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5 KURUŞ ADANA GONLUK GAZETE 

Afyon anıh açıhrken .. Çadırı bashlar kızı 
dağa kaçırdılar 

ls•et inini; balka • • Fakat çok geçmeden de 
r•kayı ele verdiler 

" Yeni tehlikelere karı• da muvaffak olacağız 
Mersin : 26 (özel) - Bir ka~ 

ıöa evvel Alane köyllnde Ali oğlu 
Ömer, Ali ve Muetaf• isminde Uç 
kiti, Çakal k&yllode Durmuıun 
çadıranı bHmııl., ve adamcar•zı 
bir iyi dövdükten sonra kızı Fat 
•arı zorla dafa kıçırmıtlar. 

• cevap verın, 
Afyon : 25 (Özel) - Don An

ıraden hıreket rden tren bugün 
iıi saat yarımda Af yona ulaıhr· 
ı .. B·ıdea bir H•l eoora büyük 
•tlaun , bllyük konukların hu· 
uıi treni de Af yon iıtasyonuua 

•iriyordu .. Baıvekil İımet İoö
ltıa, Bayındırlık Bakeuı Ali Çe 
iokayayı, Recep Pekeri vekiller 
e bir çok aaylav ve buıo~i davet· 
lileri taııyan iki buıuıi tren iki
•i de konuklarını tam ıaat 5 de 
Afyonlulara teılim ettiler ... 

Bu yolcuhıkta barnbı§lcı bir 
lad vardı .. Yomuoak, çttin, ço
'•k arazileri ıulayan verımli me· 
.. feleri dev gibi ıllketerek ilerli· 
)orduk .. 

Mrmlelceti yeni battan kuran 
din döjlıerek dDımanı yendik· 
ten sonra bu gün kavgalarının kı· 
tık dölcük , ezile harap alanlarıoı 
llledeniyetia harukulidc eserleri
be lcavuıturao büyü" ve kudret
li eller bu gön de Y"ni bir hattın 
16reniode bulunmak içio yola 
çıkmıılerdı . 

T ubıt edılmiı olan program 

uhablr mektupları 

Kublay inkilap anıh 

Önünde 25,00o TUrk 
kızı ve oaıu vardı 

ıa:a ıı 

İzmir : 24 (Özel) - İnlcilip ıe 
hidi Kubilay . ile arkadaılan na· 
bJına Menemende dikilea ialcilip 
abideıi öoündr! Paz1r gOnü yirmi 
beı bin Tirle kızı inkilibı uirun · 
da and içtiler . 

İzmir ve M•nisaden tahrik 
t>dileo hususi herılerle Menemrne 
b.Jk, mektepli, iıci, muallim ve 
ınüuevverlerdeu mürekk•p kala· 
bal.k bit kütle gitmiıti . 

İhtif.le tideoleri hışıyao lıe· 
Dİ; ıeçtiii y~rde gören halk, el 
lerini ve ıapkalarını uf hyordu . 

Tren Menemene yaklaıırken, 
g6klere batını dik•iı gibi, :uki
ı.p abidesinin silueti görüadü . 
Kaidenin üzerinde tunçtan bey 
keli .bulunan Kubilay; elirıdeki 
mızrakla ti uzaklardan g6ze çar· 
pıyor. 

Menemenliler ve dahı evvel 
buıuai trenle g'"lmit olıu M.niaa 
lalarla Balikeeir, Turgutlu, S.lih· 
li heyetleri İzmirlileri karııladı
lır . 

Öae geçen sg"l müzikanı çal 
dıtı martla harekete geçildi, in
lcilip ibidrıinin bulunduğu Ay
Jlldız tepesine çılulmağa ba§lao
Tı . 

Dağıo civarı ve karş•dıki ya 
maçlar k•labalıklı bir halk kütle 
ıile dolu idi . 

V11liFızlı GOleç, müıtabkem 
mevki komutanı Ceoeral Kere
me fdin Kocaman. İ.tmir ve Maui· 
St ve parli Baıluot Yozılld BIJ 
lavı Avni Dorııın, beledıye namına 
fthir meclis iziıından Muzaffer 
Must•fı Buldaoh, Doktor Osmın 
Bebçet ve Nazif Alpyürek dabı 
evvel gelmiılerdi · 

t.pe,--~k-_a· ilat~n a~und·e· 

bütün djinya çınlasın ! ,, dedi e 

mucibince h6tün davetliler ya
takh vsgoalarda k•lıyor . BOtOo 
ihtiyaçlarını ı ngondald lokanta
dan temin ediyorlardı . 

Afyon halkı, lımrt İnöoOnü 
görüace uyumuı ıibi ııoıflerıoı 
bozıralc cookun bir tezabOrle et· 
rafım aldılar . Birbirine karıtmıı 
bir kalabalık i&tHyondın yOrft 
dü •. 

Otomobillere binebilenler oto· 
mobillere binemeyeD yerliler de 
yaya olarak ıehre doi•D fol 
Aldı . 

Caddeler boylu boyuna bey
raldarla donsam ı, evlerin damla· 
rı, pencereleri, bahçeleri, katl.,ı 
hrncabınç dolmuıtu . İımet İo6ü · 
nü vekiller ve konulclar evveli bil· 
kumct lconağınıo 6nünde toplan· 
mı§ bulunarak askeri ıelimladı
lar . Sonr• Afyon belediye day
resioe iılirah•t etmek Oıere tir
diler . 

Afyon belediye ıelonana rir 
diğim vakıt ilk elime tutuıturo
laa Afyonun mrıh11r tekerli kay· 
mağı olmuıtu ki ufak kağıtlara 

ra sıralarık lıirer küçllk paket 
haline getirilmit v" koouklıra d•· 

tıtalıyordu . 
Birez ıonra lımet İnönO, Ali 

Çetinkaya, Recep Pr.ker ve ır
kadaılarının bulondutu odayı 
ıirdim . Buratıı :valctile AtatBrk'.: 
ün içinde kaldığı ve büytik zaf di 
bnırlımıı olduğu oda idi . lımet 
lnöntl ve Ali Çetinkaya y0k3e" 
sesle bu odaoıa ağuıuodı , geç
mit hatıralardan bahsediyorlar 
dı . 

Odada g6zllme iliten ilk ffJJ 
bir levbı oldu . 

Bu levbt1da Atatlrk'ün o vı
kıt bütlln dft§manları yok eden 
bOyllk harp kararanı bu odada ver 
diii buaun için bu harbe '' Baı· 
kumandeDlık harbi ,, denildıii 
yazılıydı ve çok dejerli bir hatı
ra idi . 

Belediye dairesinde ufak bir 
iıtirahattaa ıonra Afyoaun dikmit 
olduiu Atatürk zafer anıhnın ı
çılıı tÖrt'nİoi yapmak İÇİ• İımet 
İnöoll arkadaıları ve bir çok ko-

- Getlıl ikinci ıahlf etle -

Had11e ıabıtaya alcsetmiı ve 
Janti•rmalJ r:heman~faaliyete ırçe
r~lr bu üç haydudu yakalamıılar
dır. 

Hükumet, kııı baba11aa teslim 
etmiı ve mötacavizlrr hakkında 
kanuni lıe baılamııtır. 

Ba Uç haydudun evrakı sorğu
ları yapılmak üzere, düa Cumhu
riyet mOddeiumumiliğindea aorıu 
hakımliğrae verilmittir. 

En büyük rolü 

Balkanlarla orta Avru
pa mı oynayacak 

Londra : 26 ( Radyo ) - Bel
ırat baı vekili : 
( ea bOyük roln Orta Avrupa ve 
Balkanlar oynıyacıkt1r ] dedi. 

Benim gözümle 

Asfalt Cedde 

Kamutaym son toplantısmda 
Tanınmıf, büyük Fransız Devlet 

adamlanndan ve Uyonuo çeyrek 
11ırdan fnladar Belediye reisliğini 
yapan Heryo, Amerikaya yıplllı bir 
seyebattan döndükten ıonra Liyo· 
nun zenginlerini, sermayedırlar nı 
davet ederek: Büdcelerdeki münakale iılerile 

&aylavların tekaütlükleri hakkın
daki kanun projeleri kabul edildi 

- "Sizden bir ricam var,.demie, 
ıehrin filan yerinde bir Grat Siyal 
mahallesi yapmak iıtiyorum, hepiniz 
birer bina yaptırmayı taahhüt eder· 
ıeniz bu it olur, biter. Bu suretle 
ıevgili Liyonunuzun güzellilİD'1 biz· 
met etmit olacaksınız .. " 

Ankara : 2S (özel) - Kamu- ( 
ltay d6a Nuıi Cookerin reisliiin 
de toplaromıttır. 

