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İzvestiya ve Türk Giritte Venizelosa muazzam 
cenaze töreni yapıldı 

bir :!!!!f911!1!!!-· Mersinde Ren meselesi uykuda 
dostluğu 

'' Her halde Türhler 
tarafını iltizam edeceğiz .. 
Çünkü Türk köylüsünü tet
kik euik - binnetice büyük 
Türk halk kütlesi demektir -
onda Avrupa köylülerinin 
en ahldki ve en akluseUm 
sahibi bir mümessilini görü· 
yoruz. ,, 

Kari Mark• 

Moskovada Fransız dili ile çı· 
kilo [ J ouroal de Moscou ] adlı Sov· 
yet gazetesi "Jzvestia ,, nıo. Türk
Sovyet muahedesinin yıldöoümü ve 
on sene daha temdidi münasebetile 
vazdıgı bir makaleyi iktibae etmiş
tir • Bu makAlevi aynen tercüme 
ederek alıyoruz : 

'' Türk - Sovyet dostluğu sulh· 
perveraoe lleynelmilel teşriki mesai· 
nio bir numunesi halini ~almıştır • 
Bu dostluk paktının oo beşinci yd· 
dönümü, mütbi§ bir harp tehdidi
nin büsbütün vahim bir şekil aldı· 
gı bir zamana ra1tlamaktadır . 

Milletler hayatına kHşı hazırlan· 
makta olan bu yeoi cinayetin öon
ne geçebilncek bütün kuvvetlerin 
birleşmesi çok ehemmiyetli bir şey· 
dir • 

Bu tehlikeli vaziyet karşısında 
uzun ve emio Türk - Sovyet doıt· 
lugu hususi bir kıymeti haizdir • 

1925 de imzalanan ve diğer bir 
eeri muahed~ ile teyid edilen bu an
laşma 1945 e kadar uzatılmış bulu
nuyor • 

Bu temdit •tinde iki hükômetin 
de yakm şarkta müstakar ve devam· 
lı bir sulh temi'li hususundaki kuv
vetli arzulannı görmek lizJmd1r • 

1 

Atinadan 1000 çelenk gönderilmişti 

Venizelos yapılan abideye gömülecektir 

Atina : 28 ( Radyo ) - Veni· 
zelcısı Giritde çok büyük ceoıze 
merB1imi yapılmışbr . 

Cenaze merasimine saat on da 
baılaomış ve Venizelosun ölümU 
bir top arabasına konmuştu . Ce-
nazenin önünde Giritden 500 ve 
Atinadan gönderilmiş 1000 çelenk 
buluauyor ve ölünün niaanlarıoı 

Efzun neferleri taşıyordu . Yu
nanietınıa bütün Evekleri cena
ze merasiminde hazırdı . Araba
nın hemen arkasından ölünün 

ailesi ve nazırlar yürüyordu . De
nilebilir ki bütüo Gi. it halkı me· 
raaime i~tirak etmiıti . 

Bir ilçemiz 

Dükkinlar , mağazalar , evler 
siyah tüllerle sfüde.nmiıti . 

Bllyük bantlar üzerine tU · ç.e · 
ıit cümleler yazılmış ve caddelere 
aaılmııtı : 

" Jlipiter öldü . ,, 
·• Güaeş battı .. Büyük çinar 

devrildi . ,, merasimden sonra 
V cnizelosun cenaze-si Sen Madleo 
kilisesine nakledilmiştir . örn bu -
rada bir kıç gün balka tethir edi 
lecektir . 

Anknra: 28 ( A.A) - Veni· 
zelosua cea1Ze töreni dün Hanya. 
d• yapılmıştır . Ölü bir kaç güo 
balkıtethir edildikten sonra yap 
tırılao abideye gömülecektir . 

. 
güzelleşiyor 

Ceyhanda geniş bir belediye ve 
bayındır/ıh hamlesi var 

Ceyhan : 28 (Özel) - Ceyhan-ı 
da soo günlerdeki faaliyet hamle. 

Sahne önümüzdeki ıy tamam 
lanmıı olaca\ıtir • Sahnenin etra 
fıadaki bahçe de eulı surette tan· 
zim edilmektedir • 

Sebzeciler mahsulle
rinin yüzde birini hava 
kurumuna verecekler -·- -

.1f Mersin Türk bava Kurumu
nun daveti üzcrioe Mersin sebze 
mü8tabtıilleri Halkevi salonunda 
toplanmışlardır . 

Topl•ntıyı açan İlbay Rük · 
neddin veciz bir hitabede bulu -
narak hava teblıkesinin ne demek 
olduğunu ve memleket müdafaa
sı uğrunda bütün yurddaşların 

yıptikları yardımlardan bahsetmiş
lerdir . 

Bundan sonra sebze müıtahsil
leri istihsal edecekleri sebzelerin 
yüzde birini seve seye havı ku
rumuoı vermeyi taabhüd etmiıler• 
dir. 

Müıtabsilltırin verecekleri pı
rayı toplamak için hava kurumun
da bir tali komite kurulacaktır . 

Dünya devri yapan 
bir tayyara düştü 

Bir prens ve prPnses 
öldü 

Meksika : 28 (Radyo) Üç mo 
törlil bir tayyare dütcrek parça 
lanmıı ve içindeki on iki yolcu 
ölmOıtür. 

Yolcular ırasmda prens ve 
prenalll Şembertiye de bulunmak
ta idi . 

Alman seçiminin sonunda esas
müzakeref erin yürütülmesi 
için şimdiden diplomatik 

lı 

görüşmeler yapılıyor 

Alman bet murahhası 
Berlin• döndü 

Londra : 28 ( Radyo ) - A\
man baş murabbası Ribheotrop 
bugün dıı igleri bakanı Edenle 
uzun bir mülakat yapmış ve bu 
mülikat 12,30 a kadar devam et· 
mittir . 

Eden Fransız ve İngiliz trki 
nı b.rbiyesi arasındaki milzıke 
relerin o güne kadar hışlayacığı 
nı l. ildirmiştir . 

Her Bitlerin mukabil teklifle 
rinio Fransız iutibaball bitmeden 
yani Mayıstan evvel müzakere 
edilemiyece~i sanılmaktadır . 

Alman baş murahhası Ribben · 
trop bugün maiyetiyle ber.ıber 
Berline döuecektir . 

Hitlerin yeni nutku 

terafınd110 nıkzedildiğine nazarı 
dikkati cclbetmiş Ye Almanya
oın r.la çaroaçar:bu gibi muabe·~ 
deleri nakntmek mecburiyetinde 
kaldığım söylemiş ve .sözlerini ıu 
ıuretle bitirmi§tİr : 

Almanya kendine layık bir ha
yat ve huzur , ıulb , me11i ve ek· 
mek istiyor . 

Sovyet - Fran11z paktı

tının musaddak auretleri 

.Pariı : 28 ( Radyo ) -Bir kıç 

- Gerbi iklncl &ahi{ ede -

3 ler, 7 tar, 40 lar ... 

Vakıa, şu diinya bir .katakulli 

Menşe'i iki milletin de ecnebi 
mildabeleıine silahla mukabele et· 
mege mecbur oldukları acı zamanla
ra kadar çıkan Tiirkiye ve Sovyet 
Rusya dostluk muahedesinin imza
aıodanberi geçen oo beş yıl içinde 
iki millet arasıodıaki dostluk gictik· 
çe sağlamlaşmış ve her sahada fo. 
kişaf etmiıtir • 

leri ıehre pek yakrnda lAydc ol 
duğu yepy~ni çehreyi verecek-

- T N __ ,= 

Tayyare Hımburıdan ha§hY•· 
ra kbir dünya luruaı çıkmıtll . 

Esen : 28 ( Radyo ) -Hitler 
Frop fabrikası amelesinin önün
de bir nutuk ıöyleyerek reiskara 
geçtiğinden beri silah hoalitın• 

hasrı meaai etmeyüp dünya sulh 
ve mcaalemetinia idımtaioe elin
den geldiği kadar çahştığım 1 ge · 
çen on 1t1kiz yıl içinde ne k•dar 
muahede ahkim!arıoıo devletler 

ldünyaeıdar ama, öyle 11nıyorum:ki 
tarihte eo ıonturlu katakulli devri. 
biJb11ssa Umumi harpten sonra Mil· 
letler Cemiyeti adiyle kurulan mü· 
eeeesenin açtığı devirdir. 

