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~adogliyo Addisaba
baya girdi 

İtalya Kralı, Habeşistan fatihi 
Mareşalı tebrik ederken, Mussoli-

ni de bütün İtalyada bayram 
yapılmasını emretti .... __ 

tden, son 
carnarasında 

vaziyet hakkında Avam 
beyanatta bulunacakmış ! 

Londra; 6 [ Radyo ] - ltalyan 
'.~tının dün öğleden sonra saat 
~~te Addis Ababa'yı resmen işgal 
tikleri teyid olunmaktadır. 

Roma; 6 [ Radyo J - Buraya 
elen resmi bir tebliğde, ltalyan 
~aatının motölü pişdarları dün öğ· 
. en sonra Addis Ababa'ya gir
lışlerdir. Birkaç saat sonra da Ma
~!.al Badogliyo ve erkanı harbiyesi 
0ınobillerle şehire gimişlerdir. 

Bu sırada paytahtın üzerinde elli 
a>"Yare uçmakta idi . Addis Aba
:~Y;ı _giren kıtaatın mikdarı [25,000] 

· imparatorun sarayına ltalyan 
~Yrağı çekilmiştir. Habeşliler tara
Jel~an yakılan ve bomboş bulunan 
~1tde derin bir sükut vardır. 

'ef ftalyan kuvvetlerine 15 gazeteci 
akat etmektedir. 
l<udüs ; 6 [ Radyo ] - Geçen 

ba~ar günü Addis Ababa'nın sokak-
tında gezmekte iken Habeşli yağ

ilıakerler tarafından karrundan ya· 
t~lanan lngiliz kızıl haç hastahane
' doktorlarından Meli ölmüştür. 
'k Vaşington : 6 [ Radyo J - Ame· 
~ a ~ariciye Nazırı, Habeşistanda 
.'.T1erıka tebaasının lngilizlerden f ~kt~üğü himayeden dolayı lngiliz 
tı uınetine teşekkür etmiştir. 

A ~oma; 6 ( A. A.) - Kral, 
f.i ddıs Ababaya da girmek suretiyle 
f abeşistanda büyük neticeli bir za
~r kazandığından dolayı Mareşal 
~gliyoyu hararetle tebrik et-

miştir. 

Mossolini de , bu zafer münase
betiyle İtalyada üç gün, üç gece 
bayram yapılmasını emretIDiştir. 

. Londra: 6 (A. A.) - Lord 
Eden yarın son durum hakkında 
Avam kamarasında beyanatta bu
lunacaktır. 

Paris ; 6 (A. A) - Gazeteler, 
ltalyanın Habeşistanla yapacağı mu 
ahededin, Irakla lngiltere arasında 
mevcud muahede mahiyetinde ola· 
cağını tahmin etmektedirler. 

Londra: 6 ( A A. ) - Habe· 
şistandaki son vaziyet üzerine Mus
solininin lngiltere ile yeni bir anlaş 
ma yolu güdeceği tahmin ediliyor. 

Roma : 6 ( Radyo ) - Musolini 
Deyli Mey 1 gazetesinin Roma mu
habirine verdiği beyanatta : 

" - Mısırda gözümüz yoktur . 

Habeşistanda kazandığımız va· 
ziyet şimdilik bize kafidir . Habe· 
şistanda diğer devletlerin iktisadi 
menfaatlarına kapıları kapaıruyaca

ğız . Habeşistanda askeri harekat 
devam edebilir , fakat ben artık 
gözlerimi Avrupaya çevirmiş bulu· 
nuyorum . Mevcut düzensizliğe mil
letler cemiyetinin mesaisi bir niha
yet verel1ilir ve ben buna çalışaca· 

ğıın . İtalya , Avrupada anlaşma ve 
sulh taraftarıdır . " 

Diye uzun sözler söylemiştir . 

Çukur ov ada bir karınca 
faaliyeti başladı 

Arpalar biçiliyor. Tarsus ovasında hu
bubat mahsulü çok iyi 

Bu sene bol pamuk olacağı umuluyor 
h Ürrai balamdan bu günlerde şimdiden tahmin edilmektedir . 
avalar çok iyi gidiyor. Ovanın bir Yüregirin fazla yağmur yağan rk Yerlerinde çiğit ekimi hararet- ve su duran tarlalarında bazı geçen 

~ıı devanı ediyor . Denile bilirki : s~neki kadar iyi o:mayacağ~. zan~ 
onbeş gün sonra bu işler tema· dılıyor. Haber aldıgımıza gore bıl-

~eıı bitecektir . Geçenlerde hava· hassa Karataş nahiyesinde bu sene 
g~ ~~~ Yağmurlu gitmesi pamuk eki patoz işleri de durgun olacaktır . 

ı: ını bir az geciktirmiş, fakat son Çünkü hem saha icarile buğday az 
ltü I nlerde yağmurların durması, tar· ekilmiştir. Hem de su duran yerleri 
a Ve yolların kuruması çiftcilerimi- çok olduğundan mahsulün az olaca· 
zı fazla ve sıkı bir çalışmaya sevk ğı söyleniyor · 
~Ştı"r Y d k , eni Buğ ay mahsulunun çı -

J1 d Daha on beş gün evveline ka- masına pek az bir zaman kaldığı için 
'?.at otomobille köylerimize gidip istok buğday fiatlarında son günler· 
delnıek kabil olamıyordu fakat şim· de his edilir. Bir düşüklük baş gös· 

1 
her taraf kurumuş bir haldedir . termiştir. Yirmi gün önce kilosu 5 

11 l:.kinleriınizin vaziyeti de mem- 5,25 den satılan buğdaylar, şu gün· 
t lıtıiyeti mucib bir şekildedir. Ka- !erde ( 4,5 ) kuruşa kadar düşmüş 
:taş ve havalisinde arpaların seçil· tür . 
'"e. 
1 sıne başlanmıştır. Kıbrıs buğday- Havaların yağmurlu ve istenilen 
atı da yavaş yavaş kararmaktadır . şekilde gitmesi bu yıl için iyi pa-
h \Yıl Tarsus toprağı· taraflarında muk mahsulü alabileceğimizi müjde-1 

tı ub<\t mahsulleri l$e iyi olacağı !emektedir . 