1935 yılı umumi muvazene ka
nununun beıioci maddesine bağlı 
• o" cetvtlintle yapılecak detit•k
lik ve jıodıumı umum kumao
danhğı bücfcesiode 20 hin, sıhhat 
ve ıçtim•İ muuzenet bütçuind~ 
3200; M.aı if Vekaleti biUc~sinde 
iki faııl açılarak bu faaıllara :?3 
bin lira tebıi1&t konulma11, miUI 
mfül11faa t.ütc•ıinde 62 bin liralık 
münakele yapılması lb•klnndaki 
projeler görütülerek kabul edil

miıtir. 

Bundan ıonra 1715 Hydı Ciim
buriyrt merkez bank&11 kanunu
nun 92 inci madduioio tefıhi 
hakkındaki hükumet talebi görü
ıülmeye ba§1aodı. 

Bu maddede "Bankanın teoek 
külüne ve muamelelerine mllteal
lik bilumum muharrrrat, akidler, 
bi11e senetleri ve ilanlar damga 
resmi ile diger her türlfl rreim ve 

yüze yakın çelenle taımıyordu · 

Ağlıyan ana ve kardeş 

Kubilay abidesinin bulundu 
tu yf're çıkanlu; heykelin altın
da ıessiz bir büzüole, göz yaıları· 
oı içine akıtan Kubiliyın ıo•cığı 
Zeynep ile kız kardtti Saniyeyi 
gördüler . 

Onl1r sabablryio erlcenden 
gelmiılerdi . Parti bimavrıinde iı 
çi ve esnaf fedar11yonu ıef ve ll
yeleri dört otobiıle törene ittırak 
~tmiılerdi : 

barçlardaa muaftır" denildiiine 
ıöre banka. bu maddedeki hOk
me dayanarak evr•k bank•nıa dı 
ıında ba1ırlan11 bile damıa r.ı 
mindea bağııık tutulac•ğı fıkıiode 
bulunuyordu . 

Finaı bakaolttı iı•; bankacı
lık itlerile ilııli olmıyaa evrakın 
bu maddeden fa1dalanma11oa 16-
zum görmem"kt•, mf'seli banka· 
nın aatıa alacait odan k.ömftr için 
yapacağı bir aolaımada damga 
pulu yapııtırılmıll fikrinde idi. 

Bir ıene aoara Liyonun bir kö· 
ıeıinde bir Gartaiyeller mıhalleıi 
yüksnlmit .. 

•* 
Şehir güzelliği, yurd bayıodırhl& 

sadece bir zevk bir konfor meıeleıi 
delildir . Bir yurd ne kadar ~I, 
ne kadar cazip oluna, içinde Y•ta· 
yınların ona kartı olan sevgiıi, ha· 
I• da o kadır kuvvetlidir . 

Bir arabıu çölünü müdafaa el· 
meıile, medeni bir yurddaııo, ma· 
mor yurdunu müdafaa etmeıi ara· 
ııoda epeyce fark vardır . Yurd gü· 
zelliği, yurd severlili de artınr . .. Tefıir talebi etrafında Uç ayrı 

1 
mütalea ileri ıiirea İl&ti,ad, Ma
liye ve b8dce encDmenlerinin , . Bunlar~ ıöyledikıeo ıonra aklama 

.. hır ıey gehyor: 
mazbıtalarmdan Maliye encume- Bir giln belediye reisimiz Ada· 
ai mazbat&1ının daha açık ve va- namızın zenginlerini, sermayedarla· 

- Sonu ikinci ıay/ada - noı ça&ırBB ve deıe ki; 
- Sizden bir ricam var. İıta&· 

yoodan ıehre kadar uzanan Hfalt 
caddemizi biliyorsunuz, bu caddenin 

Asılsız bir haber iki tarafı hali bomboş denilebilecek 
bir haldedir. 

Bazı Suriye razetelerinde ol 
du~ gibi Aatakyada çık•n " Ye· 
ni f8n,, gazetetanin ıon 11yııın 

da d• 16yle bir baber okuduk : 

Adına : 22 - Bugünkü Şark 
&ürat katariyle buradan geçen Suri· 
ve heyeti. iıtaıyondı Vali Tevfik 
Hadi Baysal tarafından reımen kar
ıılanarak &elimlanmııtar. 

Biz Böyle bir karıılamanın ya· 
pdmadıiını bilmekle beraber, me· 
.el .. yi bir lrerrede İlbayımız Tev· 
fık Hadi Bayıaldan ıordak ve ıu 
cevabı aldık : 

- Böyl.- bir k•rıılamı vaki 
d~ğildir. A11ıl111 olıa . ba haberi 
yılaalıyıbiltn'latz . 

Ear.r hepiniz birer 1 ina yıplır· 
maya taahhüt edeneniz sevgili Ada· 
namızm güzelliğine , bayındırh1&na 
büyük bir hizmet etmit olursunuz. 
Ve ıiz de oturulabilecek birer eve 
kavuıurınnuz . 

Belediye Reisinin orada eöyli• 
yeceıi bir kaç kelimeyi de ben ilave 
edeyim : 

Açıkça itiraf edelim ki ; koca 
Adananın içinde oturulabiler.ek, için· 
de medeni bir inNDID milhıaç ol· 
dutu en iptidai konflirleri bile le· 
mio edecek ev &1yııı oo , on beıi 
geçmez. Halbuki, rahat, temiz , gil· 
zel bir eve sah p olmanın maddi 
imkanlarına kavuımuı ve bu imkanı 
derhel tahakkuk euirebilecak bem
ıerilerimizin sa11sı yüzlercedir . 

MHleeef evin inıan bay11undaki 
bd1«1k rolünü aaf.ay.1bilıJii{

0

!)1tııları. 

·- Afyonda 
lnön6: yeni t«"hlikelere kar· 

§ide muzaffer olaeefız . Gewıp 
verin bitin d&nyı çıala1ıa decll-
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Afyon - Antalya ortasmda 
Başbakan yeni hatlarımızı açarken 

çok önemli bir nutuk verdi ........ ___ _ 
Ankara : 26 ( A A ) - Ba~ ı 

bakan ismet İn6aB dlln binlerce 1 
balkm ıoaauz ıevinç ve 11yğılı · 
rı ile coıaa akislar ara11nda An · 
talya hattının Afyon - Kırakuyu 
k11minı ve BozanönO - lıpartı 
sube hattını açmıılardır. 

ismet İoönü Antalya hattının 
Afyon Karakuyu kumını •çarkan 
akdenize yeni bir lıtıkamete çık· 
mak için yolua yerııınao tımım· 
landığına ve yakında Antılrıda 

bu hattın tamam ıçtlma r~eminin 
kutlanıcağını ve bu hattı açmak· 
la hakiki bic beyrc•n ve ıevinç 
doyduğunu, bu ihiHk hattanın 

mubtehf ana hatları birbiri•• rab
tdmek nokta11ndan memleket 
müdafaası bakımından ehemmi· 
yeti çok oldutunu ve bilhe111 
lıüyOk millet mecliıiaia •• Cum
huriyet halle partiıioin tlmeadifer 
siy&111ını canlandırması itibari1· 
le tUkkati celbe liyik bulundutu
nu eöylemit ve her milli toplan -
ttda olduğu gibi bugftn de daima 
eD iyi ve en doiru yolu fÖıtere· 
rek kuvvetli ve kudretli ylce 
Atatllrküa adını l&Jİ' ile anmak 
hepimiz için borçtur. 