Mühim lıeyoeJmelel meseleler 
için iki hukumel daimi bir temas 
halindedir. İki memleket arasındaki 
hudut rejimi, nakıl işleri gibi şeyler 
Mğlum muahedelerle halledilmiştir. 

Türk- Sovyet ekonomik işbirliği 
büyük bir inkişafa kavuşmuş ve Sov· 
yel makinelerile ekipe edilen Kay
seri Mensucat kombinası gibi eserler
le elle • tutulabilecek mühim netice
ler de vermiştir. 

Nazillide ikinci bir Mensucat 
kohiuası da yükselmek üzeredir. 

Sovyet Rusya, Türkiyeye kam· 
yon ve otobüs vermektedir. Ve iki 
millet mütemadi bir tenikmübadeJeei 
yapmaktadır. 

Sovyet- Türk kültürel münase
betleri de :büyük bir inkişafa uğra· 
ıııışllr. İki millet güzel sanatlar. ilm, 
muzik, spor ve saire sahalarıoda da 1 
müremadi temas haliodc>dirler. j 

Bu onbeş yıl içinde bizzat Tür
kiyede de büyük değişiklikler oldu. ! 

Ankara hi.iyiik millet meclisinin 
kurulduğu 23 Nisan 1920 tarihinden 
iribaren hakiki bir istiklale kavuşan 
Türkiye cumhuriyeti, bilahare Os· 
nıanh imparatorluğunun feodal ve 
tf'okratik mazisi ile resmen ele bU
Hin boğlorıuı kırdı. 

Yuoanhlara karşı yapttğı İstiklal 
muharebelerinde kazandığı parlak 
zaferden sonra Büyük Millet Mec· 
lisi 1922 de sultanlıltı iJga ederek bir 
sene sonra da Cumhuriyeti ilan etti. 
1924 de halifelik de ortadan kcıldı
rıldı. 

Bundan sonra tahakkuk ettiri· 
len inkılaplar, Kültürel ve siyasal bü-
yük t· lıemıniyeti haizdiler : J 

tir . 
Belediyenin pek yakınd• bat 

lıyacak elektrik ve su tesisatların 
dan baıka, ıon giloler içinde de· 
vam edilen küçük fakat önemlı 
faaliyetleri, şayanı keyd çalışma · 

lardır . 
Yapılmıkts olan modern mez· 

babanın ö.oüode fidanlık içio iı
ti mlik edilen yer yirmi dönüm 
fidanlaamaktadır ki burası Cey 
hanın güzel bir parkı haline de ge· 
ti rilecektir . 

Ve bu suretle park ihtiyacını 
tamımile ka,şılamış olacaktır . 

Belediye bahçesindeki köhne 
sahne yıkalmıt ve planlı yeni bir 
SBhae iaıaııoa başlanmıştır . 

Çarıı ortasında ietaayona ka· 
dar olan yolun yan taraflarına be
ton ve •i•çlı geniş kaldnımların 
yapılması durmadan devam etmek· 
tedir . 

Çar§ıların parke inşası müteab·· 
hide verilmiş ve bu inıaat için la · 
zım gelen parkeler Toprakkale· 
den gelmeğe ba~lımıştır . 

Bu gidiıle çarıılar büsbütün 
parkelcnmiş buluoacakhr . 

Çar§J içininde münasebetsiz 
bir tekilde yerleşrn esnaflar, sa
natlarına ve icaplua göre t11nif 
edilmiş ve yeni yerlerine yerlet 
tirilmeğ'e başlanmıılardır . 

Belediyenin son modeldeki 
ctüv'ü gelmiş ve faaliyete geç 
miştir • 

Cephelerde italyan 

muvaff akiyeti 

Yeniden bazı Habeş toprakları 
alınmış, imparator biiyük bir kuv
vetle şimal cephesinde bulunuyor 

--~---,. .... -·~11111~·--~--~~ 
Asmara : 28 (R•dyo) - İtal· 

yanlar Takazüe nehrine doğru 

sür'atle ilerlemPktedirler . 
• Habeşliler Temblyeo ve Şire 

ıehiıleıioi tahliye etmişlerdir . 
Ras Sryyum, Raa İmru kuv 

vetini istibat temin etmeğe çt
h§ıyorlırdı . 

sembolü olmuş olan fes bile mene· Adisobaha : (Radyo) - ltal. 

~---------------------------------------~-----------..... dildi . I' , yan uçaklarının Goba rnıntakasın 
Hocaların halk üzerinde olan bü- D •• k ı w da attıklau bom lıalardan bazıları 

ıiin manevi tesirlerini ortadan kal· unya pamu CU UQU Ve İ8veç Kızılhaç hastahanesine rast 
dırmak istiyen hükumet müslüman, 
bırisıiyan ve sair hocalara Kilise ve d k gelmi§tİr · 
Camilerin haricinde dini kisve giy- ünya pamu pazarları Bir çok kimseler ölmüş ve ya 
melerini de menetti . ralanwııtır . 

Kültür inkılibı bilhassa tedri&atl ~----------------------........ _. ....................... ~~·--~~· İtalyan uçakları geçen Teşrin-
sabasıoda geniş bir inkişaf göst~rdi : - 1 - saninia üçünde de İsveç Kızılhaç 
Medreııe denilen din mekteplerinin 

bastabınuini bombardmao etmi§· 
ilgası , ilk , orta ve yükı;ek tahsil 
mekteplerinin çoğalması , kız ve er · Revu pollnin parlementern adil mecmuada Roberl Sommer lerdi . Hastab1ne ıefi Doktor 
kek çocuklar için laik mekteplerin lmıaslle çok dik.kale değer ve pamtıkculuk iüdü. vardı. Aym Haydunbers hafif surette yaralan 

tesisi , çok güç ve Türk diline hiç zamanda Rozveltln Amerika Birleşik Cümlwr iyetleri başkanllğma mıotır . 
uymayan Arap alfabesinin kaldırıla- geçtiği glindenberi pamuğun devamlı lemayiillerini ve fiyat ha- Paris : 28 <Radyo) - halyın 
rak Latin alfabenin kabulü • glizel rekellnl te~bii eden bu yazıyı tercüme etlik. uçaklarının Goba muhasarası 
sanatlarıo inkişafı yeni _bir rouzikio Birkaç gün devam edecek!olan bn yazılarda lıerlhalde /slifade sırasında Habeşlilerden bir çok 

doğ;~~ki.ye Cumuriyeti ve Türkler , edebileceğimiz malumat bulunmaktadır kimse ölmüş ve yaralanmııtır . 

Sovyeı efkarı umumiyesi.nde büvük İsvrç Kızılhaç ha~tahaaesine 
Ya•ad - ız bu and b' ç k Bunl•ra Hintliluin mahte• bir &empati kazanmıştır . ~ ıgım • ır 0 de bombalar isabet etmiş ise de 

Kral Mnrks 1678 de(V. Liehknebt)e kimarlerin, buolann kısmi Kari· rİy•l mıotıkalarıoı kazanmaları sağıaaklara kaçtıklarından ktndi -
yazdığı bir mektupta şöyle ııöylemişti: markstan on aatır bile asla oku için olan çalıolmalarındaa bahis terine bir şey olmamışt1r . 

" H h ld T ki fı ·ı·· mamı-tu) . Tarihi mattirlyalizm · açecalc: Siıe Hindistao pamuk H b K er a e ür er tara nı ı •• ., a eş ızılbaç cemiyeti ı,u 
d ıs· , . .. k" T·· k ko··ytü den lrnakulaumalarr, cemiyetin ziraatının inldşafındı serbut ol- b zam e ecet"ıız .. 's'uo u ur - ~ ombardman keyfiyetini Kızıllı ..... 

sünü tNkik ettik - binnetice bü· mubtdif sınıfları arasındaki ko- mı\ğı ister cevabını verdiler. "'$ 

Yük Tu"rk Halk ku''tlesi~ demekti.- - münist fikir ceryanlın propagan · H h genel merkezi ae.zdın le protfsto • iı heıistan a diseleri oio ttf . · ı· 

Dinle devletin ~yrılması, Derviş 
tekyelerioin ilgaH, taaddüdü zevcatın 
meni, ve nihayet Avrupa modelinde 
bir ceza ve medeni kanunların ka· 
hulü gibi .• 

Eski Türkiyeye hakim olan dini 
taassup ve hoca zihniyeti yok olmuş· 
tur . 