Benim gözümle : 

Krallar kralı 

Haşmetlü Habeş İmparato
runa açık telsiz •. 

Haşmetmaap 1 

Ş
u anda bir İngiliz torpitlosun• 
da esiri olduğunuz medeniyet 
dünyasına doğru yol alıyor

sunuz. 
Hiç şüphe etmiyorum ki, aylardanberi 
çıplak Habeş dağlarının kovuklarında 
yıpranan vücudunuzda, Avrupanın 

konförlü divanlarında rahat etmek 
hulyasile, şimdiden rahavet başlamıştır. 

Haşmetmaapl 

Cibutide bir İngiliz gemisine ayak 
bastığınız sıralarda sevgili paytahtı· 

nız da İtalyan çizmelerine bağrını aç
mış bulunuyordu. İşte bu anda dün
yanın büyük bir davası da sona erd\. 
Ve siz Haşmetmaap, müddei olduğu
nuz bu davada, Siz ve Habeş milleti 
ebedi küreğe mahkum .olarak çıktınız. 
Tarih insanlığın en lıüyük haksızlığını, 
v.icdansızhğını kaydetti. . · 

Hiç şüphe yok ki, Adisababada 
taç giyen ltalyan zaferi insanlığın al· 
nına vurulmuş bir yüz karasıdır Fakat 
yüce krallar kralı 1 Bu akibetin siz ve 
milletinize mukadder olduğunu daha 
önceden bilmeli idiniz. Çünkü: Bu gün 
değil, ta asırlardanberi süren bol bir 
sulh edebiyatına, anlaşma konferans· 
Jarına, milletler sosyetesine, ciltler dol· 
duran insani prensiplere rağmen a
dam oğlunun tazeliğini, kudretini zer
re kadar kayıp etmeyen bir kanunu 
vardır : 

Söz, hak, güneş ve hava kuvvetli
nindir ... 

Siz ve haşmetlu ecdadınız-daha 
doğrusu selefleriniz-bir gün gelip, çıp· 
lak Habeş göğüslerinin Avrupa me
deniyetinin cehennem saçan makine
leri karşısında dayanamıyacağıru dü
şünmeniz, düşünebilmeniz lazımdı . 

Bugün kaybetmiş olduğunuz bu 
muazzam davada en büyük cürmünüz 
geriliğinizdir. Ne yapalım ki bugünkü 
dünya geriliği, en afvedilmez bir ci
nayet olarak kabul ediyor . 

İşittik ki Haşmetmeap ! harp mey
danlarında kaybettiğiniz Habeş hakkı

nı Cenevrenin yeşil masaları üzerinde 
aramağa gidiyormuşsunuz .. Eğer 

bu teşebbüste bir firar çeşnisi yoksa, 
saffetinizin zavallılığına acımak lilzım .. 

Sizi temin ederim ki imparator 
hazretleri ! Habeşistanda kaybettiği

nizi Cenevrede bulamıyacaksınız . 
Beynelmilel adaletin ne kadar dar 

milli menfaat sınırlariyle çevrilmiş ol
duğunu bilmeniz, hiç olmazsa bu son 
aylarda öğrenmiş olmanız lazımdır. Bu 
sınırları bir esir Habeşistan impara
torunun aşmasına imkan yoktur. Ha-

beşistanın kara gözleri için hiç bir mil· 
!etin bir damla kan dökmiyeceğini 
artık öğrendiniz . O halde Habeşis
tan için hiç bir milletin mikrop kü
çüklüğünde bir menfaatıııı da feda et
miyeceğini biliniz .. 

İngiltere size en büyük yardımını, 
firarınız için bir torpido göndermek 
sure tile yaptı . Bundan fazlasını bek -
lemeyiniz . Yahutda bekleyiniz : 

Zavallı Habeş milletinin, uzun esa 
ret yılları yaşayarak benliğini, kendi
liğini tamamile öğrenmesini ve efen
disine karşı ayaklanmasını .. Fakat 
zannetmem ki; o zamana kadar öm
rünüz vefa etsin .. 

içimi kemiren bir söz daha var, Haş· 
metmaap ! şahane affınızı yalvararak 
onu da söyleyeceğim : 

Aylarca ülkenizin kızgın çöllerin
de, çiplak dağlarında bir kahraman 
gibi carpıştıktan sonra, ' İngiliz torpi
dosuna sığınarak yumruğunu yediğiniz 
A vrupanın kolları arasına kaçmak gi-

!Almanya 
turyayı 

er geç Avus-i 
yutacaktır ' 

Balkan konseyi 
Çok samimi bir halde de

Almanya bu gün için neden Avustur
yaya girmeyi düşünmüyor 

vam ediyor 
Belgrat : 6 ( A.A ) - Balkan 

antanb daimi konseyinin 4 üncü top
lantısından sonra konsey reisi dok
tor Tevfik Rüştü Aras , mesainin 

! 
tam anlaşılmış bir hava içinde devam 
ettiğini söylemiştir . 

ı , .J I ı. b" h 1 Atina : 6 ( A.A ) - Gazeteler, Viyana : 1 (Hususi) - Son ha· 1 ıf cııphe.,e vukua ge eceK ır mu a · Bel k" B lk k . 
herler Almanyanın Avusturya için rebede hem şark 'l'e hem garpta mü- d Ygratt~ 1 a an _a1 ntdantı Monseksyın. · b"I ı . ., · / e unanıstanı temsı e en eta a-ne büyük olduğuna artık şüphe bı- dafaasını temın ede ı eceKLıtı . "b I k .. . ld " 

• t nu kayt ile bu toplantıda Balkan 

_ ~ . ______ . 

1 

sın ıntı a arının ço musaı t o ugu-

4 antantı esa,ları üzerine tam muta-
i 'ı bakatle müzakerelerin devam ve in· 

· tacından emin olduklarını kaydeyle
mektedirler . 

Yeni Alman ordusu bir tören esnasında 

rakmamaktadır. 
Bu tehdit bu gün endişe verıcı 

Avrupanın korku ile baktığı bir ak
tualite olmuştur. 