Dedikten ıon a bu battı vu· 

- Gerisi ikinci sahi/ede -

Alman-Fransız ihtilafı etra
fmda diplomasi müzakere 

Hitler, yeni bir nutkunda Almanyanın pa

na
bir 

lavraya asla baş eğmiyeceğini ve 
muskarane bir sulh istediğini 

kere daha tekrarladı 

Ankara : 26 ( A.A ) - Muı- eir tarza•ı lnailtere nezdinde·pro -
ıolini ztcıt tedbirleıin ilgası tari· toıto etmiıtir. Milletler cemiyeti 
lci bıkkında kendisioe kat'i lemi konseyide Lolcar•o de1letleri tek-
nat verilmedikçe Lokarno dev- litatı hakkında müzakere ceryan 
letleri teklıfat.nı imzalamayacığt etmekte oldutu f\I sırada biuıt 
na Franıa bu Franaada d6rt dev- müdahale etmeği doğru balmıya-
let itilafı meselesini ve Almany• rak bu devletleri mllzakerelerla 
tarafından yapılacak makabil tek· terakkı1atından keadiıini haberdar 
lıfleri 1eniden tetkik etmeği red etmete devet etm•i• ve yeaidea 

dettigini logiltereye bildirmiıler bir içtimai icap ettirditi zaman 
dir. frao18 ayoi zamanda Lokar 1 dulaıl toplaom•ta karar vermit ~e 
uo itilafmıa Eden tarafıadan trf- - Gtrlıl ikinci sahi( ede -

Antakyada bir nümayiş 

Bir kısım Alevi ve Rum gençleri Antakya 
ve İskenderun Türklüğünü inkara kalkış
mış ve Fransız bayrağını da tahkir etmişler 

Antakyada ıon günlerde bir 
kııım ıivri akılh Alevi ve Rom 
reoçleri t•rafındaa bir nümayiı 
yapdmıt ve bu nllmayiıte Antak-

mız çok aızdır. Bu büyük iyilili an
cak iyi bir evin içine girdikten son· 
ra evvelki hayatımızla yapacağımız 
mokayeıeden anlaya biliriz . 

Medenileımefte, yıni inıanlaı
mıııa karar verildikten eonra onun 
hütiln icaplarım ve her ıeyden ev· 
vel ilk icaplınnı kabul etmeRe, yap· 
mala mecburuz . 

Şimdiye kadar bırap bir yort üı· 
tünde oturduk . Çünkü , gözlerimiz 
bu harap yurdun ufuklarındın öte· 
sini gördüğü yoklu . 1',akaı şimdi in
sanlıııyoruz . lnkılibımızm büyük 
hedeflerinden birisi de budur . 

O halde çok umarız ki : Adana· 
nın yübelmiı , bu inkılapçı zengin· 
leri , ıermayedarlan Belediye r.,iıi· 
nio böyle bir davetine bile lüsum 
görmeden bir veya iki yıl ıonra ak· 
ıam evlerine gitmek üzere yola çık· 
tıklan zaman arabacıya: 

- Aefalt cıddeye ! 
Emrini vereceklerdir • 

N. Gilıftn 

1 
ya ve lıkenderun aancıtının Arap 
vabdetlnden •yrılmHına imlrh 
bulunmadıiı hakkında bir alrl 
ipe ıapa ıelm«'Z tözlerdea bıfkı 
Franıız bayratı da talaldr edil · 
mitti. 

Bittabi mahalll hükumet ite 
el lcoymuı ve nllmayiıia ele bat· 
lanoı tevkif r tmi,tir . 

Antakyadı çıkın Türkçe " Ye 
ai ıüo ,, ar kadaıımızda bu meee 
lrain aldıiı ıoa durum hakkmda 
ıu satırları okuduk : 

- Gerlıi ikinci aagf ada -

Kral Edvarclnı 

Taç giyme t;;reni çok mu
azzam olacak 

Loodra : 26 ( Radyo ) - Kral 
sekislncl Bdvardın Taç giyme tö
reni için büyük bazırlaklar yapıl
maktadır . 25,26 vı 27 Niıanda 
balk.btryuk l>fiyta~ yapaP'aktır 
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Suriye haberleri: 
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On bin imzalı bir 
1 

-

mazbata 
-

Şam : 23 (özel) - Pa ıise g i 
d cek ol•n heyeıi oğurlam ak ÜZ.. · 

re buraya gelen Trablus ş., m be 1 

y~ti, H•fİminnasiya 6 parça msz· 
bal3 sunmuştur. 

Bu mazbatalard s; Tra blusun da 
Su.iye bi · liğin e girme~ioi istiyen 
10 bın imza vardır. Haşimin naa ı , 

ualı l uı Ş•mırı da birl ı ğe girmesi 
içirı bütün kuvvetile çalışaca~ı n ı 

ve buna muvaffak olm o yı ümid 
eltijiini heyetıı &Öy lemiştı r . 

Su 

Gaziantep 
projesi b"kanlıkta 
ince1eniyor. 

Arı kara : 24 ( Oz,. 1 ) - fiazi
antep ş· hri su projesi bakanlığa 
g•lmişt ir . 

Proj ~, su işini umum mfülür 
lüğü oı de te tkik edildıkten sonra 
kabul ve teatik ed ı l i ı se bu yaz 
tes iea tın inşasına bıışlanaca kt•r. 

Kon~· a Kültür dirP.klörlüğÜ 

Açık bulunan Konya Kültür 
Direktörlüğüne , fi:slı:işehir Kültür 
Direktörü Hüsnü U i uğ nakil ve 
terllan tay.in edil~i§tjr. 

Kamutayın son 
toplantısında 

-Birinci sayfadan ariarı -

zih olarak hazılenmosı için encü 
mt ne iadesi kabııl <dıldi . 

G ene Cumhuıiyet Merkez han 
kası kanonunun "ha okanıo seıma 

}'<Si, ibtiyat alıç~ sı, ve A sınıf his 
s !erine ı sabd ede., t rmetlu her 
tür lü veıgi. resını ve barçlardan 
muoftı r. » Ş• kli nde olan 95 ıocı 
mıdd . sıoiıı tefsiri b .kkıodaki pro
j ·o irı gÖ• Üşülmes • n e başl•nıldı. 

Ve hüdce encümeninin ıkı · 
ouolarda veıg i mua fiyeıinirı sara 
haten ifadesı liizım ve tabii bu
lunduğuna biuaerı 96 ır . cımodde 
dııki serm aye ta bııi d r lii leıile ban
ka b i nalarınıo ve ı g ı d eo mua fıyeti 
laz ı m gelı ceğine ve bo nokt.lırın 
!rfsireo halline de lüzum olmadı 
ğıoa ve bauka bin ılarının vergiden 
mn•f•yeti i ltizam edild ği takdir 
mes• lenıo ancak bir tesisl e halli 
mümkün olacağı,, b e l.kıodaki ı 

mazbatası okunaHk kabul edildi. 
D evlet demiryolları ve Lıwun 

lan işletme umum müd llrlüğil 

935 yılı büdcesiode 210,000 liralık 
müııalcale yap . imasını daiı kanun 
p ı oj~siylr, Tahlisiye umum mü
dü ı lüğü 935 yılı büdcesiııde 1812 
liralık münakale yapımosına dair 
p rojelerle Suriye' de türklerin ve 
Türkiye 'de Surıyelilerin malları 

bıkkıodaki anla şma müdddin bir 

Afyon anıtı 
acılırken 

1 yıl daha uza tılması hakkındaki 

proj~ler kabul edildi 

• 
- Birinci sayfadan arian -

nuklu abidenin önüne g< çti · 
ler . 

Burada Afyon Halk . vi Ha,ka 
nı Gıılip anılıo büyük anlamını 
ve ku•tulut hakkında çok d ger. 
li bir söylev verdi . 

Bundao soora Vali kO sUye 
gelaek aoıtın bu güo bu kahra 
man viliyet ve b•kçisioin ne bü
ylik bir nimet olduğunu birbir 
lem•il etti . 

Afyonun hatiplerinden sonra 
General İsmet İnönü k•ndiıiee 
verilen yepyeni maka11 alarak 
anıdı açtı ve ondan 11orır& çok de
ııeı li, çok manalı, harulı:ulade ıöy· 

lev vererek bir çok noktalara te 
mBI etti . 

Ezcllmle bu yurd çocuklarının 
daima kahraman olac•klarını ye
ni tehlik•ler oluısa bile yine mu
veflak olac•tımızı , anıtıo ye 
ri11de bir eser olduğunu söyledı. 

General ismet lnöoü, balka 
dönerek ! " yeni tehlikelere kar 
§ı da muz,ffeı olacağız ! cevap 
verin bütün dünya çır.la~ıo ,, di 
ye ıeıleodi . Halk bep bir atız · 
dan " vuol ! müdafaa t deceğiz 

ölUııceye kadar ,, diye mukabele 
elli . 

Anıtın açılıoından sonra bli
yük konuklar ve diger d.vetliler 
viliiyel konağına gidrrek orada da 
ufak bir istirabat\an sonra ,.bit
ler alanına gidildi . 

Orada da İsmet İoönünüo kud · 
retli elile şehitler adına, işgalde 
can verenlerin kemiklerini kaide 
ıinin altındaki nıeura. toplu bir 
haldıı hfıyan bir lı:artal, yine aşa 
ğıda verilmi§ bir kanat varmı§ .. 

Kartel yanlı, yopılmı§ diiz~I· 
ıeceklermiş . 