Onda Avrupa köylülerinin en ahliki daınmn bir hBlılası mıdır? yolua etmış ır · 
ve en aklıselim sahibi bir mümessilini her güoku"' çetı'n hayat ıanaı;ıında ıirini iıteyin; Anglıegiptien Suda - Adi1ababa : 28 (Radyo~ - llfa 

.. ~ nen mavi ve beyazı Nil arasında ..ı wl '.I .n 
görüyoruz · ,. ı bir çok kimselerin "İki yakayı uag • civarında bir kasabayı bom 

1 ürk kadını rey vermek t~ dahil 
olduğu halde bütün medeni haklara 
aabiptir. Hatta, Türkleri Avrupalı
lardan a ıran ve " marazi bir ark 

Tarih • Kari Marksın bu fikrini• bir araya getirmek', İ4Jteyişleriaiu Gezirab pamu~ mır,tıkası vardır. bardmaa eden İtalyao uçaklara 
bugünkü Cumur Reisi Kamil Atatür· bir eseri midıı? veya bugünkü Bu havali ise Bıbeşiıtand•ki bir çok }'erlilerin ölümüne ıebep 
kilo idaresinde Türk milletinin yt:ni "T8ana 1rölüodeo akan sularla 
ve müstakil bir inkiQaf i"io yaptı""• mussar mütrfekkirlcrimizin bir olmuşlardır . 

'ı' :t 
6 ğ f k k f muntazam'' erva ve eska olunur. H b K C mücadele ile tamamlamış , .e isbat et- ço unuu umumi i ir in iıa lau- .e eş ızılhıçı enevreye 

mi oldu. ,, nrn bir oeticı-ıi midir?. - Gerisi üçünru aahifo_da_ -= ___ -_G_~e~t~la~l ~'k~lnci ı<lhlfede-

Yıllar nr ki, dUnya barıııoı idare 
ediyor gibi görünen bu müessese, bin 
lıir çeıit adlarla öyle türlü türlü 
konferanslar ve toplaotılar:akdedti.ki, 
hani şimdi bunların adım bile aay· 
mak her baba yiğidin karı olmaaa 
gerek ••. 

Zııvalh milletleri bir umut peşin· 
de ıürükleyip avutmaktan baıka 
manaeı olmayan bu rengi.renk kata· 
kullileri bir freok yazt('JSJ, gt'çenler· 
de, gayet güzel bir §ekilde şöylece 
dile doluyordu: 

''- Öhürlerini bir tarafa bırakıyo
rum son altı ay içinde Cenevrede 
toplanan komiteleri bir 1aymaıa 

çalışayım: İlkin bir 3 ler, sonra 5 ler. 
daha sonra 11 ler ve en sonra 13 
)er, nihayet 18 ler komiteleri •. Bii
tün bunlardan sonra şimdi de 53 ler 
toplantııundan bahsediliyor .. Bu ko· 
mit~leri rakamlarla sıralamak li
zımgelirse ıu neticeye varılır: 

J+s+ıı+ıs+56--o 
Geçenlerde bizim Tevfik Rüttü 

Aras da bir gazetecinin sualine 
gayet ince bir istihza taşıyan şu ce
vabı vermişti: 

" Biz, ıulbu bir ve ayrılmaz ola
rak kuvvetlendirmek arzueiyle 2 ler 
arasmdaki anlaşmamazhğıo mahiye
tini 3 lere bildirmek içio toplanan 
5 leriz ! .. •• 

Eğer Mazanoe v" Velilerin cemi· 
yet hayata üzerinde rol oyoadığma 
inanılan devirler çok arkada kalma
mış ?lsaydı , heo bu üçleri, beşleri 
on bırler ... i de şarkhlarıo v•ktile 
mandıkları 3 ler, 7 ler. 40 lara ben· 
zetirdim. 

İnanmalıyız ki. bugün dünya mil· 
letlt:ri birbirinin gırtlağına sarılıp 
altta kalaoın cam çıksın ! diye bo· 
guşmayorlarsa bu, doğrudan dotru· 
ya, her .Milletin dişlerine kadar si
lahlanm11, gözleri açık, kulakları ki· 
rişte olarak birbirinden çekiomele· 
riodendir. Yoksa milletler cemiyeti· 
nin varlığı ve o varlıktan doğma SÜ· 

rü ıürü komitelerin, koofranslarıo 
ve toplantıların manası ve muhaeaa· 
lası nihayet bu gergin sinirli millet· 
Jere oynanan, tatlı ve gülünç bir 
katakulliden başka bir§ey değildir . 

Her ıeyden önce unutmayalım; 
dünyada herkesin bildiği ıaımayao 
bir hakikat var: 

Kuvvet •. İşte okadar . Bakıtı 
lifü güzaf ... 

Yaprakçı 



.... :2 (Türk Sözü) 29 Mart 19J6 

loııdra m' klııbıı : 
Prestij politikası . 

logilterede Şeblr Dayakları 
Ağrısız doğurma 

Son zamanlarda Sovyet Sıhhat 
Halk Ko'lliseri Knminekiy ııaşknn· 

lığında Tıbbi Konseyle Sovyetler 
lavta ve ois ıiye uzmanlar kurumu 
ve en büyük doktorlar içtimaı ya
pılmıştı. içtimada son yıl zarfıcda 
vralın Sverdlof mıntakaeında ağ· 
rıeız yapılan doğumlar meselesi 
mevzuubab•oldu. 

- - - --·---
Yazan: Prof. Doktor O Nippold 

PIAnlı göçemenlik 
Düoy• politik•sıoa aid bütün 

meselelerde, birçok inunlerın 

zayıf hafızalı oldukhrı dikkate 
dtğer bir keyfiyettir. 

Oouo içio, taıibio verdiği 
derelerin beoimsomem.tke olma. 
mış olsaydı, bugünkü güodo, pru· 
tij politikasının n<reye vuaceğı 
da kavranmış olurdu. 1 

Buouo misallori pek uzakta ı 
değildir. Bunu anliyabilmek için 
Ereohl ile Berbtold'un gütıükleri 1 

1. "k 1 po ıtı ayı ve onun neticesinde 
ağıutos 1914 de dünya harbinin 
çıkmasına sebep olao bu politıka
dın sakınmaları ıçin 1913 ve 1914 
d~ yapılan izahları hatırlamak ki 
fidir. 

Bugün gene prestij politikesı 
güdüıüyür. Fak at bunu güden, 
kendisine dünya sult u it İmad e
dilmiş olao morci, yani Milletl.r 
Cemiyetıdirl 

Cenevrede, Avrupa dışınclakı 
birçok an leşmazlıklaı a, Milletler 
cemiyetinin müdahale etmesinin 

' 
prestijini kırmakta olduAu ileri 
eürülmektedir. 

Buodan dolayı da: Milletin 
c•miyetinin, İtalya-Habrş anlaş
mazlığa müdahalede, ve hem de 
zecri tedbirlerle müdahalede bu
lunması bu prestij icabı olduğu 
ıöylenmektıodır. 

Ayoı prestij, bu zecri tedbirle 
rio, yeni bir hube bile sebebiyet 
vermiş oha, mümkün olduğu ka 
dar tiddelli bir surette tatbik e 
dilmeıioi istemektedir. 

Ejıer bu prestij arzulaıı y•ri 
oe getirilmiyecek oluısı, Mrllot
ler cemiyeti yıkılacaktır, diye bir 
mantık d• yürütülmektedir. 

Politikada prestij rol ovnamı
jıa başlayınca, hrp aynı bühran 
larla karşılaşmalıt.dır. 

•Kendi fikirlerinin bırsıoa ka. 
pılmış olao bu politıkaoın mümes· 
ıilleri, ba§ka hiç bir ~ey göreme
dikleriodtn, bunun akıbetlerini de 1 
mülihazı edemiyorl•r. 