Bu sistem Fransanın merkezi Av
rupa devletlerine vuku bulacak bü
tün yardımlarım ve Rusyanın müda
faasına katı olarak mani olabilecek· 

Konferans muhafili , Metaksasla 
' ilk defa yapılan temasın güzel intiba 

bıraktığını kaydetmektedir . 
Yunan gazeteleri , Metaksasla 

Tevfik Rüştü Aras arasında taati 
edilen nutukların samimiyet ve yek· 
diğerine mutabakatından memnuni· 
yetle bahs etmektedirler . Bütün ga
zeteler , konferans müzakerelerinin 
tam bir samimiyet havası içinde bi· 
teceğini azimkar bir lisanla kaydey
lemektedirler . 

Maraşal Voroşilof 
Numan Menemenci oğlu 

ile görüştü 

Daha altı ay evvele gelinceye ka
dar Viyananın siyasi ve selahiyetli 
mahfellerinde şu fikir hakimdi: 

tir. l 
Almanya bu planı yaparken, Alman 

diplomasisinin lngiltereyi Avrupa. 
işlerinden alakasızlanmaya razı ede
bileceğini umuyordu. 

Moskova : 6 [(Radyo) - Mara
şal Voroşilof bu gün Türkiye hari
ciye Vekaleti genel sekreteri Numan 
Menemenci oğlu ile görüşmüş ve 
sonra birlikte müsamereye gitmişler
dir. 

"Almanya müdafaa sistemini ta
hakkuk ettinnedikçe yani F ransanın 
Magino müdafaa ~hatlarına mukabil 
Hitler müdafaa hatlarını yapmadıkça 
hiç bir kati karar vermiyecektir. 

Alman Erkanı harbiyesinin yap· 
tığı bir planda Almanya, iki muhte-

Bu suretle üçüncü Rayş nihayet 
Avruparun ortasında istediğini hare
ket etmek fırsatını ve burada Hitler 
programının en esaslı bir maddesini 

- Sonu üçünü sahifede -

Fransa seçiminden : sonra 
T ardiyonun çıkardığı 

dedi kodulara 
kitap büyük 

yol açtı 

F ransanın eski Başvekillerinden 
Tardiyö; bu gün F ransada kendisin
den en çok bahsedilen ve ortaya at· 

Tardiyö 

tığı fikir etrafında en çok ınünaka· 
şe eden bir şahsiyet olmuştur . 

Tardiyö, geçenlerde kendi iste
ğile saylavlıktan çekildikten sonra 
bir kitap neşretmiştir . 

Az zamanda epeyce satış yapan 
bu kitabın hasıl ettiği tesir ve biz-

günün sekiz günü de paskalya yor
tuları ile geçmmişti . 

Bununla beraber bana hücum 
edenler de pek çoktur . 

Hatta bunların büyük bir kısmı 
nı tanımam bile . Benimle münaka
şe edecek olan rakiplerimin göster· 
dikleri fena niyet, kendilerinin ger
çekten müşkil bir ~durumda kaldık
larını anlatıyor . 

Hele Edvard Herriot o kadar 
kötü bir tarzda hareket ediyor ki 
gilya Mısır ehramlarını ben yaptım 
iddiasında bulunduğumu söylüyor, • 

Kitabımda söylediklerim şunlar· 
dır : 

Büyük ihtilalin vadettiği şeyler
den hiç birini Cumhuriyet yerine ge· 
tirmemiştir . 

Hürriyet ve müsavat her gün 
tecavüz edilen şeyler haline gelmiş· 

tir . 
Halkın hakimiyeti de yalnız söz-

de kalmıştır . 
Umumi denilen saylav seçimi mil

letin dörtte üçü tarafından rededil
mektedir . 

Numan Menemenci oğlu, bu mü· 
samereden sonra Leningrada ha re. 
ket ve orada bir kaç gün kaldıktan 

sonra tekrar Moskovaya avdet ede
cektir. 

Romanya 

Notamıza cevap verdi 
Ankara; 6 ( A. A. ) - Roman

ya hükumeti , Bogazlardaki gayri 
askeri mıntaka kaydının kaldırılma
sı hakkındaki müracaatımıza muva
fakatkiit ve müzaheret vadedici bir 
cevap vermiştir. 

Yeni Kral 

Dün Mısır topraklarına 
ayak bastı 

Kahire : 6 ( Radyo ) - Yeni 
Kral birinci Faruk , bugün halkın 
sürekli alkışları arasında Mısır top· 
rağına ayak basmıştır . 

imişim. Bunlar kolay, fakat kuvvet
siz sözlerdir . 

Bu yeni seçimden sonra neler 
olacağını , soruyorsunuz . Peygam· 
ber değilim . Ben burada fikirler 
üzerinde çalışıyorum . Ekseriyet te
mini için kombinezonlarla uğraşıyo· 
rurn. 

bi şerefsiz bir akibet size yakışmadı. 
Size yakışan şey, sonuna kadar vuru
şarak, bir düşman kurşunu asil 
kalbinizi delinceye kadar Habeş dağ
larının bir kovuğunda kalmaktı ~ Si-
ze böyle bir kartal ölümü layıktı .. 

zat Tardiyönün bu husustaki düşünce· 
!eri hakkında fikrini öğrenmek iste
yen bir Fransız ;gazetecisine Tardi
yö şu sözleri söylemiştir : 

Söz açılıyor, kanunlar halkın ar· 
zusunu değil, milletin en küçük bir 
kısmının isteğini gösteriyor . 

Rakiplerim benimle münakaşe 
edecek yerde beni suçlandırıyorlar 

Ben hürriyeti, müsavatı, milletin 
seçim reyini istemiyormuşum. Faşist 

Evet, siyasetle hiç alakalı olmu
yorum . Benim anladığım siyaset 
Parlamentodan ziyade yurddaşların 
fikirlerine dayanır . Böyle hareket 
ettiğim takdirde alt tarafı kendili
ğinden gelir : Ben karışık olmayan 
bir vazifeyi üstün tutarım . O da 
millete bir buçuk asırdanberi giz
lenen hakikatı açmaktır . 