Bundan sonra mebusların 
tekalltlükleri haklcında büdce en
cümenince teklif edilen, aakeri ve 
mülki tekaüt k•nununa ek kaoun 
projeei görütllldü. 

Kanunun 23 üncü maddesine 
ı klrnmeıi kabul edilen fıkra fU • 
duı: 

"A- M, sfeki mttmuriyel olup 
mebusluta seçilenlerden g• rek 
mebus olm•zdan evvel gerek me
busluğu sırasında tek•ül müdde
tini doldur . olara ı.bıis olurıac•k 
tekallt m .. ıının hesabında 125 
lira Bili mant eaas tutulur. 

Buolaıdao mebuı olmazdan 
evvel veya m busluktan ayrıldık 

tan sonra buluoduklaıı memuri 
yet dolayiıile istihkak kubttt .k
leri tekaüt mau§ı mikdarı bu had
di müt.caviz bulunanlara mcmu
ri maaşı ilzerind<n tekallt maa§ı 

tabıiı olunur. 

B- Mealckl m•muriyet olup 
tekaüt moddesini doldurmadan 
mebuılrktan ayrılanlar ttkrar me 
muriyete tayin oludukları takdır · 
de baklarında 1683 sayılı kan unun 
6 ıncı maddeıi hükmü tatbik olu 
nu~ ve m<muriyete tayin olunmı 
yaııların kendıleri veya yetimleri 
haklarında hizmet müddetlerine 
göre 125 lira asli maaş eau tutu· 
larak gene mezkü, kanunun hll 
kiimleri daireıiode muamele ya 
pılır.» 

Afyon-Antalya 
ortasında 

- 'CJ/rl11ci sayfadan arlan -
cudı goti•P-nlnt", müteahhitlere 
ttşekkllr elm iş vt: Bayınd ı rlık 
bakanımıza dığer bati . rı açmak 
için muv. ffakıyeıler dil<'miştir. 

( Türk Sa.zil ) 
-

Şeblr Dayakları 

Halkevindeki tören 

Ulusal ekonomi kurumunun madalya ve 
diploma dağıtma tör ni dün QPCe büyük 

bir alaka ve neş'e içinde yapıldı 

Düo g•ce Halk.vindf", Uluul 
ekonomi kurumunun madalyiı ve 
diploma d oğıtma töreni çok par 
lak ve alak•lı bir ~ekı ldıı oldu . 

8,30 da iıt ı k l iil mar§ımızla 

başı .yan tö ren N • ilın söz,erile 
açıldı Can kulağı yle diııleoen bn 
anlatıftan sonra madalya ve dip 
lomalar İlbay Tevfik Hadi Bay 
salııı eli ve tebriklerile 50 küsur 
k ı şiyt ayrı a yrı ve alk ı şlar ara
sınd a sahiplerine verildi; 

Dağıtma işi bittikten son•a 
Halkevinin musiki kolu arkadaı· 

larındatı iki gcr.ç kemanla klasik 
parÇ• la r ça l mıflar ve bunu piyano 
muıikisi lalıip etm i ştir. 

Törend<', l ı bay, general, baş
karlar, İ n h isarlar baş direktörü 

ve bllıün ileri gelenler bulunmuı· 

!ardır. 

Törene gelenlerin ekıeriyetini 
Bayanlar tetkil ediyordu. 

' ... 
Nihayet yakalandı 

lı ve çevresinde geçen yıldan beri birçok 
soygun~ar yapan Malatyalı Memed yaka 

lanıp dün hapse tıkıldı 
Geçr u sea•denberi, g .. ek di

ger ilçelerl e Adanada yapılıp, 
sahibi meçoul kalan hırsızlıkların 
faili nihıyı t yokalaom •f ve dün 
hepse t • kılmı~tır. 

Adar.a Erkek Li• rsi müdürü 
Cevdedin ve Kilodo fabıikaeında 
maki~ist Supbinin evinden ve 
bilhassa Ceybandan ve bir çok 
y.rlerdeo muhtelif zamanlarda 

Memuriyet 
imtihanında 

Kazananlar tayin 
edilmektedir 

İlde ve ç•vresinde açık bulu· 
nan memu ı iyetler için im!İhanlar 
yapılmıttı. Bu imtihanlarda kuı· 
naolar birer birer vaz ıf c lere tayin 
edilm •kted ir . 

Bu İmtihanlarda kazananlar
dan Rıza Demir, :dün, Saimbeyli 
maliye varidat katipliğine aı•n

mıştır 

imtihanlar 

Lisa ve orta okullarda 
ikinci yazılı yoklamalar 

v~.ı •. rle ikinci yızılı yokla
malara Nisanın birinde haılanecı~ 
ve ocuoda son verilecektir • 

Pıoğ.amlar bakanlıkç'ı aaptan · 
mış ve alikadarlora bildirilmiştir . 

Orta okullarda da , Mart sonu
na kad., muallim 'er talehrle• h . k
kıoda r d i mlıkled kaoulleıi okul 
idarelerine vntceklerdır . 

Daire reisleri 

Toplanarak görüşrnd
ler yaptılar 

Diio, bilumum ddLe v e şube 
reisl.ıi İ l bay mnaviıı l iğ'i dair.-s ı n
de loplanar• k , iller id . resi ka· 
nununun 41 inci maddesi g re 
lı:eoce görüşm e lrr yapmış ' • dır . 

rşya ve para çalan Mıılıtyalı Ha 
san oğlu Hacı Mcmedin•evinde 
yapılan aramada çalınan rşyala· 

rın bir çoğu çıkmıt ve sahipleri 
ne iade edilmittir. 

Mr bmet aynı zamanda itfaiye 
ndeı liği de )&pmakta idi. Dün, 
sorgu hakimliğince yapılan tah
kikat ikmal tdilm:g ve Memet 
tevkif edilmiılir. 

. - - :: • - . ı 

Bir kadını 

Para vermedi diye 
yaraladı 

1 Zevtioli köyllodeo Veli oğlu 
j Mlluf!er iıminde bir adam, çok· 

tanb.ri eviııe devam eden Q,man 
kızı Adeviye •dında bir kadından 
para iılemif, Adviye htcdiği pa
rayı vermeyınce. Muzaffer bıçağı 
nı çekerek kadını bMcaklarındın 
yaulamı§tır . 

Suçlu kıçmıtlır. Fakat zabıta
ca takip tdıliyor. 

Çalıp gaçarken 
yakalandı 

Dlln, ya ı başında, sabıkalı hır
sızlardan C· ybanh M .. hmet Sabri 
adında birisi, Emin oğlu Mneta
fanıo "'binden y rdi liıosını çalıp 
kaçorken cürmüm•· ıbut halinde 
Y•kalanmıftır. 

Uray 
Astüzüöüne aykırı 

iş yapanlar 
cezalandırıldılar - -

Kcnukler buradan da ayrıl 
dılı:tan ıonra §•birde bir gezinti 
yapıılu . 

Akşam parti bliyük konukları 
ıeıefioe bir ziyıfet verdi . Bu mil 1 
lı:ellef bır ağır luyı§tı . 

1 
En çok ho§R giden Halkevinin 

müzik kolu taufından babs arı · 
ıında ça lıoan parçı lar oldu . 

Bo:ıanunu - İıp•rta 1uhe bat· 
tını aÇ•• ken aöyl edi nutukla bu · 1 
rada il .. ıleyen ve her güıı yeni -----------·--

Ekmekçi He~an Şenkal ook 
san !artıda ekm• k satıığından 500 
Tatlıcı Sılib oğlu Adf Pazar ha 
rici satış yaptı~ından 50, Çifçi 
Mehmet oğlu Ahm.ı tırnaklı ma 
kıoeyi caddede geçirdiğinden 500, 
Maranlıoz Abdulkadir kaldırıma 
tahta ltoyonk işğul rtliğinderı 
100, Çifçi Ağ• oğlu Hulusi ara· 
basına fazla ) ük yültlediğindeo 

100, Makiniıt Cııfer oğlu Mehmet 
cad frye idrar yaptığından 200, 
Şoför Enğel Mustafa tırnaklı ma· 
kin yı caddede sürdüğünden 500, 
Bahç ci Bilal oğla H•un iki le 

Mibik kolu harukulidıı mu
vaffak oluyordu . 