Milletler cemiyetinin, sulha 
bizmet eden bir politika ile deği , 
bir harp Dtticesinde yıkılacağıoı 
Ceoevrede hesaba katan yok. 

Prtıtij politikasıoın buhrıo 
arı gibi, metodları da hf p aynı 
ıeylerdir. 

Böyle loir politikaoıo çok kuv
vetli bir parolaya ihtiyacı vardır. 

Netekim Milletler ctmiyetine 

de böyl• bir parola bulunmuştur. 
Bo parola : "P.kt mükellefiyetle
ri» dir. 

Bu pa•ola, biıim için o kadar 
kıymeti: ve bütün hayat ve arzu 
!arımız içın o kadar büyük bir ., 8 

ki, duygularımız, prrstij ibtıyacı 
oı temin etsin dıye, onun suiistı 
mal edilmtsi ve bir anaç diye ku~· 
!anılması aleybiı•drdi . 

Çüokü, Pğer bugün pakt mü 
lıellefıyetleri, Mılll tler cemiyetı 
oinirı bi r mübendısıne (üıum gös 1 
trriyoısa, ki burıuo ıooucıu,da 

bir barbtn patlaması ıhtımalı var· 
dır, bu takdır de, l\lilletler cemı
yetinin z•cri t .. dbi·lerle hareket 
rtmediğı gf'çmiştekı hadiselerd•·, 
bu mukellefiyrıltı ne h.lde idi, 
sualioi sormak mecburiye tı var 
dır. 

Tabiatiyf.ı buna verilecek ce· 
vap, bunun neıicı sinde Miletler 
cemiyeti prtstıjınin mülı esir ol
duğu şeklinde olacaktır. 

prestij ve ı•rrstıjdrn beşka bir 
şey yok! Şu kadar VM lıi, bu pres· 
tij dolayısile oe Milletler cemi 
ytli yıkıldı ve ne de şimdi yıkıla
caktır; fakat ... 

Parolalar, tesirini yığın lıalio 
deki telkinlerlrr.yapı~orla r Nite· 
kim bu meselede d~ böyle oluyor 
Cenevre ve Milletler cemiyeti a

zası olao bir çok devletler halk
lariyle birl•kte, bu parolanın ttsi· 
ri altında kalmışlardır. 

Bu hırı, tekmil ikazlara karıı 
duymamazlıktau gelinecek dere
ceyi ve Milletler cemiyetinin, biç 

şüpbe yok ki, bakiki dostlun ol•n 
kımıel.r oldukları h•lde, sulha 
işaret eder~k sakınılmasını söyle
dikleri için, kendilerine sitem e
dilmesinden çekinılmiyecek bir 
ölçüyü buımuştur. 

Bunun da sebrbi, yığın balio· 
deki telkinlerdir! Ne kadar yazık 
ki, Mılletler cemiyetinin asıl va
z,fesi olan, dünya sulbuouo ko 
ıunması işi, arka plana •tılryor. 

İngilizlerin eskideuberi düo· 
yının dört buc • ğıı•a göçüp kolo
nıl•r yaptığı malumdur. Bu ev · 
vtlce ferdı trş , bbüs halinde o 
lurkeo gereklı oldukça bükum•· 
tirıd• yardımı olurdu. 

Hükumetin muhıc•ıet igin• 
ılgisi son zamanlarda yine aıJJnıt 
ve ( deniz aşırı göçemrnlik) ıda 
ı eıı açılmıştır Bu idare muhace 
ret meseleleri :e ışleriyle uğra 
şac• ktı•. 

f.,t belinde yBhut aıle hılio 
de mub ceıet edenlerin bir takı 
mı s . ıgüz şt p•şiode dol .. ıaolar 
daıı, bir lakımıda ~na yıırtd1 ge· 
çiuemey ı p d ha ıyı bi r g•çim ara 
mak ıçın gidenlerden ibarellır. 

Yeoi meml;ketlere gideo n
kek veya kodınlırın aradıkları 

refah talie bağlıdır 

Bu reni memleketl~r her yeni 
kelimesine her istediğini her u 
men vermrmiıtiı. 

Buııunla beraber geçen yıllar 

içinde hükumetin ana vatorıdan 

böyl~ de:ıiz ~ırı Y•DI illere, müs"" 
tamerelerc gitmek isteyeo ınuha· 
ci.leıe yardım içio mühım para 
yaıdımı yapması ana yurttaki iş
sizler sayısıoı azaltmak içio ol 
muştu . Bu g•ye temamiyl" elde 
edılm 'ş değildir. 

Bunuo başlıcı amili muhaceret 
eden eşhasın evsafidır. BunJ.rın 

çokıı aaa vatandaki ışsizlıği azalt· 
mağa yaratmadık! rı gibi gittik
leri yerdede iş başaracak kabi· 
liyette drğıld; . 

Bunun içiud;ı ki muh•ceret 
meselesi• i bir plaua uydurmak 
müıras•p gö•ülmUştür. 

İşte ( yeni muhacirler idarrsi 
yeni yapılacak göçemenilıler için 
böyle bir plan hazırlayac11ktır. 

Şımdi Uzmanlar buoıınla uğra
şıyor. 

O zem•olarıo yapt•ğı t•klif 
muhaceretin kütle halinde ya· 
pılması ılaıresiudedir. 

Bunlaıa hükumetçe mali yar. 
dımda yapılacaktır. 

Bugünkü günde, Cenevrenin 
krutıj azmi, mücadeleyi eo soo 
hadde kadu, yani barba götüre· 
Ctk kadar kun-.tlıd. r. ------·------

Bir harp çıkacık olursa, Mil 
iNier cemiyetinin dünya şulbuoa 
hızmet etmekte olduğu iddia e
dilebilir mı? 

Noye Zıirlıer Saytung'dan 

Cephelerde İtalyan 
muvaffakiyeti --- -

- Birinci sayfadan artan-__________________________ _.:.,· --------------
bir protesto göodermıştir . ' 

Ren meselesi uykuda 
Birinci salılf t'den artan 

güo önce tasdik edilen Fr.nsız-· 
Sovytt pıktıoıo musaddalı: suret 1 

leri bugün Fliinden ile Litvinof 
•ruıoda hariciye nezaretinde alı
nıp verilmiştir . 

Fransız hudut 
polis uçakları 

Par.ı : 28 ( Radyo ) - İki 
Alman uçağı Fraı sız memnu mın
tıkası üzerinde uçarak istil.şaf.ı
tı bulunmuştur . 

Fransız bülıiimeıi , Alman 
ııçakluıoın bu baıekttlerioe maoı 
olmak için içlerinde telsiz ve fo
toğraf makinderi bulunan süratli 
ve hafif polis uçakları yaparak 
bunların Fransız arazisi üzerinde 
uçmalarına mrydao vermemesi 
için tedbirler almıştır . 

Almanyanın cevabı 

rin Ceval:.ını t•dkik etmek üzere 
3 Niıanda Pdıiste toplanmaları 
muhtemeldir . 

Paris : 28 ( Radyo ) _ Jur 
nal gazetesi Alman mukabil tek
lifleoi Rlındıktan sonra Lokaroo 
devl rtleri müm•ssill.rin.n telııar 
loplaomabrı hakkırııla Eden tara
fından yapılau teklıfl , Fıandenin 
kabul ~ttiğioi yozıyor . 

Paris : 28 ( Radyo) _ Tevfik 
Hüştli Aras , lıugün Ar.karaya 
Litvinof do Moskovaya hareke~ 
edoceklerdir . 

Ber in : 28 ( Radyo ) - Hit
ler son seçim nutkunu bugün 
ıöylemiştir . Memleketin hn ta 
rafında böylece büyük bir seçım 
propağaccla yapılmış oldu . 

------·------
f stifası kabul edildi 

A.wara : 28 (AA) - Hava3 
muhabiri resmi harp tebliğlerinin 
sü~iituna ıağmrn İtalyan faaliyr.· 

, tinin pek hararetli clduğunu bil 
dıriyor . 

Hıı faaliyrtler harbin nolice 
le.,mesioi mümkün kılacak mahi
yettedir . 

Ceo ııpt• Gtneral Grasyaoi 
ııin yerıidcn faeliy • le geçtiği an· 
!aşılıyor . 