Bunun kolay olmıyacağını bili
yorum . Fakat başarılması mümkün 
olacağından eminim . Rakiplerim de 
emindirler . Eğer emin olmasalardı 
bu kadar hücumda bulunmazlardı. , 

Seyahatınız uğurlu olsun haşmet
maap ! . 

NEVZAD G0Vt;:N 

" Evet kitabımın veriminden l 
memnunum . On dört gün içinde 
kırk beş bin tane satıldı . Bu ondört 
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936 Modeli yaşama şartları 
----·····----

~ ıhamdülilliih hepimiz biliriz; İslamın şartı beştir: 

o;;;;;;. Oruç tutmak , namaz kılmak, bacce gitmek, zekAI vermek ve kelimei 
şehadet getirmek ... 

Vapur mahzeninde 
milyoner karısı 

Soğuktan titreyen ve elindeki kı 
ekmeği kemiren kadının hikaye 

Fakat, dikkat ediniz bunlar; alnı yukarıda, hür, müstakil, halın sayılır, 
müreffeh yaşamanın da şarlan değildir ha . . . Çünkü bu hakimiyet ve 
efendilik şartları , islıimın şartlarından büsbütüu başkadır. isterseniz ben 
bunlardan birkaçını size şöylece sıralayvereyim : 

Neler yapılacak ? . Jorji isimli lngiliz vapurundan 
alınan bir radyo , sekiz gün evvel ; 
Amerika ~birleşik Cumuriyetleri 
ayan azasından , Massachusettsin 
eski valisi ve büyük bir mensucat 
fabrikası sahibi Amerikalı bir mil
yonerin kansının esrarengiz şekilde 
ortadan kaybolduğunu bildiriyordu. 
Vapur Amerika sahillerinden hare 
ket ederken yolcular arasında bu· 
lunması liizım gelen bu kadının inti· 
har ettiği zanolunuyordu ve bu ihti· 
maile , icabeden makamlar mesele
den haberdar edildi . 

• yolculardan bir Bayana 
ve götüriiyorum 1 " dedim 
pura gırdim . Hareket anı 
laşı içinde , benim vapuru ter~ 
diğimin farkına varan olmadı 

li bir yolcu halinde , Jorji va 
da seyahate başladım . ilk a 
geminin çiçek satıcısı ile ge' 
ederek geçirdim , hatta bu 
bana emaneten mantosunu bil 

936 modeli avcı ve ağır bombardman tayyareleri , ağır ve hafif tank-, 
lar, ağır ve hafif top bataryaları , kocaman zırhlılar, denizaltı gemileri, sa
pına kadar talim görmüş , yurd ve istiklal sevgisi yüksek kuvvetli bir or
du , ağzına kadar tıklım tıklım çil altınlarla dolu bir hazne... ve hepsin
den daha önce de ,'. birbirine milli civatalarla perçinlenerek çelikleşmiş bir 
millet ... 

Nasıl , Allahın ahretteki cennetine kavuşmak için İslamın o şartlarına uy
mak lazımsa ; gene o Allahın, dünyadaki kullarını bir cennet huzuru 
içinde yaşatmak için de hayatın ve insanlığın bu şartlarını yerine getir
mek öylece bir " farzı ayın ., dır . 

Nasıl , islamın şartlarına uymayanlar için Allah, cayır cayır tutuşan bir 
cehennem ve o cehennemin çevresinde kaynayan katran kazanlarında haş
lanmak akibetini gösteriyorsa; gene o Allahın , bir millet halinde hayalın 
ve insanlığın bu 936 modeli korkunç icablanna ayak uydurmayan kulları 
için de esaret, ıillet , kölelik ve ayak altında sürünme... gibi kötü akı
betler mukaddudir . 

ltalyanın haksız emperyalizmi ; kendi halinde yaşayan talfsiz Habeşleri 
kıra kıra, doğraya doğraya ve zehirli gazlarla boga boğa perişan etti ve 

yuttu ! diye yüreklerimiz sızlayarak döğünmeğe !üzüm yok . Çünkü Ha
beşler 936 modeli hayat ve istiklal şartlarına sırtlarını çevirip , Allahın ahi
retteki cennetinde köşk konak tedarikiyle meşgul iken , Italyan emperya-
lizmi 936 modeli modern yaşama icaplarına eksiksiz bel bağlamışlardı ... 

Ne yapalım ki artık , dünyada 936 modeli modem tekniğe dayanmayan 
haklılık, kahramanlık , sempati ve tevekkül .... gibi mefhumlar ancak ve 
ancak ahlak , felsefe ve içtimaiyat kitaplarının sahifelerinde uyuklayıp kal
mağa mahkumdurlar . 

Bence hem İslamın , hem de insanlığın ilk ve biricik yaşama şartı 
vardır : 

Çok , çok ve çok kuvvetli olmak .. 
Akverdi 

Hünerli bir dolandırıcı 
Sinema kumpanyası kurup milyonlar do

landırmak istiyordu . Fakat ... 
----...... ···----

Geçen gün , Fransada , " bey- Dolandırıcının tevkifi , sinema 
nelmilel film müessesesi " adı ile kumpanyaları aleminde çak büyük 
yeni bir sinema firması resmen te- bir hayret uyandırmıştır . Etrafında 
essüs ediyor . Parisin en tanınmış topladığı adamlar ve Prens ; yeni 
şahsiyetlerinin de hazır bulunduğu film kumpanyası direktöründen hiç 
bir içki iileminde , film müessesesi- bir zaman şüphe edemediklerini ve 
nin direktörü olan doktor , şirketin onu çok kudretli bir iş adamı ve 
hedefini tasrih ediyor . Direktörün çok mert , namuslu bir insan zan-

Şehrimizde açılacak Türk kuşu 
için Türk hava kurumu Adana şu
beşinde son günlerde ·devam eden 
hazırlıkları günu gününe okuyucula
nmıza haber veriyoruz. 

Bu husustaki bütün hazırlıklar 
bitmiş demektir. Planörlerin her iki
si de kurulmuş ve tecrübeleri de ya
pılmıştır. Açılış töreninin bu suretle 

şehrimizin ve Türk hava kurumu
nun şerefiyle mütenasip bir şekilde 
yapılması için büyük gayretler sarf
edilmektedir. 