Kamııron Bozkır 

rsrrler vücuda g~t i ren Türkiye 
oiıı ufak bir mod~linin canlan
duıldığı Ae yeni Türkiye ve Cum· 
buriyet çocukların ı n , Ataıürk ço· 
cuklarıoıu yürekler inin de kuv
vetli bilgiltıi l~ , kuvvetli anlayı§ 
laıiyle kuvvr ılı ve do ima il er İ 
giden bir kudr.ı kaynağı oldu 
ğunu ve m~mleketle daha bir 

çok esaler yepı lacoğını, bunla 
r ı rııo hepsinin beışeyden evvel 
vatand"ş ların keudıleriu• güven 
mel .. ri, çal ıtm a kt~ israr ı ime le, 
ri, içer de o, dışarıdan ge l• cek her 
m&şkülatı yenmek için kafeJa , ın 

da, yürekleri11dr, bilekleıind~ 

kuvvet bulmaları ile qlaceğını 

ıöy : emıştir . 

1 kedeklia Manda arabasiyl~ ş•h 
re gi rd iğinden 200, Aubacı Os 
men oğlu lsmail c . ddenio sağıııı 
takip etmediğindeu 100 Ekmek· 
çi Ömer oğle Sıtkı El.k kullan-
madığından IOO, Arabacı lımail 

-
Antakyada 

Türk bayrağı asanlar 

Haber ald ı ğımı za göre, Aotak · 
yada evvulki cumıırte>i ukşamı 

saat 7 ile 9 arasında Ulucami civıı 

rında ve Kantara mahııllesınde iki 
sokakta muhte lıf elektrik direkle 
rine 5 Türk bayrağı asıldığı görül 
müş, bekçiler turalından kaldırı -
larak köpı ü polis karakoluna tes 
lim edilmiştir . 

Küçük kıtada ve fakat düzgün 
bir şekilde yapılmış bulunan hu 

bayrakların, Alevi ve Rum gene ı 
Jeri t ıraCıodan iki gün önce Afan 
mektebi havlusunda yapılan ( Bay 
rok meresimioe ) karşılık olarak 
bazı gençlerimiz tarafından asıl
dığı saoılmaktııdır. 

Alman-Fransız 
ihtilafı 

-birlrıci sahifeden arlan -

murahhıslar Londradan ayrılma · 

ğa baglıımııtır . 
Anka :• : 26 ( A.A l - Al

manya düıı Lokarno devletlerinin 
tcklıflerine cevabını vermi§tir 
metinde bu cevabın muvakkat ol ~ 

duğu tasrih edilmektedir. ve as ı l 

cevabın 31 Mart Salı glinil bildiri 
leceği yazılmaktadır. 

Almanya bu muvakkat ceva
bında ne gibi ,hukuku ve sıyasi 
aebeblere dayanarak Lokarno 
muahedesine kargı bu yoldaki 
bereketi iıab ettikten sonra Al
mınyıuın huıkuk miinvatını iblııl 
edecek bütün teklifleri red etme
diğini ve mukabil teklıflerde bu· 
lunacağını söylemaktedir. Bu ce
vap Londrada umumiydle iyi bir 
tesir bırakmııtır. 

Loodra : ~6 ( Radyo ) - Al 
man ba§ murabhuı, bu hafta için
de Berline g d rc rk ve Salı güııü 
bilkümetiıı.den alacağı talimıtla 

Londraya dönecektir. 
Eden, Alman, FrBD•ıZ ve Bel· 

çika marabhulariyle bugllo yine 
ııö ı üımelerde bolılnmuıtur . 

Bcrlın: 26 (Radyo) - Hitler dün 
akgım Dulıl ıg Hneode eerdıği DU• 

tukta:(Bı'l Avıupa mılletleıini hak 
ıahibi olanların ve olmıyaoluın 
mevcudiyetine kail olıımıyız bir 
•ulb istiyoruz, 

Daima 6u'h: Almanya hiç bir 
zaman baş rimiyec • k esir olmı 
yacaklır.) 

Hatip bu.odan sonra: Dcvlet
leıin Rende kurmak istedıkleri 

er•ıUlusal gayri eskeri bölge ta 
snvuıunu protesto etmiş ve Al· 
manyının sulh arzusunda tekrar 
babaetmittir. 

' - . 

oğlu Ahmet Ehliyetsiz adama 
areb• verdiai verdiğinden 200, 
Arabacı Şevki oğlu Raif Ehliye
tini üzeıinde ta§ımadığıodan 100, 
Arabacı Süleyman oğlu Tevfık 
yüklü arabıyı döıt nala eürdü
ğllnden 200, Aralıacı Ah:lülkadi• 
oğlu Seyf , ıı ı n yüklii arabayı dört 
nala sürdüğünden 200, Bakkal 
Ali oğlu Mehmet gömlek geyme
diğinden 100, Aşçı Bekir oğlu İs
mail muayeneye gitmediğinden 

1001 Aıabaçı Tapo oğlu Resul 
bordur tatlnıoı hozduğıındon 

200, Arabacı Mehmet Aıi oğlu 

caddeyi igğal ettiğinden 100 er 
kurut para cezuıyle cezalandnıl 
mışlardır. 

~aması alın 'iı 

Belinde koca bir kama ile 
ça•şı ortae•nda guen Niğdeli 

Ragıp adında birisi yakalaomıt 
ve btıdığı kama C•lınarak hak
kında geıeken kanuni iş yapıl 
mı~ır. 

~7 Mprl 1996 

Anf akyada bir .. . 
numayış 

- Birinci aayfadan artan

Şehrimiz Alevi taifesi arosın 
baş göstermiş bulunan memnuı 

yetsizlik harek.tlerinio hedef 
manası ha kkında Suriye matbu 
tında görülmekte olan bazı n•§ 
yat!n hakikate uygun olmadı 

anlaşılmakta ve sırf mahalli ' 

mevzii sebeplerden neıet ed 
bu memnuniyetsizlık hank r t lı 

rinin bazı taşkın gençler tarafı 

dan ( vabdetcilik ) namına isti 
mor edilmek isteüdiği yaptığım 
tetkikat neticesinde t ezabur etıı 
bulunmaktadır . 

Söz dinlenir ve istediğini bi 
lir bazı Alevi ileri gelenlerile yı 

tığımız temularJan anladığı mıı 
göre , Alevi ta if , si , sancoğın i 

tiklaline tam bir sadakatle meı 
but bulunmaktı ve hu istiklalin 
mahalli vaziyete ve icahata gör 
daha uygun bir şekild e talbikin 

den boşka bir dilekle ri bulunma 
dığı gibi , soo hareketlere de n 
bu istikliili redd r tme~e , ne dı 

değişmez muahedeler ahkamını 

ve bu abkiimıo tatbıkini miltekr 
fil bulunan mandater devlete ka 

şı asla jbir husumet manası 

verilm t sine müsaade ~dilemiye 

crğıni , çocukça emellori namını 

bu vaziyeti istismar etmek isteyeı 
bir kaç çocuğun iıe bu büıiln bi 
taifeyi temsil edemiyeceğini ka· 
bul etmek lazımdır. 

Alevi taifeıi ; ıncak keudi nı 

mına hareket eden bazı rşbasın 

yaloız kendi şahısları buabıoı 

temin dmekıe oldukl.rı menfıı
atlerıo Alevilık hesabına i~tibsal 

olunma, birer bak teliikki edi 1 mı 

ıin• nihayet verilmt•ini ve taife 
evkafının ccmaatı bakkile temsil 
i'den. heyrtler eline tevdi o l u ~ma 

ıını istemekte ve taife namına hli 
küm süren aileler siyasetihin son 
bulmasını dilcm.,ktedirler . 

• * * 
Geçeu Pe ı şembe giinü ıfon 

mektebi havlusunda yapmak isle 

dıklo ri bayrak mrrasimini bir nil
mayigle bitirmek istediklerinden 
dolayı polisin mumanaatd uğ•ayaı 

ve bunun üzerine hş atarAk iki 
polisin ve merkez komiser in;,o ya 
ralanmalarına sebebiyet ve rılik· 

lerioden tevkif edilen Alevi ve 
Rum gençleri yerli mahkemeye 
sevk edilmiş , ve müstanllk tua 

fından ifad l eıi e lınan iki Rum 
genc! sr.r bı st bırakı 'a rak Al eviler 
hakkında muvakknt tevkif mü · 
z~ kkeresi kesilmittir . 

