

15 

8 1529 

24 Mart 

Defterdarlığından • • 
Muhammen 
kıymeti 

Lira Ku. 
121 50 

200 

160 

60 

180 

rapu senedi 
Hududu Sa bibi evveli Tarihi N 

1 Şarkun Sa va iken zevcesi vere· 
eeeındcn metrük bağ Ga. Akop 
iken keresteci Nezatdan mfttük 
bağ Şi. ~ aful oğlu alıye mahsus 
bağ ve kısmen Mehmet veresesi 

Maliye hazinesi Haziran 

bağı cenuben kara Doyı iken şimdi 
V9rese•ihden metrük bağ ı)e mahdut 

Şarkan Bizdıkynn Mihail ağa 
veresesi garben Zabel yetimleri 
tarlası Şı. tarikidm ce.eahip senet 

Şa Salcı Bedros ga. Kel Hasan 
şi. sahip senet ce Kipyos zevcesi 

Şa. Kas•p Boğos ga.tarık şima 
mel n M"r.tiros oenuben Zıl•li Ohanis 

Şa. tarikıdm ga. Aygül iken 
ely•vm Kasım efendi şi Mehmet 
V• hl'ıi' efe dı ıken veresesı ce. Ku-
valaz Kığork iken elyevm nalbant 
ulta Mehmet 

• 

BizdıkyJn oğlu 

Ermenek Mığır 

diç kı~ları Hurup 
simi ve Heykanoı 
ıevaesi Marta bini 
Ohanls. 
Basmacı usta 

Parsih 
Pnrsi 

(Hezinei) mahlul 
1811 

933 

Mayis 
333 

Mayis 31 
319 

Mart 4 
322 4 

18-3-936 tarihinde ıı.iılk yeti artırın•~ 1 çıkarılım bağ ve ç·fiik d~ruına sürülfn pey hıdJi ldyık görüle.me.diğinden ertırmanın ilAna 
tarilıınden itıbar-·n on gün müıldetlıı uıatılmış ol.tuğundan taliplerin ıhale günü olan 2-4-936 perşembe gunu seat 15 de% 7,5 temıne 
akçal•rıle birlıkte deft•rdart.k s ıtış korn•syonuna mürııcaatları ildn olunur .6601 

,...,.~~~~=-......,,,_.,==",_,.-=,,._,.""""'..,.........,~...-"1 

1 
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Blaapankt 
Güzel ve tabii sesle 

Eyi bir müzik ve dünya haberlerini dinleyebilmek içi 

Hassas ve ayırma kabiliyeli kuvvetli bir 

ı __ B_e_ı_e_d_i _y_e __ i_ı_a_ .... _n_ı _a_r_ı _I • 

Macur ziraat makineleri fabrikası 
f-lofherr·Schrantz anonim şirketinin 
en son model ve sistem 40 beygir 
kuvvetindeki mazot Traktörleri gel
miştir. Bu Traktörlerimiz : 

Az masrafla çok iş gören ırayet sağlam ve dayanıklı olan sadeliği 
yüzünden kolayca ıd"re ı•ılılelıilen asrın en mütekdmil Traktörl~ridır. 

Radyo islerseniz sıze gayet ıık : 

Blaupunkt 
!\.ısa-Orta- Uzun mavclik Redyolarımızı tavsiye ederiz 
Raılyoouz kulaklarınızı tırmalayıcı değil zevkinizi okşam>ilı . Bu 

ancak R.dyolerımızılıı bulabileceksiniz . 
1- Ulu cami mahallesinde, taş lı:öprü ağzındaki fırın, bakkal dülı:

kAnı ve kahvenın enkazı ( yapı yerınden en çok on günde taşınmak 

şartıle) açık artırmaya konulmuştur. 

2- Arttırma 26-3-936 perşembe günü saat on beşte belediye 
daımt encümeninde yapılacaktır. 

3- llluvakkat temınat (90) liradır.6550 13-17·· 21-24 

1- Taş köprü ağzında b•lediye tarafından istimld< edilen kahve , 
fırın ve bakkal dükkAnından artan ( 140) m•tre murabbalık arsa üzerine 
beledıye heyeti r~uniyesınin göstereceği şekilde bir kahve yapılmak 

şartıle açık artırmaya konulmuştur. 

2- Arttırma, 26-3-936 perşembe günü saat on beşte belediye 
ılaımi encümeninde yupıhcaktır. 

3- Movalı:kttt teminat: (150) liradır 6559 13-17--21-24 

Adana belediye meclisi ruznamesi 
1-Nivan-936 çarşamba günü öğl·den sonra saat on dö tte top

lanacak olan beledıye meclisine aıt ruzname oşağııladır. Beledıye ka
nununun 55 inci modı!Psine thvfıkan il4n olucur. 