9 Mayıs cumrtesi günü öğleden 
sonra yapılacak tören programını 

aşağıya koyuyoruz. Halkımızın bu 

mühim günde tören alanına gelmesi 
lazımdır. 

1- Adana Türk kuşunun açılış 
töreni ( 9 Mayıs 936 Cumartesi ) 
günü saat 16,30 da asfalt cadde 
üzerinde Braza F oli Fabrikasının 
batısındaki alanda yapılacaktır. 

2- Törene bütün okullar, ku
rumlar, Parti mensupları, memur
lar ve bütün halk iştirak edecektir. 

3- 9 Mayıs Cumartesi günü 
saat 16 da bütün okullar, izciler, 

Sporcular ve Türk kuşu mensupları 
( Namık Kemal ) okulunda toplana
caklar; önlerinde Askeri bando oldu
ğu halde Türk hava kurumu Adana 
şubesi yapısı ve Yeni otel önünden 
geçerek tören alanına gideceklerdir. 

4- Parti mensuplarının alana 
gelişi , Parti ve Halkevi tarafından 
tertib edilecektir. 

5- Diger kurumlar, kendilik
lerinden alana geleceklerdir. 

6 -- Alanda büyüklerimizin , 

okullar, kurumlar, memurlar, halk ve 
Türk kuşu mensublarının alacakları 
yerler mevcut krokiye göredir. 

etrafında en seçilmiş mesai arkadaş- nettik!P.rini söylemişlerdir . 
!arı ve bu meyanda bir prensle , K k l 
meşhur sinema sahne vaziı Morca r------------, ayma am ar 
Roca bulunuyordu. 1 d d ""• "kl•k 

Direktör namına müessesenin Ayetler . arasın a egışı ı -
bütün masraflarını deruht" eden I l l d 
Prens Broglie idi . Ve ilk yapılacak 1 er yapı ı 
filmin adı • yan çizenler ,, olacaktı . Çıktı I 
Filmin en belli başlı vedeti Madam 1 

Mari Marke olacaktı ve hemen er 
tesi gün direktör - film işlerine 
karşılık olmak üzere - iki milyon 
frank verecekti . 

Ve , İşin en garip yeri şurası ki, 
kumpanyanın direktörü olan doktor 
bu sabah , ellerinde kelepçeler ol
duğu halde Jandarmaların nazaretin
de hapishaneye götürülüyordu . 

Ne olup bitmişti ? 
Otuz dokuz yaşında bulunan bu 

( film kumpanyası direktörü ) dok -
tor ' adi bir dolandırıcıdan başka 
bir şey değildi . Muhtelif ceza· 
!arla dokuz kere hapishaneye girip 
çıkmış ve , son defa , bir dolandırı
cılıktan dolayı 23 ay hapishanede 
yattıktan sonra çıkmıştı . 

Çok açık göz bir serseri olan 
bu adam , bilhassa film işlerinde 
mahut zenaatini kullanıyordu . Çün
kü ; yapmacık kibarlıkları ve ~ey· 
tanca vaziyetleriyle en çok bu sa· 
hada yapacağını yapabiliyordu . 

Yeni teşkil ettiği film kumpan
yasına büro ittihaz ettiği büyük da
irenin önünde bekleyen muhteşem 

otomobile · bineceği sırada tevkif 
edilmişti- . 

Dolandırıcının bu son tevkifini 
temin eden , onu aylardanberi , tu 
haf bir tecessüsle , göz hapsinde 
bulunduran iki Jandarmanın gayreti 
ve ulaştıkları netice olmuştur . 

-
Arif Nihat Asya,nın bu 

çok güzel kitabını bü
tün okuyucularımıza tav
siye ederiz. 

Satıldığı yer: 
Sadık Aldatmaz kü-

tüphanesi. Belediye cad- l 

.::~·· ,, 
Kahire 

Görüşmeleri geriye kaldı 
Kahire : 6 (Radyo) - lngiliz

Mısır müzakerelerine bu sabah da 
devam olunmuştur . 

Müzakereler çok iyi şerait altın
da devam etmektedir . Müzakerele
re riyaset eden Vefd fırkası Lideri 
Nahas Paşa; intihabat dolayısile çok 
meşgul bulunduğundan müzakerele
re ayın 14 ünde devam edilmesi ka
rarlaştırılmıştır . 

Konyaya yağmur yağdı 

Konya : 6 ( A. A. ) - Şehri
mize ve ova)'a bereketli yağmurlar 
yağdı. Halk sevinç içindedir . 

Kaza kaymakamları arasında bir 
çok nakil ve tayinler yapılmıştır . 

Seyhan vilayetine aid kısımları 
alıyoruz: 

Provari Kaymakamlığına Feke 
Kaymakamı lsmail Hakkı, Feke Kay 
makamlığına Osmaniye Kaymaka
mı Gafur, Osmaniye Kaymakamlı
ğına Ceyhan Kaymakamı Celal lzgı, 
Ceyhan Kaymakamlığına Çomura 
Kaymakamı Nureddin tahvil ve ta
yin edilmişlerdir . 

Ceyhanda 
8 kişilik bir tarikatçı 

gurup'u yakalandı 

Dün Ceyhanın Anavarza ve ci
varı köylerinde, tarikatçılık yapan 
sekiz kişinin tutulduğu ve adliyeye 
teslim edildikleri haber alınmış

tır . 

At koşuları 

Adana ilkbahar at koşuları 
17 ve 24 Mayısta olacak 

Adana ilkbahar at koşularının 
hazırlıkları kısmen ikmal edilmiş

tir . 
Koşular 17 Mayıs Pazar ve 24 

Mayıs Pazar günleri olmak üzere 
iki hafta tatilinde olacak demektir . 

Koşulara ait proğramı da aynca 
neşredeceğiz . 

7- Bütün bu hazırlıklar ve 
yerleşmeler bittikten ve saat tam 
16,30 da Askeri bando tarafından 

istiklal marşı çalındıktan sonra töre
ne şu suretle başlanacaktır: 

A- Önce Türk hava kurumu 
lspekteri Halil bir izahatta buluna
cak, sonra Türk hava kurumu Ada
na şubesi başkanı Sabri Gül, Parti 
ve Halkevinden bir arkadaş , Türk 

kuşu hakkında birer söylev verecek
ler, okullardan ayrılan talebelerden 
biriki kişi yine bu mevzu üzerinde 
söz söyleyecek ve şiir okuyacaklar- ı 

dır. 