üç mürettip 
arıyoruz 

Gaz - temizde çalışmak ilz r •e 
üç Mürettip alıuıcaktır .. Ça l ı ş
mak istiyeı;ferin Türksözll idare
siue mürııcaatları· 

terzi meslektaşlarımıza 
Esn a fımızın heyeti idare inti · 

babı ya pılacoğından 30-~laı t -
936 pazarte•i giinü saat 14 de 
Ticaret O losına gelinmesi rica olu · 
nur .6613 

TERZiLER birliği 

Fredric March ve ANNA S 1 EN 

Tolistoy'ın esen 

Basibadelmevt 
Filıııiode e ııısals i zdirla r 
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FAUS T .. 
Türkçeye çt viren Seniha Bedri Göknll 

İstanbul Matbaacılık ve Neşriy•t Türk Anonim 
Şirketi - 1935 

· Götbe ,, oin 11 Faust " u di
t Çevrildi . Garp kültürii
tsabsının ayni kökü ve rub 
•kkiyle ve ayniyle çevrilme · 
ijrlcçenin istediğimiz edebi 
ile erişmış olm&siyJe müm-
fij, . Türkçe edebi lissnınıo 
ltbe ,, ayarında sanatki,ları 
hlit olunca Goteden bir ese 
~lana uygun bir tercemeıi ya 
~lir . Artık dildeki kaos da 
1~ ve kainatlar teş~kkül etme 
•tl•mıştır . 
•Yle ise Gote dilimizde şiir· 
i okuyabilir . Fakat bu alış 
1aılaogıçta ne kadar çetin sı
•l'a mal olur . İşte bunun mi · 
İ bize Seniha Bedrinin terce-
göetermektedir . Bu , Faus 

kinci tercemesidir. Bu ikinci 
ttne çok şükür Almancesın-
' aslından yapılmıştır . Bazı 
bları bufedihoiş olmasına 
nen eserin bütiin1üğü , mima 
bundan bir ~ey kaybdmemiş 

· S .. niha Bedriyi , geoç yaşan -
•lan Seniha Cemal gibi , tek 
ı layık kadnılarımızdan bulu · 
ıın . 
Jl"i ile oynamak çılgınlığını 
'" bu mümtaz ruhların . eflatuo 
Elen aleminin , Götbe gibi 
Üleminin Apollonlarıom gez· 
•siri iklimlere yüks"lmeyi 

ltıel~ri ve )'Ükselmeleri ne bü· 
lbazbuiyettir . 

hu yazı bütün kadao mü ter -
lere yer ayıracak bir geni§· 
ı olsayıh bana aşkı en eski· 
\>ir ilahi tastan içireo Şaziye 

tinin sunduğu " Ziyafet ,, ini 
kaydederim. 
lE'akat bu yazımın gayeıi büı
hll başkadır . Çünkü en ez çe· 
itlere girişe o leri t,. şvik , teş 
le kadar lazımsa mahsul üıe-
lıe de ayni has~asiyetle durma
: , mahsulü didiklercesiae evi· 
Çevirmemizde o kad•r haklı-

Seniha Bedrinin F aust terce. 
Si , tf'şebbüs olarak fevkalade 
takat fiil halinde oldukça ku
~ll . Bu muvaffa-kıyetsizliğio 
inci ve en büyük sebebi Göthe- . 
lrendiıidir . Bizzat .... ustun 1 

tat terceme edilmez bir eser 
~•k yaratılmıı olmuı Seniha 
µrioin yorgunluklarını boşa 
~nyor. 
Faostun manzum bir piyu de· 
ı hattan baş• şiir olduğu ve in 
ılar içinde hakiki bir ilah olan 
dehanın 63 senelik çaJışması
rnahsulü bulunduğu ak11dan 
'rı\mama!ıdır . Bu ne dtm~k· 
i Faustaki fikri , ruhu derinleş
!Qtk icap etmiş ve Fııust bir 
ti olmuştur . Onun bu güo bür
He drğer mütehassısları çoktur 
rı bu bakımdan Fıaustu İncil 
U:ıukayese edeb\Jirim . Fakat 

! ı l, sadelığiode bu kadar mü 
~tnel ve rlerio olan hu kitap 

Faust ; ihtişam dolu , Allabın 
di istediği gibi ve Allaha ya· 

§ır bir uğultu ile konuştuğu 
Sl lurşılaştırıJırsa hen Bah kül· 
Unun bir ferdi sıf.ıtiyle v., oy 
~lığ• so1amış bir insan hırsı 
İncilin parıltısız derinliğıoe , 
göz kamaştırıcı, debdebeli , 

tem manuile btşeri olan eseri ter
cih ederim . 

Götbenio Fııust şiiri bütün 
özlü şiirler gibi terc"mesi muhal
d,r . Hele bu şiirin özünde fikir 
ler de puıl pırıl serpiştirilmiş 

miı olursa .. Terceme yaparken 
ese-rio bir tarafı çökmez mi ; Li · 
sanın güzelliğini korurken fikrin 
parlaklığı kAlmalı ; eğer fikri fi· 
kir halinde n•kletmeye kalkarsa
nız o zam&RI uçucu ruhtan rser 
kalmayacak ve böylelikle bu ki 
tap ~ötü bir maotak kitabı dere
kesine mi iorcek . 

İ§te Senıha Bedrinin boğuştu 
ğu devler ki onlara yenememiş , 
onlara yenilmiştir . 

Krşki Seniha Bedri şimdiye 

k.d., yaptığı gibi nesirle kalsaydı. 
Göthenio maozum olan piyesleri· 
oi , romaolarım , sanat notlarını 
ıtyahatoamelerioi çevirseydi .. 
F auıt , lfıjeni , hunlar Göthe lisa 
nıoıo en muhtt ş m gÖıünüşleri 
en sonraya , bırakılmalıdır . 

Yüz küsür yıllard.oberi bize 
meçhul kalan bu aleme yaklaımak 
için daha bir ına beklerdik ve 
çünkü b~klenıeye mecburduk . 
Fikrimizce Seniha Bedri tcrcem ~ 
ııoktalarıoı , tasltğırn Almancayı 
iyi bilen ve terc~me)'e gilcü olan 
fıkir ve sanet adamlarımıza oku 
malı ve Fauıt terceme heyetı 

' 
\'Ücude getirmeli idi . O zaman 
bu kitap dilimize sözleriyle de· 
ğil , rubu ve fikri ile tamamen 
çevrılebilirdi . Ben böyle bir ter
ceme hamlesini " Luth.er ,, lo 
cil lercemeİine benzetmek isttr
dim • Lutber oasıl hazan üç bt§ 
satır için haftalar vermiş ve bir 
tek söz için günlerce kaf. patlat 
m1ş iıe Seoiba Bedıi ve arkadaş· 
larının da Fausta olan tazimleri 
bu ihtimam ve ikdam ile göster
meleri beklenirdi . 

Gelelim gördüğüm nokt.lua: 
Rafarlio okuduğu kıtanıo bi · 

ıioci mıeramdaki "Nach Alter 
x " Vveise" i "Ezelden kuruluşa 1ıu ·e 

terceme etmek doğıu olmazsa 
gerek. VVeiıe kelimesinin bir 
manaaı <la ''Hava Musiki bestesi" 
"Dir ve kat'idir. Dığer yıldızla
rın Gorosuna giineşin iıtirakio· 
den bahsedildiğıoe göre müter 
cimin burada eözüniin bu ikinci 
manasını dü§üomesi lazım gelırdi. 
Bunu geçiyorum. Cebrailin kıt'a 
sındaki son cümleyi aynen şöyle 

Tür kçeleotirmiş: 
"Kayalar ve dcnız, le.üreleri

nin sUr'ati rbtdi olan seyrine 
süriikleniyor." Bu cfünle güzel 
o'.mak şöyle duraoo, manasızdır. 
Çiioki aslı terceme edilmiyecek 

bir kesafettir. 
Mtfistonun kıt'aaı üzerinde 

biraz dıumak, mütercimin bu çe· 
tinişuıde OD• yardımcı olmak 
isttyoıum. Mefisto Allaha bitap 
ediyor: 

"Mefisto-Mademki bir ker 
re de.ha yaklaşıyor, İşlerimizio 
o asıl gittiğini aornyoı san ve zaten 
beni de daima isteklfl görüyor· 
sun; işte beni, yine kullarının 

araııoda bulursun. Beni mazur 
gör, bütün burada bulunanlar 
benimle alay da tlseler. güz~I 

(Tarzaa geliyor) 
1ürkce • 

film 

Pek yakında Alsarayda 
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Hayvan 
vergilerinden 

Ahnan kath cezalardan 
hususi muhasebeye 
hisse ayrllmıyacak 

--·~ .. 
Ankara : 26 (A.A) - Kı1mu· 

tay bugünkü toplantısında h•yvan 
lar vergisinden alınmakta olan iki 
ve dört kat cezalardan buıuıi ida
rel.ıır için hisse 9yrılmıması yo· 
lundald Maliye encıımeni mazba 
tasını müzakere ve kabul etmittir. 