Şımalı gnbide İtalyanlar Ha 
lıeşi~taııın eski paytabtı olan Goo 
d • ı is kot etnl'Ştir . 

İmpıratoıuıı kumaııdas ı.d.ki 
Hoh ş kuvveti • ri bu c•pbo yakı· 
nıod11 bıı'u n maktarlır . 

Adi•alıolıa : 28 (Radyo) - Hu 
suıi bir vazife ıle ltalyaya gide
ceği snnılan Agever Lu gün Cibu 
tiden buraya <iönmüşlür . 

1 
~ -------, 

Çocuk haftası 

r-~-----------, 

İkinci inönü 

Utkusunun dönüm yılı 

------İkinci İnönü utkusııoun dö 
oüm yılı 31 Mart 936 Salı günü 

grctsi saat 20,30 da Hallıevi H 

lonundı törenle irntlaııacaktır . 

B .. ıkevi sekreterlığiodeo gi 
riş kağıdı alınması gereklidir . 

ikinci devre lik maçları 
bugün başlıyor 

Bugün saat 14 de ŞPhir sta
dıoJa 1 ar sus idman yurdu ile To· 
ros, Adana idman yurdu ile Sey 
han Adansspor karşılaşacaklardır. 

Ceyhanın 

Ele kirik projesi bakan· 
lıkça onaylandı 

·-
Ceyhana ait elektrik projel.ri 

Bayıodırlık bakanlığınca muvafık 

görülerek tasdik edilmiıtir . 
Tasdikli projeler dün vekalet

ten İle gelmiştir . 
Ceybaoıo tlektıik işine çok 

kısa bir zamanda Laşlaomı§ bulu· 
nacaktır . 

Mersin ve T arsusta 
verilek balolar 

Merainde Kızıl•y çıkarma 4 
Nisanda bir balo verilmesi karar
leştırılmıo ve bu yolda hazırlıklar 
ikmal ıdilmıştir . 

Tarsus ldmanyurdu dı bir ilk 
b.bar baloeu vermek teıebbüıüne 
gidtmiş ve oolar da balolarını 
dört Nisana tesadüf ettirmİ§IHdi. 
Morsio balosunun da ayni g~cede 
ol~cağını işiten Tarsus İdmıuyur· 
ılu Adanadan gelPcek davetlilerin 
her iki tarafa iştirakini ve beriki 
b•looun neıeli ve alakalı olması 

içio ayni güne rastlayan tarihini 
değiştirmışler ve Tarsus balosu
ouo 18 Niıaoda yapılmuına k•· 
rar vermişlerdir . 

Ücretlerine zam 
yapılanlar 

Ortıt okul türkçe öğrr tmeni 
llalilin ders ıaatıoın çoğalmftllD 
dao ücretine 16 lira zım yapılmış 
lır. 

* * * 
Orta okul türkçe öğ.etmetıi 

Zülfükarın dnı saatının çoğal

mas•Ldeo ücretine 24 lira daha 
•kleomıştır. 

Hırsızlıklar 

Düıı , H•cıbayramda Kara
manlı Mustafa oğlu Kadir adıo· 
da birisi Arılızade baoından bir 
savan çalm:ş ve kaçarken savan· 
ı. birlikde yakalanmıştır . 

* * • 
Dün gece . Ceyhanlı Halil oğ 

lu Hüsnü adıoda birisi Mer m!rli 
mahallesinde oturan Abdullah 
oğlu Hamdinio evme girmiş ve el j 
rafı karışt,rııken cürmümeşhut 

halinde yak~laomıştır . 

Dörtyol hükümet 
doktorluğu 

Paris ! 28 ( Radyo ) - Lokar
no devleti• aioin , Alma o baş mu
rahhası Ribeotrop Salı günü Ber 
lıaden Loııdraya getireceği flitle-' 

Seyyar Talırp ıloktor ~lasut 

Onalın istifası Vrkdl tçe kabul edıl· 
miştır . 

23 Nisanda 1 

başlıyor . / Dörtyol hükumet tabibi dok 

1
. tor B~ki, Kütahyaya hyio edil· ...._ ______________ , mittir. 

Belediye 

Astüzüğüne aygırı iş 

yapanlar cezalandırıldı 

Arabacı Ramazan oğlu Aboıet, 
Arabscı İbrabım oğlu Mümin, 
Arabacı Yusuf oğlu Zeynel, Ara· 
bacı Abmot oğıu Kara Mehmet, 
Arabacı Adil oğlu Mehmet, Arı. 
bacı Alasunyalı Sadık 200,er Ara 
bacı Ali oğlu Faik Caddeyi işğıl 
ettığinden 100, kömürcü Macar 
Ahmet ve ortağı bilii ruhsat abır 
yaptığından (bıkkında muamele 
yıpılmaktadıı(, Ekmekçi Halil oğ· 

lu Rıfat ooknn tartıda ekmek 
sattığınban 500, Ekmekçi Evlat 
oğlu Mehmet, ooksıo tartıda .k 
mek satıığınd, n 500, Arabacı A 

buzu oğlu Abdurrahman Fıat ta· 

1 
rifesi buluodurmadığıodıo 200, 
Arabacı İbrahim oğlu Ömer Ara· 
basını muayrne etlirmedığinden 

200, Arabacı Kasım oğlu Ömer 
Arabasını müayene ettirrneıliğin· 
deo 200, Arabacı Alasunyalı 

Mehmet arabasını muayene ettir· 

medığioden 200, Basan oğlu Hüs· 
oü caddeye kamıt kabuğu attı· 

ğındao 100, Bekçi Mehmet Ara· 
buını mupyeoe ettirmediğındao 
200, Arabacı aakallıuıu kaynı Ab

md arabasını oıuayene ettirme· 
diğioden 200, Arabaeı Hancı Hü
seyin Arabasını muayene ettir· 
mediğiodfn 200, Arabacı Ahmet 

oğlu Rüstem Arohasını mu3yeoe 
ttlİrmediğiodeo 200, Arabacı 

Kurt Hüseyin Arabasını muayene 

ettirmcdığinden 200, Ar•b•cı 

Derviı oğlu Şrrefettiu Arabasıoı 
muayene ettiomediğindım 200, 
er kuruş para cezasile cezalandırıl· 
mışlardır. 

Atanmalar 

Erlıek lisesi Yar Direktörü Ta
hir Ostüoalp ayni mektebin Feo 
bılgısi öğretmenliğine 25 lira üc
retle 'ltoomıştır . 

• • • 
Anamur hükumet tabibi Hamza 

Orhan Adana Sıtma Mücadele mın 
tıkası Anamur şubesi tabipliğı 
Vekaletine tııyin edılmıştir. 

Bir ölüm 

Çıftçilerimizden Mebmet Ali 
oğlu Abdulcappar dün Cırrık kö 
yüodeo şehre döocrk•n kamyon 
içinde birdenbire üzerioe kötülük 
gelmit ve hemen ölüvermiştır. 

Ölüye tanrının rabmetioi di
ler, ailesinin acılarına ortak olu
ruz 

Bisikletle çarptı 

Hacıbıyremd• , dün . Zülfü
kar oğlu Muhar.em adıoda birisi 
bisikletle cadd ıJ., süratle gider 
krn 8 yatında Kemal isminde 
küçük bir ço•·ıığa çarpmıa ve Ke 
malı gözünden ağır surr tte yara 
lam ştır . 

Suçlu bakkıuda takibat yapıl
maktadır . 

•• uç mürettip 
arıyoruz 

-·------
G•zettmizde çalışmak üzere 

1 

üç Mürettip alıoacalıtır.. Çalış· 1 
mak istiy•n!erio Törkıözü idare 

Sverdlof Lavtd Nisaiye Ensti
tüsünün direktörü Prof. Lurye do
ğum ağrılarının mulıtelıf ve za
raıeız uyuşturucu maddelerle kes· 
tirmek usulünü yalnız şehirlerde 

değil , mıntıka bııstenel~rinde ve 
kolhoz doğum evi.rinde de büyük 

muvaffakıyetle tatbik edildiğini s 
lem iştir. 