B - Bunlardan sonra yine tören 
alanında bayraklarla süslü olarak 
bulunan iki planörü kordelaları llba
yımız Tevfik Hadi Baysal tarafın

dan kesilmek suretiyle Türk kuşu 
mektebinin açılış töreni bitmiş ola
cak ve Bando tekrar istiklal marşı· 
nı alacaktır. 

8 - Planör muallimleri alanda 
bir sıçrama uçuşu yaparak halka 
gösterecektir. 

9- Tören başlangıcından so
nuna kadar alandaki intizam , emni
yet ve Belediye zabıta direktörleri 
tarafından temin edilecektir. 

Seyhan da 
Boğulan gencin 
cesedi bulundu 

Bir kaç gün evvel Seyhanda bo
ğulduğunu yazdığımız Kuddüs oğlu 
Kemal ismindeki gencin cesedi dün, 

Hadırlı köyü 1de bir kenara takılmış 
vaziyette bulunmuş ve cenazesi evi
ne getirilerek muayenesi yapılmış 
ve defnine ruhsat verilmiştir . 

Bozan ti 

Fakat ; Londraya kadar varacak 
olan vapur lngiltere sahillerine yak· 
laşırken , tesadüfen , vapurda , iki 
büyük su mahzeninin arasına sak
lanmış bir kadın bulundu . Zavallı ; 
soğuktan tirtir titriyor ve elindeki 
kuru ekmek parçasını hırsla kemiri
yordu . Elinin ulaşabileceği bir yer
de bir şişe süt bulunuyordu . Bu 
acayip yolcu vapurun süv~rısine 
götürüldü . Kaptan , çok büyük bir 
hayretle , soğuktan karşısında zan 
gır zangır titreyen bu kadını , tama· 
men kıyafet değiştirmiş olmasına 
rağmen tanıdı : Bu , Amerikalı mil
yonerin kansı idi . 

Londraya gelip de vapurdan 
indiği zaman , firari kadın , kendi 
dileği ile kahramanı olduğu bu ro 
manı anlatmakta hiç nazlanmadı : 

" - Tamamen mahrem bir ta· 
kım sebeplerden dolayı evimden 
kaçtım . Tanınmamak ve tevkif edil
memek için biletsiz yolculuk etmek 
istiyordum , bu sebeple bir meyve 
satıcısı kıyafetine girdim ve , hare
ket etmek üzere bulunan Jorji va 
purunun merdivenine yanaştım . Be 
ni uzaklaştırmak isteyen gemi me
muruna: 

• 
lçel Valisi 

Ertesi gün , Nevyork pol' 
nim gaybubetimi ve Jorji var 
saklanmış olmam ihtimalini 
verdiği zaman , bu çiçekçi 

kendisiyle bir akşam önce ı 
tuklanmızı hatırladı . Faka 
çoktan saklanmıştım ve bu· 
muktedir olamadılar . " 

- Bütün yolculuk müdd 
neı ede yaşadınız ? 

• - Bu ilk hareket günü 
kip eden bütün günlerde , 
köprüsü üstündeki şezlonglar~ 
rinde kaldım . Kıyafetim çok , 
de olduğu için nazarı dikkati 
etmiyordum . Akşamlan rahat 

dip meyve sepeti mi alıyor ve • 

neleri arasında intihap ettiğiııı 
bir köşeye çekiliyordum . in 
sahillerinden birine varmad· 
önce , çiçekçi kadına mantı 

iade etmek istedim . Bu , hapı 
mama sebep oldu . 

Vapurda yeniden araştı 
başladı ve nihayet yakalandııı1> 
dimi vapur süvarisinin kar 
bulundum . Ve seyahatimi , iki 
!isin ortasında hitama erdirdi 

Londranın büyük otelle 
birinde bir kaç gün dinlendikt 
ra , firari milyoner kansı Aırı 
ya iade edilecek Fakat bitta 
defa lüks kamarada seyahat ed 

Orman memurnnnn 
son verildi 

Rükneddin Söz • • 
ışıne 

Bozantı orman muamelat memu

ru vekili Muzafferin vazifesine niha
yet verilmiştir. 

Vilayetin bu yılkı yol faaliyeti ve diğ 
işleri hakkında neler diyor ? 

Belediye nizamlarına 

Aykırı hareket edenler 
cezalandırıldılar 

Mersin [ Yeni Mersin ] -

Vilayetimizde bu yıl çok canlı 
bir imar faaliyeti göze çarpmakta
dır. Bilhassa 936 bütcesinin sarfi 
yat kısmındaki rakamlar bize çok 

Manav Hasan oğlu Ahmet ma- kısa bir zaman içinde bir çok var-
nav dükkanında sebze sattığından !ıklar kazandıracak kadar dolgun-
100, Hamamcı dinçi oğlu Ahmet d ur . 
peştambalları kirli bulundurduğun- Ankaradan yeni dönmüş olan 
500, Hamamcı Seyit Sözgüç peş- llbayımız Rükneddin Sözer, Anka-
tamballan kirli bulundurduğundan radaki temasları bütce ve muhtelif 
500, Hanci Sabit oğlu Mustafa A- vilayet işleri üzerinde dün kendile-
hırlarında gübre biriktirdiğinden 500, rini ziyaret eden bir arkadaşımıza 

Ekmek mütaahhidi Bekir olu Şük- şu beyanatta bulunmuşlardır . 
rü Fırın bacasını temizlemediğinden " - Ankaraya 936 senesi büt-
200, Hancı Ahmet oğlu Ali Handa cesinin tetkikatı sırasında bazı iza-
gübre bulundurduğundan 500, Hancı hat vermek üzere gitmiştim. Diğer 
Mustafa oğlu Ali Ahırlarını gayri bazı işler için alakı>dar vekaletlerle 
sıhhi bulundurduğundan 500, Hancı temas ettim. Yeni bütcenin tasdi-
Mustafa oğlu Ali Handa tavuk bes- ' kini müteakip 936 senesi bütcesi 
lediğinden 100, Arabacı Ahmet olu ' tatbikatına başlayacağız . Hususi 
Hacı lbrahim dikkatsızlık yaparak bütceye taalluk eden işlerde bilhas· 
arabasını adama çarptığından 100, sa yol işleri 936 senesinde bizi 
er kuruş para cezasile cezaladırılmış- çok alakadar edecektir . Yol husu
lardır . 1 sunda kazalar arasındaki esas yol

Milli emlak müdürlüğü 

Açık bulunan Adana milli emlak 
müdürlüğüne Mersin maliye tahakkuk 
şubesi memuru Sadık Akkaya tayin ' 
edilmiştir. 

lan ve kazaların vilayet haricindeki 
kazalara irtibat yolları en ziyade ü
zerinde çalışılmaya değer ana yol
lar addediyorum. Bilhassa mesai bun 
(arda teksif edilmiş olacaktır . 