Deniz konferansı _ . ._....... .......... __ _ 
Bir sona varmadan 

da(illdı 

Loodre: 26 (Radyo)- Sençeys 
Sarayında toplanan deniz konfe· 
raosı biç bir neticeye varmadan 
dağılmııtır. 

İngiliz murahhasları, net'ce · 
ııia bu suretle sona ermesinden 
ı:lolayı udlerini beyan etmişler
dir. 

Bu mtioa1ebetle EcleP, beye· 
oatta bulunmuş ve Amerika hü 
kiimetioin göaterdigı müşkülat

tan bıhsetmııtir. 

cümleler yapmasına bilmiyorum. 
Eğer gülmemc."gı adet edinmemiş 
olsaydın. beoim bu ıözenliğime 
muhakkak sen de gülerdin. Gii
neşten ve dOny.Jardan b•hset
me&iui bilmiyorum. Yalnız io 
saolırıo nasıl eziyet çektiklerini 
görüyorum. Dünyanın küçük Al
laha b' p aynı halde; yiqe ilk gnn· 
kü gibi garip; eğn ona göksel 
nurnnun inikasını vermemiş ol
saydın biraz daha iyi yaşardı O, 
ona idrak ediyor, ve ODU yalnız 

ber hayvandan daha hayvan ol 
mak için kullanıyor. Ben onları, 
haşa huzururdao, ıu daima uçan, 
uçar lurn ııçray'ln ve otlarm içine 
girince ezeli varkısıaı ıöyl~meğe 

koyulan uzun bacaklı Ağustos 

böceklerine benzetiyorum, Daima 
otlar içinde kaJse yine ne ise, 
her ŞI' }' e hurnunu sokuyor," 

Satır satır, cümle cümle ince 
liyelim. Allahın c işlerim izin nasıl 

gittiğini •sorması, « Eger gülme· 
meyi ~det edinmemiş olsaydın be
nim bu sozenl ğime muhakkak sen 
de gülerdin. «ibaresi katiyen edebi 
değıl. Türkçede bir söz bu kadar 
çapraşık olabılfr. 

Halbuki Göthenin nu beyti meş
hur olmuştur . Akıcılığı ile söz ara
sında okuour. Oelı:lim biraz daha 
aşı:ığısına : 

Seniha Bedri Alt kelimesini 
ikide birde « Ezeli » diye ~·eviri
yor. Almanca için en emin bir mi 
zah olduğunda hiç birimizin şüp
hesi olc;lıyan " Duden ,, in ikinci 
cildin' ha kıyorum . Bu ciJtte her 
kelimenin nuıl kullanıldığı göste
rilmı•ktedir . 

" Alt .. kelimesini baştan uşağı 
okuyoıum ve müt"rl'ccimin bu sözü 
« Ezeli » ıliye çevirmesine hak ver· 
direcek hiç bir istimal tarzJ bula
mıyorum. 

Bu sözün « Eski » dea başka 

manası yok. Hoffmaanm sinonim 
sözler lfiğatındakı " Alt ,, , "Evig,, 
sözlerine bakıyorum . Orada da 
• Alt ı a ezeli manasını verdırM~k 
bır ipucu bulamıyoıum. Belki mü
terı ccim, " Eski ,, sözünü kıl.fi de· 
recede şairtlne bulmad.ğı içiıı « E· 
zell » dıyor Fakat Ezeli. zamanen 
n'lmüteoa.hi, başı yoktur dt'mrktir . 

H~r ı skiye bu kador geniş bir ı 

şümul vermı~k doğru olur mu 1 

Sen ıha Bedri yıne bu M ,fısto 1 

:Vclr-ç·asınunki iki pek ma?Um keli- J 

Uzak şarkta 
Japon ve Sovyetler 
arasında çarpışma 

oldu 
Londra : 26 (Radyo) - Sov 

yet - Japon hududunda ber ha· 
diıe olmuştur : Bir Japon rumi 
tebliğine göre Sovy~t askerleri 
hududun 12 kilometre cenubi ıar 
kisinde dokuz zabite ve 25 Japon 
askerine ateş etmişlerdir . 

Japonlu mukabele etmişler· 
dir . Ve bir kilometre kadar ge
ri çekılmişlerdir . 

Sovytt aekerleri müteaddit 
Japon aakerioi yaralamışlırdır . 

Sovyet tebliiiae göre, hücum 
eden Jııponlardır . İki taraftan da 
ölO ve yarah vardır . 

Şanghayda 

Üniversiteliler büyük 
bir nümayiş yaptılar 

1 
Şanghay : 26 (Radyo) -Şaog-

bııyda Ooiveraite talebeleri Japon· ; 
ya aleyhine bir nümayiş yaptılar ı 

Nümayiıe sebep üniversittlıler 
den bir kısmının ,mevkuf bulun· 
malarıdır. 

Polis nümayifi dağıtmıı ve · 
üniversitenin önüne nöbetciler 
koymuştur. 

meyi Türkçeye yanlış çevirmiştir. 
« Dıe verounft » sözünü " ldrllk ,, 
le nakledıyor . Halbuki dilimizde 
• Die vernurt » sözünün tam kar- 1 

şılığı olmak müesses « .\kıl » ke· 
limesi ver. Esasen Goth ı~ de aklı 
kastediyor. 

Gothenio ne kadar hilg ili bir 
adam olduğunu tekrara lüzum yok .1 

Platon ve PJotin fels~t~·l ·•rioi bilen · 
Gothı:t de onlar gibi, insanda ilAhi 
bir şule olan akıldan bahsediyor. 
Felsefed~ ve fikir tarihinc!e kök
le~miş bir tradisiyonu olan «Akıl» 
kelimesini bırakıp ta mütereccimin 
idrAk deyiverrnesine hjlki de [el
sı>fi kültürünün olmadığrna ham
lediyorum. Gothı:ı mütı:ıreccimi için 
hiç hoş görülmiyecek bir eksiklik .. 

" Schein ,, sözünü de Senihıı 
Bedri « lnikA.s .• yapıp çıkmış . Fil
vaki bu söz inikas manasına da 
gelebılir. Fakt burııda söz hakiki 
manastrıa kullanılın ştır . Bu da 
" Parıltı ,, demektir. Parıltı sözü
aün güzelliğini ihmal edip te lni
kds demek mısram güzelliğini gi
d'3rdiği '{İbi Gothe Snobizmasına j 
da hmamen aykırı düşmekt» dir. 

< Harp ) filmin in unutulmaz büyük artlsti 

Charles Bayer.Ve sahne arkadaşfarı 
Nathalie Paley-piyer Richard Villm 

Beraber çok muvaffak oldukları 

(Atmaca) 
Filmde. 

Kumar : Yalnız kulüple ve kumarhanP,lere girmez. 
Kumar : En nezilı ailelere eo büyük cemiyetler içerisine de girer 
İşte " Atmaca ,, fılmi kumuıa ve kumara müptela olanların 

aşıkane ve hemde feci olan ikibeti gösterir. 
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-~~ Sinemasınd-;ı 

Mevsimin en hoş ve eğlenceli filmlerinden biri ve kah

kahalar kıralt ( Lesli Fuller) İn temsili 

96 numaralı mahkum 
iki saat daimi bir zevk \le neşe kaynağı olan bu filmi bütün sıoema 

severlere 

pek yakında 

tavsiye ederiz 

• • 
Bu mevsimin en güzel filmlerinden biri olan 

Piel ) in temsili 

ve ( Harri 

batakbane gölgeleri 
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Alsaray sineması 
----------------·----------------------------Bu akşam 

Çoktanberi beklediğiniz büyük eseri sunuyor 

(Aşk sealonlsl) 
Mümessili: Şarl Boyer-Katarin Hopnbur 

ilave: En son Dünya haberler 
Gelecek proğram : 

Bir aşk gecesi 
matineler : 

Cumartesi 2,30 da iki fılm Sevginin Sesi - Seven Öldürür mü 
Pazar 2--4 ue Aşk Senfonisi 

1 

Bu tenkitleri yaptıktan sonra 
11 

ayni Mt-fisto parçasını hen de ter-
ceroey1:1 yeltendim ve aslındaki 
güzelliğin yerinde yeller estiğini .:-_______ , ______________ 6_6_12 ____ _... 

gösteren yaldızları dökül mi.iş, kaba j 
sabn bir beyandan başka elime hiç ·-----------·---·-------------~ 
bir şey geçmedi . 

llaclarınızı Tuvalet ve Parfümeri 
• 

ihtiyacınızı yalnız 
Bu kısa ve küçük deoemede 

Jisaoın biraz daha ebedilc1ştirilme ı 
sine ve kelimelerin daha yerli ye
rinde kullanılmasına çalışılmıştır. 1 

Meraklıların bu iki tercomeyi kar- j e ban eczanesinden 
~ı:;!"~:!:~~j.;fn~~~.?.:i~i y•p· S 'J 

. "M~fsto - Ya R .. p, i~te . . sen tedarik ediniz 
yıoe bıze yaklaşıyor v halımızı so 
rnyorsun Bır zamanlar bakmak· 
tan hoşlandığını ben de sürlıler ara
sın<lay ı m. Yüksek IMlar düzeme
d•ğim kın. bütün bu muhit bana 
gülse de beni affet. Gülmeyi bt· 
rakmasaydın coşkunluğunıa elb~t 
sen de gillerdin . 