Prof Lurye ezeli iztiraptun kur
tulmuş eolllığa sevioç ba hşeuenlere 
İşçi ve kolhoz kadınlarının minnet 
ve şükran dolu mektuplarını içti
mada okumuştur. 

Bay Knminskiy, Sverdlof Lavta 
Nisaiye Enstıtüsünün ve Avrupada 
ancak zengin kadınlar bakkıoda 

tııtbik edılen ağrısız doğumları 

fak'r Vl' çalı~au halk kütleleri~e 

teşmil eden Prof. Lurye'nın hiz
metlerini ve bu tarz doğurtmanın 

bütün Cumhuriyette tatbik edil
m,si ldzım geldiğıoi kaydetmiştir. 

Alimler Konseyi, ebelıırin do 
ğumlarda kullaoabilmelerine mi 
eaade edilmiş olan uyuşturucu ilAç· 
ları teebit ettıkten sonra , yaloız 
doktorların kullanabilecek ilAçlar 
liet~sioi ayrıca yapmıştır. Bazı, he· 
oüz tefrrruatile tetkik edılmomiş, 
eczalar üzerinde ilmi tetkikat Ens
titülerinde inceleme( •r yapılma 

sıoa doktorlarla ebeler için ağrısız 
doğurtma hakkında bir kitap bas
tırılmasına karar vermiştir. 

DOKTOR E. KONOS 

Almanyada yüksek 
talebe adedi 
azalıyormuş 

-----Almanyada üoiver~ite talebe- 1 

lerioio adedi azalıyor . 
Verilen malumata göre 1932 ı 

ye ouaran 1924 yılında 80,000 
talebe azolmış . 

Soo istatistikler bu azalma ha 
reketio gittikçe arttığını d• gös
termekte imiş . 

Üniversitelerde talebe miklı 
rıoın azalmasıoa dört sebep göı 
terilmektedir . 

Evvrlii, Almanyada artık, üni 
ver site talı ıiline eskiden olduğu 
bibi büyük hir drğer verilmemek 
tedir . 

İkindisi, bütün Y ıbudi;genç 
lerioio Alman üniver~itelerindeo 1 
koğulması , 

Üçüncüsü, Alman ~üoivereite
leriade siyasi hürıiyttio tahdi
di . 

DördüncÜ•Ü de, genç kızların 
yüksek tabsil görmemeleri içio 
Nazi rejiminin •Çtrğı mücade 
lcdir . 

Hurdıo boşka üniversite tale· 
belerinio zamaolarınıo büyük bir 
kısmını. nesyooa[ - sosy.11iıt t·Ş· 

kilatlar mda çalışmakla g•rm• ğe 
mecbur olmaları d. bu azalma 
keyfiyetinde mübım bir rol oynı· 
maktadır . • 9 

s 

--Paranı!--~ 

1 
Boş ye<e h"rcama ve har· ı 
cıyacaksan yerli malı ali 

=------------------~ 
Kacakcılar • • 

vatan hainidir 
siue müracaatları 

1

-----------·--~ 
• 
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ünya pamukculuğu ve 
dünya pamuk pazarlan 

l ___ so_a_da_1_a_11_ıa_r_ ~'· -- Asrı Sinemada 
Mısır müzakerelerı 1 Japonlar 28 itibaren 

- Birinci say{ adan artan -
j 

Loodra : 28 ( R•dyo ) - Dey
li telırafa g6r41 , logiliz - Mııır 
mOz.kereleri devam etmektedir. 
logilte efJİD ıulh ıamaD1oda Mı
sırda Hker bulundurmakıızıa 

memleketin müdafaası için lazım 
olan tedbirleri alabileceğini temin 
etrafında görOıOlürken Mııırlılır 

Mart cumartesi 

iki büyük 
akşamından 

film birden 

İçindir ki l11giltere, İtelyı-ı 
•bet imp•r•t6ı lutu imha 
misalde edemiyec.eiine ıi· 

'natlı bir tarzda bıldirirler. 1 
lara Roosvelt Birletik 

k• reiıi biikômeti olarak 
intihap ettirilir mi ? diye 
"Eğer ıimılde ekirıcilui 

'ıne ı·axH ilahi" p•muk 
n iyi bir fiyat eldt> ederler· 

krar müemeodir. Aksi tarkdir
lcioıız olur." dr liline ıizi de 

111 ettirirler. 
laya mukadderatanda pe 
ı hele m diye bakmak, oaa 
inden fazla bir kiymet ver· 

hr, Fakat bu onun ehemmi
rollloün tanıtmHıada bariz · 

batedır. 
İr bam maddedeki iıtihHIİr;· 
İlk ol..;ed.n" verımli •eJa 
lbıiz ıenc için lalcaJ 25 mil
Frenlc iıter. Bittabi o madde 
iıiae ileka göıteriace lekayt 

•der. Ve Amerikalrların ne
buoa uzun zamanlar King 
oa •dıoı heklı ol•nk verdik· 
araıtıracelct11. 
Tetkike aldığımız bu mevzu 
•vvela "Kıaaca'' pamuk tari-
eki bathca hadiselerini ha

'••J• çalıımak, mllte•kiben 
buçuk ı•nedeoberi "Yıai Ro· 
tltia Birl•tik Amerikadaki 
eaiodenberi" pamutun bir 
loıuou çıkar.lam ve en ıon 
lleridekı dere 010111 pemulc 
rlarınıo mlmkla olduiu ka · 

r tevzi ve tema1Bllerioi İltim 

edelim. 
Pamuk çok eıki zamandan· 

bıliai1ordu. Berodot Hın
adaki ehalinin ell.iHleri•i• 
nde keadilerlnin J•Plltı ip· 

leri kullandıldarı•ı iddia edi 
.• Pliade yüksek Mııarda Goı
iom adı-verilea ve meyvaları 
ize bease1en bir t•lnm tobum

iatibaal edildiğini ve bun
dı be1ızlıtıo rti buluomı
bir aevi ylla y•pt ğını yazı 

r. lllve ederek: "B11 ipliklerle 
lan elbiıeler Mısır ahalileri 

ıfındaD çolc rağbet görmBı· 
." Diyor 1615 da Co,t•z ve H· 

daıl.rı Mekıikaya ayak atbk· 
zamaa orad• pamuk ıirai et 
, bandaa iplik yıpmakve 

umata alaımıt yerlileri lndi
eı" buldular. 

(9,576,800 nı Amerika pamup) 
1926-1927 de "Rekor eenesi» 
(27,970,00) balya iıtibaalatı Bu 
nun (18,162,000 Ameriba pamu
iu) balii olmuıtu. 

Şu bele g6re birletilc Amerika 
biikümetleri bir buçuk &111 var kı 
takribea ıeoevi 300 belya iıtibıa· 
lat yapabiliyordu. 

100,000 balya rakkammı aı
m .. ı 1801 dea evvel drğildir . 
bir milyon b•lyı, 1835 tr, iki mil
yona 1840 da, dört milyon.da 
1859 da va11I oldu . 

.. Vei~ssio Rank•m ,. 81Hfı 
pamukçuluın hemen bir çoiuau 
barep etti . Ve 1864 te ancak 
300,000 balya pamuk elde edile
biliyor, 1770 te; 1859 dıki nkam• 
tekrar avdet ediliyor. 

1879 da bet milyon baly•yı 
aııyor. 1880 de altı milyon, 1880 
da yedi milyou, 1890 da sekiz 
milyon, 1894 te oo milyon, 1898 
de on bir milyon, 1004, 13 mil 
yon , 1911 de on bet milyon, 
1914 te on altı milyon ve ıoa on 
senelik " mahıul devreıiodeki 

Campaıne ,. kampanyadaki re· 
kamlarda ıoalardır : 

Beher balya beşyUz 
livres [ 1] 

19'25 - 1926 
19'26 - 1927 
1027 -1928 
1928 -1929 
1929- 1930 
1930 - 1931 
1931 - 1032 
1032 -1933 
1933 -.1934 
1934 - 1935 

16,181,000 
18,162,000 
12.957,000 
14,555,000 
14,716,000 
13,883,000 
16,877,000 
15,171,000 
13,298,000 

9,576,000 

ayai samanda kendilerine de bir 
t•kım ıiyHi menafi teminine de 
uğHtmakt•darlır . 