Mersin - Silifke yolundaki in
şaat devam etmektedir. Bu kı~ a-

rasında ahşap köprü kalmıya 
Bütün menfezler ve köprüler 
arme, yahut tel betona tahvil 
cektir . 

936 Senesi yol inşaatı ara. 
Mersin - Tarsus kısmı da göz ' 
de bulundurulacaktır . Başlanıı~ 
lan mektep ve hastahanede son 
harda ikmal edilecektir . 

Anamur. hükumet konağı i 
tı başladı. Bu bina , i ikmal ed 

Anamur kazasında bütün devııİ 
esaslı bir hükumet dairesinde 
lanmış olacaktır . 

Anamur iskelesi yapılmıştır· 
Senesinde bu iskelenin uzunluğti 
tınlacaktıktır . 

Şehrin sıhhi vaziyetine geliJI' 
Şehrin ahvalı sıhhiyesinin bil 

sa yaz mevsiminde korurunası 

hıfzıssıhha komisyonunca verile 

rarlann bir an evvel tatbiki için 
lediyeye tebligat yapıyorum. f 
evvel ve ahır işaret ettiğim ve 

bu işler hem belediyenin heıı1 
halkın karşılıklı çalışacağı işler 
Şehrin nezafetine belediye i<:B 

bizzat şehirlilerin de alakadar 
sı lazımdır. Bu noktayı değerli ~ 
sin halkının nazarı dikkatine 
diyorum .• 
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7 Mayıs 1936 

Almanya ve İtalya 
Avrupanın iki mühim milleti; Almanya ile ltalya mahiyetleri farklı ol

tnakla beraber şahsi hürriyete pek pay ayırmamak bakımından ayni vasfı gös
teren ayni rejimi güdüyorlar . Bunların tuttukları büyük, dünya sulhu iti
barile dikkate değer bazı husus! karekter göstermektedir _ 

Aşağıdaki yazı, bütün bunları göz önünde tutarak istikbalin karşılaşması 
muhtemel netice hakkında mütalaalarla doludur 1 

Bu günün vaziyetini karekterize 
eden şey, ltalya ve Almanyanın, da· ) 
nışıksız olarak birbirlerine yaptıkla· ı 
rı yardımdır . • 

ltalya Habeşistanı istila etmekle 
Almanyanın Ren bölgesine karşı 
kuvvet darbesini kolaylaştırdı . 

Alman darbesinin doğurduğu 
karışıklıkta hiç olmazsa şimdilik, Av
rupanm ltalyaya karşı gerginliğini 
azalttı . 

Bu karşılıklı hizmetler, başlan· 
gıcı on dokuzuncu asrın iptidasında 
olan, bir mukadderat benzerliğinin 
son tezahüründen başka bir şey de
ğildi . 

1815 de, Avrupanın geçirdiği 
büyük ihtilal sarsıntısının sonunda, 
ltalya ve Almanya her ikisi de iflas 
etmişlerdir ve birbirine benzer bir 
siyasal zaaf içinde itliler . 

lhtilalcı istilalar ,her iki memle
kette de eski rejimi çok zayıflat
mıştı . Fakat ayni zamanda büyük 
ihtilalin fikirlerini de oralarda itibar
dan düşürmüştü . 

manda komşuların da taarruza muk
tedir muazzam bir askeri Alman 
devleti vücude getirdi . 

Fakat bu askeri devletin yara
tılmasının bir iç siyasa hedefi har 
dı : 

Almanyada on sekizinci Lüinin 
F ransaya ithal etmeye çalışmış ol
duğu rejime benzer bir meşruti kral
lık rejimini müdafaa edecekti . 

On dokuzuncu asır ilk yarısının 
feci vaziyetinden kurtulmak için ltal
ya ile Almanyanın baş vurduklan 
siyasal kombinazonların her ikisi de 
çok sun'i olmuştur . 

Bununla beraber bu kombinezon 
!ar yarım asır kadar devam ettiler 
ve her iki memlekette büyük inkişaf 
imkanları verdiler . 

1870 den sonra ltalya krallığı ve 
Alman imparatorluğu kuvvetleniyor, 
ittifak ediyor ve zenginleşiyor -
lar. 

Asır başının kara sefaleti artık 
sona ermiştir . 

1900 ze doğru ltalya ve Alman 
meselelerinin artık kat'ı surette hal
ledilmiş olduğu sanılabilirdi . 

F :;ıkat bu bir hayaldi 1 büyük 

' 

Ôyleki Almanyada olduğu gibi 
ltalyada da eski reıım memleketi 
idare edecek kadar kuvvetli deği
di, fakat liberal ve temsili bir reji
min iş başına gelmesine mani ola· 
cak kadar kuvveti vardı . 

harp her şeyi altüst etti . ı 
Bütün harpte Almanya ve ltal

ya birbirine karşı kamplarda harp 
ettiler; fakat bu, harp neticesinin 
her ikisi için ayni olmasına mani teş
kil etmedi . 

Bu yüzden iki re)imden bir kom- 1 

binezon yapmak gibi imkansız bir 
şey aramak icabediliyordu . 
1815 ten 1848 e kadar, İtalya için 
olduğu gibi Almanya için de, bir e
konomik sefalet ve politik dekres
yon devri hakim olmuştu . 