Eski zabt özüniın okunması. 
1- 1936 yılı belediye varıdat ve masuif bütçeleri ( bütçe encüme

nine havale. ) 
2 - Fasıllar arıısında münakale ioradı ( bütçe encümenine havale ) 
3- Sıııai müesseselerde yapılac•k f ·nni muny~n·ler resmine ait Şu

reyi devl•tin b~lediye alı yhioe verdiği karar 6599 

ilaçlarınızı ve balık 
yağlarınızı 

Ali Nasibi eczanesinden alınız 

Temizlik s310 253 Ucuzluk 

Adanil : Orr.zdibak civarı : Macar Şırketi 
13-17-19-21-24-1-7 Merkez kumand. altında Muharrem Hilm 

6553 13-17-20-24-27 6457 

SAYIN HALKIMIZA 

Senayi işlerinde ilerleyişı biitün dünyaca takdir edil n Sovyet Rus 
ya labrıkalarının son nıodbl yaptığı k"palı bütün dışlıler yoğ içirıd~ 

·-~~~~~~~~-

Doktor Rifat Sözaltun 
Bu kere hasta muoyenıı evini 

Orozdibak otomobil durak yerinde 
No 1 haneye naklettiğinden has
taların her gün saut yediden on 
ikiye ve sıat on dörtten on yediye 
kadar gelmelerini beklerim.6598 

1-7 

Satılık kazan ve köten 

20 beygir kuvvetinde her tarafı 
sağlam işler bir haldd Mnkler mar 
kalı bir çıft kazan, bir ad~t dörtlü 
ve dirs•kıi köten satılıktır. 

Almak istiyenlerin Buğday pa· 
zarında Türkistanlı Abdurahmantı. 

mürocuHtlurı . 6566 

17-19-21-24-26-28-31-2 
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dönen Sac tablalı Bergüzar sısteıni ve çok lıufıf olan orak 

1 
~makiıı€ler ve yedek parçaları d şlı bıçaklar zir•otta kullonılon her cins 

pulluklar: Çayır makinaları Tırmıkleır ot preseh•ri Pul- -----·-------:. 
• varizat~rler bütün Anadoluılu kullhııılao VP çok höyük hır şöhret 1 Sinemanın Kraliçesi 
• 1 

kszonan "e sütlerinizden en ıemiz yeğ cıkaran kuııonış11 ve sağ· 
1 

Anna sten -.. lem olan SUtl mekinalarımız ı·ifı·i!Primizin ıoHar beri hı klem~kte , filmlerin şahı 

Adana pamuk üretme çifliği dir 
törlüğünden : 

Benzin 
Gaz 

:Mazot 
Valvaliıı 

Vukum 
Gres 

Asgari 
800 

1300 
4000 

50 
900 
400 

Azami 
1200 
1600 
5000 

su 
1000 
600 

T~ 

Pamuk ürAtme çiWğinin 

bat 937 sonuna kadar ihtiyacı 
ve yukarıda cinsi ve miktarl 
gösterilen yanıcı maddeler kep 
zarf usulile münakasaya kon 
muştur. 

ihale 3 nisan 936 cuma gil 
Pli.at 15 de yapılacaktır. ilk te 
nut • l 540ıt lira 20 kuruştur . ~l 
ham men bedeli 20536 lırador Ş 
nameyi görm~k ve almak istiy 
)erin Adana tolıum isla b istosy 
direktörlüj!üne mürocealları, vo 
1 plerin muayyen saattan bir s9 
evvd teklif mekınplnrını pamı 

lirelme çiflıği idare lıeyetı bo 
konlığına v~rmel•·rİ. 6572 

18-21-24-27 

olılukl.rı halis çelikten yapılmış Ot kaı.mal"rımız son mol"l 1 Nana 1 
z&rir ve şık Dikiş makinalarımız gı·lıniştır.Fıatıar rekabet 1 6594 ---Paranı!--., 
kalıul etmez derecede ucuzdur. Fırsattan istıfaıJe €dinız · -------------ı 

• 

Boş yere harcama ve ha 
Pek yakında altı ve dört öküzlü pulluklarımız da gelecrktir Hı'zmetcı' kadın 1 

, cıyacaksan yerli malı a 
Deposu Adacada Osmanlı bankası altında 

Şubeleri Mersin Ceyhan 

6579 5 

aranıyor 

Evde hizm~t görmek için bir 
hizmetçı kııdın aranıyor. Matbaa· 
mızil mürucııat ediimPsı. 

Umumi neşriyat ••tlilıil 

Geldi Bayer 
Adanı Türk ıi:ıll " • hıoı 