Cumhuriyet gaz tesinin 
baş yazı!=ı 

İstanbul : 28 ( Radyo )- Cum
huriyet gazetesi; Ren gayri askeri 
mıntıkasınm Almanlarca işgali , 
boğazlarda gayri askeri mıntıka 
hakkmda ileri sürdüğümüz talebin 
yeniden mevzuubahis olduğunu 
söyleyerek : 

Hukftmetimizin muahedelArİ ta
nıdığmı ve emrivaki yapmak iste
mediğini ve böylece muahedelere 
riayet eden milletler bir misal gös· 
termek istediğim zi y11maktadır. 

Hindenburg düştü 

Fakat bir ş&y olmadı 
Berlio : 28 (Radyo) - Hin 

deoburg b~loou bu gün lcalkıca 
ğı ıırada bir fart•naya yakalınmıı 
ve iameğe mecbur olmustur . 

Fırtına balonun içindeki bazı 
1 mobelyayı zedelemiıtir . 
1 İoHaca hiç bir zayıat olma-
1 
1 
1 
1 

1 

1 

mııtır . 
Berlin : 28 (~adyo) - Hia 

denburg, kazadan ıoora tekrar 
bavılanmı ı ve mlhettep seyahate 
baılamııtır . 

Sovyetlerln sebepsiz 
ataş açtıGı iddiasın

dadırlar 

Ankar•: 28 (A.A) - Soyvet 
Rusya ııtantı Japon müfrezeleri-

nin Sovyet hududuna tecavüz ve 
Sovyet devriye kollauna hücu 

muou proteıto etmit ve ciddi tıh· 
kiket yapılmasını iıtemiı ve ölen-

ler içio de tazminat iıtey•ceğini 
bildirmişti"'. J.pony11da Soyvct 

bülciimeti Dezd' ade aynı mesele 
hıkkanda mukabil bir protestoda 

bulunmuş ye J ıpODf811D tecavüz 
etmediklerini Soyvetlerin sebep-

siz at•ı r.ttiklerioi bildirmi§ae de 

1 
Mari Glory- Albert Prejan karşı karşıya 

(Sevda maceralan) 
Filminde : Sjzlerin butün kederi rinizi unutturacak neşe ve zevk 

içinde yaşatacaktır 

Pek 
Çloskin 

2 
intikam sesi 

Fevkalade heyecanla ergüze§t filmi 

yakında : 
6 ) P'iln buzlar arasında bü,•ilk Tiirkçe film 

Sovyet hükümeti bu pretestoyu bugün gündüz ( 2) de ...levamlı matine 1 
ııddetli reddetmiştir. "l 

lzmit kiöıt fabrikamı- 1 Atmaca ' intikam sesi 1 
zın hazırhkları Nisan- l _____ s_e_v_da maceralar660ı 

7 
ı 

da bitecek _ 

Aokar•: 28 (A.A)-İzmit Kı· 
İ(ıt fabrikasının 6nOmOzdeki ayın 
on beeinde bütün bazırhkluı 
bitmiı olacelctır. 

Tokyoda 
Bnynk bir yangın oldu 

Tokyo : 28 ( Radyo ) - Burada 
büyük bir ıuni ipek fabrikası bir 
yangın neticesinde harap olmuş

tur. Bu fıbrıka IO milyon yenlik 
bir sermaye ile işletıliyor ve 2000 
işçi burada çahtıyordu . Yan '{ID 

alevleri içinde 4 amele yanmııtır. 

.....-~,-S9""i_n..,..em_a_s_ın_d_a~----. 
u ak§am 

Bir kadmın Elim hayatını bütün recaatı le gösteren ve Çarlık Ruıya 
devrine ait yapılan filmlerin en m:ikemmeli, Tolietoy'ı:ı cihantumul ro

manından alınan iki saat daimi bir güzellik ve temaıa ziyafeti 
teşkil edecek olan 

( &ilav ihtirasları ) 
Büyük, mubtetem filme bu akşam başlanıyor. Bir kadının aşkı yü
zünden ne derece zavallı vaziyetlere diittüğdoü görmek iıterıeniı 

bu filmi seyrediniz 

Yaratanlar 
Anna Sten-F redric march 

Rejiıör : Rouben Mamouliıo 
Bu müstesna filme ilivr olarak çok güzel ve renkli bir Silli Senfoni 

[ 1 ] 1 Liver 453 kilo rram . [ 1 
Birletik Amerikadan ıayri B e 1 e d i y e i 1iD1ar1 

memleketler için ( Gro11 - mo· j 
do) tezıy&t~yai ~kildedir deni- '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

lebllir. 
Dikkat • • 

( Noel gecesi ) 

MISIR : S•aayiin ince itleri 
için olaa pamuk zeri1atı 1820 H· 1 

nelerine doğra bıılar . 1850 de 1 

( 87 ,()()() ) balya, 1865 te (439,000) 
balya iıtiheal ediliyor. 1890 da ' 
( 487,000) balya, 1934 -· 1635te1 
ite ( 1,523,000 ) balyı elde edi- ı 
liyor. ı 

H1ND1STANDA ; 1850 de 
( 1,316,000 ) balya , 1865 de 

1- Re,at bey mahaU.,aiode, seddin tarkında bulunan , Yıldız ve 
Se1han parkları sahasının heyeti fenniyede bulunan projesine uygun 
olmak üıere (671,50) lira bedeli ketifli kaba hl tondan duvar açık ek 
ıiltme ile yaptırılacaktır. 

2- Bu işe ait keşif şartname ve resimler, heyeti fenniyeden parasız 
ahnabilir. 

3- Pazarlık 6-4 _ 936 pazartesi günü saat on beşte belediye da· 
imi encümeninde yapılacaktır. 

4- Muvakkat teminat: 51 lirada. 
5- Teminat ih ,le saatinden bir saat evyel yatırılmak IAzımdır 6589 

21-25-29-2 

Bu fim için numerolu koltuk biletlerinizi er keaden ahnıı 

Gelecek proğram : 
Cinayetlerile, Gangesterlerile Brodveyin Gec& hayatını gösteren he· 

yecanlı ve güzel bir eser 

Brodvey Geceleri 
bugün saat 2,5 da iki film birden 

Silav ihtirastan 
Ve sonsuz istek lzerine 

96 numaralı mahkum 
Bo taribceyi daha ileri bötü

b.Uriz. Fak•t fllr&ıı tevzib oluo
•ladır ki, her sene iıtimı1 edi 

mikdarlar boıünkü mikdar 
e biç bir zam•n mOlcayeer o1tı

•az. 

( 2,090,000 ) balyayı aııyor, 1906 

1 
da dıhahd•~na qmayan(4. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
038,000 ) rakamını buluyor . 
Ap~da~hWomub•difmem- ~ç~rınızı Thva~t Ve hr~~eri ~~~~~~~--~~~~~~~~~~

ıe1c .. t1erde ( Amerika hulciode ) 
OD tene zarf1Ddl ( balyayı binde ihti)lacınızı yalnız 

6602 

olarak ) veren iıtibaalltı göıte· 1934-135 deki dl•ya iıtih-
1 

lıtını (22,612,000) bılyı. Bunun 

H indiıtıo M111r Çin 

rir : 

Rusya Bresilyo diger Yekôn seyllu eczaeslndea 
-1926 4,578 1,733 1,408 782 
-1927 4,002 1,649 1,418 830 
-1928 4,489 1,237 1,841 1.096 
-1929 4,819 1,654 1,542 1,174 

1930 4,978 1,740 1,835 1 270 

tedarik ediniz 
memleketler I 

532 1,433 10,466 
443 1,467 9,808 1 

430 1,294 10,396 
376 1,590 11,057 
513 1,531 11,876 

Çünkli: menfaatiniz olacaktır. 