Güneş ve dünyalar hakkında 
söyliyecek bir sözüm yok hen yal
nızca insanların neler çe ktığini gö 
rüyorom. Dünyanın küçük Allahı 
htıld o hdlinde ve hılkat günün
deki gihi garip. K"şki gök ışığının 
parıltısını om~ bnh§etnıeseydin bı:ıJ

ki birazcık daha iyi yaşardı. insan ı 
bu parıltıya Akıl tJer \•e aklını S'3 

Çünka: menfaatiniz olacaktır. 

dece her hangi bir hayvsndon dalın 
hayvancavar olmak i~:in kullanır . 

Müsaadenizle arzı3deyim ki bana 
o durmadan uçun ve uçarken sıç
royan ve otlıır arasında hef daim 
eski türkiisüniı çağıran uzun ha
ca~lı Cırcır böceği gıbi gelir. Beri 
daıma otlar arostnda kalsnydı,llal
huki hıır saçma işe burnunu soku
yor. )> 

Eserin yalnız ilk yaprağı hak
kın'daki gorüş1erimi b'1r'ıı'da k~s'i· 

yorum. 
Faüstün bir kere, belki bir çok 

kere daha tercemesine muhtacız . 
Seniha Bedri payına diişeni yap· 
mıştır. Zorluğu kadar değeri ve 
değeri kadar derin hazh bir uğ
raşma olan bu dcnemesile fikir a.ıe. 
mimizin cazip şahsiyetini kutlular 
ve Gothe madalyası hamilinden pek 
yakımla « Wılhelm Meister l~ i di
limize kazandırmaSınt beklerım. 

Yuau·~ ~az'rm Kônl ... 
.ı 
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dikkat ı .. 
En maruf 22 f ab
rikanırı en birinci 
makine/erile işti· 
rak ettiği bir mü .. 
sabakado bu ma· 
k ine/erin litva -
ya Yüksek .Ziraat 
mektebinde uzun 
müddet yapılan 

tecrübeler neticesi 

,... 

22 fabrika mamulatı nleyanında bi
rinci mükafatı kazanan 

Lakta ve Milka 
markalı 

Süt makinelerimiz gelmiştir 
Adana Orozdibak civ<ırı : Macar Şirk .. ti 

6553 15- 18-22-27-31-5- 9 
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ilaçlarınızı ve balık 

yağlarınızı 
Ali Nasibi eczanesinden alınız 

Temizlik 5310 256 Ucuziuk 
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B~nzin 

G•z 
~fazot 

Valvalin 
Vakum 
Gres 

ı\sgart 

800 
1300 
4000 

50 
900 
400 

Azami 
1200 
1600 
5000 

80 
1000 

600 

Pamuk üretme çiffğinin 

bat 937 sonuna kadar ihtiya 
ve yukarıda cinsi ve mikt 
gösterilen yanıcı maddeler le 
zarf usulile münakasaya k 
muştur. 

ihale 3 nisan 936 cuma 
~ııat 15 de yapılacaktır . ilk ı 
nııt • 1540» lira 20 kuruştur. 

hammen bedeli 20536 l ı radır 

nameyi görmf k ve almak i st ~ 
!erin Ad •ınn tolıum isl•h istaı:ıa 
direktörlüğüne müracaatları , ,)ü 

1 plerin muayyen saatten bir b 
evvel teklif mektuplarını pebğı 
üretme çiflıği idare heyetı ,: 
kanlığına vermeleri. 6572 D 

18-21-24-27 IQt 

bi 
Doktor Rifat Sözaltıııı 

Bu kere hasta muayenll İ~1 

Orozdibak otomobil durak yet~ 
No 17 boneye neklettiğindenıı0 
tal a rın her gün saat y11didentlt 
ikiye ve saat on dörtten on yfııd 
kader g~lme lcrini beklerim .6511° 
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Sinemanın Kraliçesi 

Anna sten 
şah•se rler şaheseri 

•y ,, 

DAOA· 
BiRiKTiRE N 
RAl-!AT ~DbR 

Nana 
1 

Filminde 
0604 

Bürücekte kiralık de 

En güzel , havadar manza~: 
çok geniş Avuka• B. S!J.~o 

evinin yanında akor sulu 3 o~U. 
iki sofalı bir ev kiralıktır istıy • 
terin Di ş Tabilıi Rasihe m'.lraca 

SA YlN HALKIMIZA 

..-

......... 
J' ! •. .. 

. ' _,,- . 

Seneyi i şl er i n <l~ il er ~eyişi bül ii n düny aca takdi r ed ıl · n Sa- yet Rus 
ya fab r ikala r ını n son nıo J.,/ .: n ptı ğ ı k ' p. ı l ı b~t iiu d ı ş 'ilcr yağ iç iıı d u j 

dön~n S ıc t o bl al ı Berguzar s st• mı v'3 çok lı h fıf o 'an orak l 
maki oel"r vo yedek pa rçala rı d • şl ı bıça klar z•r ıa ttn kull a nılan her c ins 

pulluklaı Çayır makinaları Tırmıklor ot preselPri Pul- 1 
varizatörlt>r bütün A nsdol ııda kull ıırıı lan V f' {'Ok höyü k hi r şöh ret 

kazanan \ 'C ~ütlerinizclf'n rn tem iz yağ çık a r a n kull a nı ~ l ı ve sağ 

lam olRn Sütınıı kinaıarımı z ı· i rı·i l .· ri mi zııı ıoktııı·be ri b e kJ ,, nwkıo 

oJ , lukları lı alis çd ıl t n ) aplmış Ot kazm:ıl " r ı mız so n moo!el 

zarif 'e şık Dikiş m:ı kinala r ımız g l rniş t r Fıatl n r rekabet 

kaLul etmez durcc· du ucuzd ur . Fıısn lt eıı i s t ıla ıle ı· d inı z. 

Pek yakıudo altı ve dört öküzlü pu ll u k lA rımı z da gelrc ktir. 

Deposu Adaos da Osm:ınlı banka sı a ltında 

Şube l er i Mers in Ceyhan 

6579 8 
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B l aapankt 
Güzel ve ta bii sesle 

11.Yi bir müzik ve dünya 

Hassas ve ayırma 
haberlerini 

kabiliyeti 

dinleyebil:nek 

kuvıı etli 

Radyo isterseniz s 'ze gayet şık : 

için 

bir 

'ü 
k 

Uy 

ııı 

·cc 
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Bl aupu n k t 
!\ısa-Orta- Uzun mevclik Radyolarımızı tavsiye ederiz ~I 
Ra•l ı onıız kulnklarınızı tırmalay ı cı değil zevkinizi okşsmıılı 

a r. cak R·ı<lyol a rımızda bulabileceksiniz . 

~d 
. Bun la 

Merkez kuman d. altında Muharrem Hilmi 
l 3-17-20- 24-27 6457 a 

ııı ~~--~~~--~~~~ --

Açık teşekkiir 
Yokalan.1 ğı.ıı Zatürri ~ hasta

lığında ~ ko ıı uşıımıyacak bir hal.ı 
geldıkten sonr" beni teda vi eden 
doktor B •y Salime sonsuz minnet 
ve snygıl n rıını sunarım . 

Yüksek Dolap mohelle
.. • s inde _ k.ö.~kıı.r 

. 6615 IBRAH~f 

--Paranı!----
11 Boş yere h . ırcama ve har~\· 

cıyac;ıksan yerli malı alı~ 

Umumi nttriyat mlltla,-1 

Celdl Bayer 

·· ·kihınıı 'fitrk · -tft-.ıll ·n.• ~aırn 

~rı 
ı. 