-1931 4,585 1,698 1,603 1,580 401 1,510 11,386 
1-1932 3,334 1,309 1,106 1,843 505 1,490 9,587 

32-1933 4,109 1,038 1,871 1,816 
4,668 1,739 2,051 1,887 

378 1,440 ıo,652 r,. __ _ 
899 1,929 13, 173 

, 
- 19l4 

34-1935 4,120 1,523 2,135 1,037 1,173 2,146 13,029 

(Tarza geU1or) 
T iJrkçe film 

Pek yakında Alsarayda 

Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işlerini 
ve her tnrln Ağrandisman ve diğer bütün fotoğraf işle
rini yapmağa başh,·an Coşkun Gnven , hrr gün sa
bahtan akşama kad~r aç'k bulunan atelyesinde saat 14 
den 19 kadar bizzat çahşmaktadır: 

Amatörlere mamkiJn olan biJtlin 

kolaylıkltır göaterilir. 

1 

1 

Alsaray slae111a11 
Bu akşam 

Çoktanberi beklediğiniz bilyilk eseri sunuyor 

(A•ll sealoalıl) 
Mümessili : Şarl Boyer-Katarin Hoptabur 

ilave: En son Dünya h~berler 
Gelecek proğram: 

Bir aşk gecesi 
matineler : 

Pazar 2 - 4 de Atk Senfonııi 

6612 
6605 
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Liverpul Telgrafları 

28 I 3 I 1936 
Sanıim />ene 

K•mbiyo ve Para 
İŞ Baoka•ından alıomı~tır. 

' 
Liret 

. 
44 101 -· 03 Rayşmark l '97 

Hazır 
1 

6 
Mayıs V 11deli 6 

~i 1 

},raoku fı' raosız,, 

Sterim "lugılız" 622 
Dolar ••Amerik:uu,, 

1 
12C 92 

21 .l!'raok ul8Yl\fen 2 

Temmuz Vadeli 5 
liiot hazır 5 
Nevyork 11 

!!""------------------------------------------: 
Bayan Ve baylara ı. 

(Türk :Sözft J 

Doktor Rifat Sözaltun 
Bu ker• lrns to munyen•ı evini 

Orozılibok otoın o l.il durak yPrındu 
No 17 haneye nA klettiğin ılen has
taların her gün sattt yediden on 
ikiy ı~ ve saat on dörtten on yedıye 
kadar g•lme l ~rıni beklerim.6598 

6-7 

Aşkım günahımdır 

66~13 

Kozan Sulh hukuk mah 
karnesinden : 

~lüıldei Kozanın Aslon poşa 

mahalleainden ölü tahsildar Alı 
oğlu Fevzi ve rüfekasıle müddoi 
aleyh oskeri mütekaiJinılen ve 
Adananın llaııkurlıu malınllesinde 

oturan Yasin ve Yasin oğlu lbsan 
ve kızı :Sabriye ve Sabihn ve ölü 

i Ali oğlu ölü Sait evllltları Ali, ve 
Saniye ve karısı '.11.ıl~hat orolarında 
Kozrn Sullı hukuk mahkemesinde 
cereyan eden izaloi şuyu duvasının 
yap:lınukta olan muhakemesi sıra· 

hında. 

Müddei uleyhlerden ölü Ali efon· 
1 di muhdumu öl;i Sa it evlıttl a rı ı\li, 

Saniye ve karısı ~letalıat namlarına 
çıkarılan davette ikameig4hları 

belli olmadığından bil4 tebliğ iade 1 
olunnuğu cih·•tle lıaklarıııd,ıki teb
lığatın ılduea yopılm,ısına mahke
mece karar verilmiş slmnğla du · 
ruşmo günü olon 16-4-936 per
şembe günü /(ozan sulh hukuk 
mahkemesıne gelmelerı ve ya bır 

vekil göndermeleri illln olunur .6625 

!'--------·-------"""! l3iıtün siıı ı ııı ıı Mürıekkidleri 

~1üttefıkan 

I 

I 

29 Mart 

DAOA· · 
iRiKTiR~N 

RAl-lA T ı; cx; Q 
Nana 

Saathane civarında Çarşı Hamamının Biilün Takım- '. ı Bır şaheserdir diyorlar 1--------"=""---------------------------ı 
larr Yeniden alınarak temizlik , oda ve loc;ıların farkı ;...----·---66_0_4 __ 

olmadığı gibi,kese ve sabun fiyHlarında da fark yoktur. ı 
Tl'şrif edecek Bayan v!' Bayların memnun kalac,ıkları ------·-----------------

ilan olunur • 6622 1-4 SAYIN HALKIMIZA 
-----------~~----------------------------

Genç Rakısı 

Saygı değer Adana halkına müjde 
İstanbuldan sureti mahsuı;a,lıı gPtirtilmi · ol n mütelınss s Rnkı ı ı<· 

tası tarafından inhisRrlur ı<lııresı Fen nıAnıorunuıı ıı•zar lı altın.la ılılo:

kat vo ıhtimamla ve bnyük fe !.kari klarla im "! olunnn v ~ iç e ri~inıle 

hiç bir nıuzir madde bulıınnıa ığı kimyııhnnenın tahlıl r .ıporl"rile ıle 

tastık e<lilen yeui ari~li [ Genç Rakısını ] bir 

d•fa içiniz O zaman hakıkat anlaşılır. 
Şişeler üzerindeki ( YENi ). o/işine dikkat etın~k ldzımı.lır. 6624 

Sayın bayanlara !.. 
Viyanadan getirttiğirR dünyanın cıı güzel Permenat ma 

· ı 1 Fo t Ş • t mnkınası "ıcok hava ile işlıyi[• 1 
kına arını an r rı saçlara asla. zarar vermeyen ve 

zer11fetini ı.enıamcn. muhofazu. .;~en yegAn~ lıi~ icattır. l.ler yerde .hı~ 1 
üstün oıakınanın fıat farkı tabııdır.Bu makına ıle 4 ve dığer elektrıklı 

makinem ile de 1,5 liraya garantili saç yapı-
yorum . 6623 

Berberiniz Mustafa İnce 

Senrıyi i. lerind" ilcrlcyi~i bl.ltün dünyaca takdir ediltn SovyHt Rus 
yo tab ıkol ıı rının sorı nıo.L 1 ynptığı k~p.alı b~tiirı dişlılcr yoğ içinde J 

dönen s, ıabln1ı Bergüzar aıstem.ı vıı \'ok hafı! olan orak lı 
makineler ve yedek parçaları dışlı hıçoklor zırnnttn kullanılan her cıns 

pulluklar Çayır makinaları Tırmıklar ot presel!'ri Pul- 1 
varizatörl Pr bütün Aı adolı1tla kull"ııılan ve çok höyük bir şöhret 

kazanan , . ., ~ütlerinizcl!'n en temiz yeğ çıkaran kullanışlı ve sağ

lam olAn Sütmskirıolurıını z ~·ifçilerimizin ~oktar:beri bekleınekt~ 

olıluklurı lıali~ çefüt n yarılmış Ot kazmahrımız son molPI 

zarif 'e şık Dikiş makioalarımız g"lmiştir Fiatlor rekabet 

krı!.ıul etmez tlcrcc d" ucı ı zılur . Fırsattan istifade ediniz . 

Pek yakınd. altı ve dört öküzlü pulluklarımız da gel~c·ktir. 

Dr posu Adanaıla 

şubeleri 

6579 

Osmanlı bankası alımda 

Mersin Ceyhan 

10 

L)lŞ MACUNU 
FIRÇANIZI 

;-;w:mr~r.J i Eli~. -. . .. .. 

• ,., 7' ~ "'CS/N
1 

DEN ALiNiZ .. ... ..__ ,_ I i ı ~ ... ,.. ..._ 

' I •. 1 ı ı <"' lJOGRllb (J \. l j ,. 

5.no 258 

.----------------·-----------------------..., 
socony-vacu 

Gaz 
Benzin 
Mazot 
Makineyağı 

Müstahsil atı 

Develi 
Kanadlı atlı 

• • 
• • 

: Socony- V acum 
: Ejderli 
Gargoil- Mobiloil 

Tenekeli ve dökme markalarımı zı tavsiye ederiz 
Miıkemmol nmbnlaj, fev.k.tdde e'saf, ı•yi ~ervıs teşkillltımızla h 

zamr,n hizmetinizo uıNltleyız . 6457 

M,.rkez k .. mandanlığı atında 

Muharrem Hilmi 
14-18-21-25-28-30-31 :....------

Umumi nrıriyat aa.Hlı4 
Celdl Baı;~r 

Atlana 'ftirk •11 -•ı.•-