Hükumetler 1815 andlaşmaları
na sadık idiseler de, bu iki memle 
ket, A vrupada ve kendi iç idarele· 
rinde tesis edilmiş olan nizamı boz 
mak tehdidini gösterdikleri için Av
rupayı telaşa düşüren içten içe bir 
kaynaşmaya sahne oluyordu . 

1848 ihtilali patladı ... Bu, an
cak Fransa için bir iç buhranı ol
du. 

Bu da zaferle mağlubiyeti birbi
rinden ayırmanın güclüğüne yeni bir 
delildir . . . I 

Her ıkı memleket de büyük harp 
yüzünden tamamiyle iflas etmişler
di, yani on dokuzuncu asrın ilk yarı
sındaki vaziyetlerine düşmüşlerdi. 

1848 den sonra iki memleketin 
politika davası hal için tesis etmiş 

oldukları rejimler yıkıldılar . 
Alman imparatorluğu 1918 de 

devrildi. ltalya krallığı Faşist hüku
met darbesiyle 1922 de intihar 
etti . 

Türksözü 

Almanya ergeç Avus
turyayı yutacaktır 

- Birinci sahif<ldeu artan .--
tatbik etmek imkanını bulabilecektir. Ve yine bunun içindir ki: Alman ı 

Bu esaslı madde ise Avusturya ya Avusturyaya karşı daha mutedil 
ve Çekoslovakyada kalan Alman daha tatlı bir hattıhareket takip e-
topraklarının kurtarılmasıdır. decektir. 

Tak tik değİş!yor: 

Binaenaleyh ·vaziyet bu askeri 
bakımdan mulahaza edilirse bu mu. 
azzam planın : Ren mıntıkasında ya
pılacak olan ve Hitler adı verilen 
müdafaa projesine ne _kadar bağlı 
olduğu meydana çıkar. 

Mutahassısların hesabına göre 
bu projenin tahakkuku için daha bir 
buçuk sene lazımdır. 

Bununla beraber hadiseler bize 
Avusturyanın kendisini tatlı emniyet 
niyetlerine kaptırmıyacağı görülmek· 
tedir. Filhakika Almanyada Taktiği · 
ni temamile değiştirmiştir. 

işte bilhassa Göbbels ve Rosen 
berg'ın tavsiye ettiği bu yeni politi
ka: 

Yalnız şurasını da ilave edelim 
ki; silahlı bir müdahale taraftarlan J 

Almanyada henüz temamile kuvvet
ten düşmüş değillerdir. 

Alınanyanın böyle bir mü
dahale için ilk müsait fırsatı bekle · 
diğine de emin olmalıdır. 

Berlin muhafiline göre böyle bir 
fırsat ta ergeç kendini göstere
cektir. bunu o umduran şey de 
bu gün zavallı küçücük Avusturya
nın içinde bocalayıp durduğu bin 
dürlü müşkilattır, 

Mersin kadınları 
Hava kurumuna yardım 

komitesi kurdular 
Evvelki gün Mersin kadınları 1 

Türk hava kurumunda büyük bir 
toplantı yapmışlardır . 

Nazi şefleri bu gün Almanyanın Toplantıyı açan kurum Başkanı 
bir düşman olarak ve kabul istimal Zekiye Olgaçay çok heyecanlı bir 
ile Avusturyaya girmesinin doğru ol hitabede bulunarak hava tehlikesini 
mıyacağı fikrindedirler. anlatmış ve bu tehlikeyi önlemek 

Nazism "Avusturyaya Alman kar- ıçın bütün yurddaşların yardıma 
daşları esaretten kurtarmak üzere koştuklannı ve bu yurdun kafilesine 
gelen münci,, olarak girecektir. istiklal savaşında erkek kardeşlerile 

Filhakika Habisburg hanedanının yanyana kurşun atan Türk kadınının 
d da katılmakta gecikmiyeceğini söy· 

Avusturyanın başına yeni en geti 
1 1 lemiş tir . 

rilmesi fikri oldukça sağ am esas ara Zekiye Olgaçayın hitabesi salo· 
dayandığı zamanlarda Almanya A· nu dolduran kadınlanmızın şiddetli 
vusturyada silahlı bir müdahale yap. alkışlarile karşılanmış ve bütün mev· 
mak arzusunu ciddi olarak nazar iti- cudiyetlerile çalışacaklarını söyle-
bara almıştı. mişlerdir . 

Bunun için de Yugoslavyanın Bundan sonra müzakerelere Me-
yardımı temin edilmişti. Çünkü ma- diha R. Sözerin Başkanlığında de· 
lumatın mesuliyetini kendilerine yük. vam edilmiş ve ( Hava Kurumuna 
leteceğimiz - Avusturya selahiyet- yardımcı kadınlar ) neşriyat ve propa· 

Sahife : 3 

Asri sinemada 
6 Mayıs Çarşanba akşamından itibaren 

Mevsimin müstesna filmlerinden birisini daha 
sunmakla kıvanç duyar 

Bitmemiş senfonininin unutulmaz ilahi artist Martha Eggert ve sahne 
arkadaşı Hans Abers)e beraber çevirdiği aşk , ihtiras ve heyecanla dolu 

( Büyük şehirler uyurken ) 
Filminde; sizi teshir ederek ve günlerce tesirini unutamıyacaksınız. 

İlaveten ( Ufa ) Jurnal. 

Pek yakında: Joze Mojika 

Çingeneler kralı 
6808 

1 TAN Sınemasında J 

Bu akşam 

Fransız sinemacılığının üç büyük siması 

Gaby Morlay 
Jan Gabin ve Charle Vanele 

Güzel bir film olan ve ispanyanın yakıcı havası altında cereyan 
panyol şarkıları ve musikisile süslenmiş 

eden Is-

aşk , kin ve ihtiras dolu 

Sevil dansözü 
isimli fevkalade eserde eşsiz birer sanatkar olduklarını seyircilere 

ettireceklerdir 

Fransızca sözlüdür 

Pek yakında : 
Nil Haydutları 

Çölde kalan bir Avrupalı kızın fevkalade maceralan 
6803 

tas tik 

~~~~-__ , __________ ...., _________________ _ 

tar muhafilinin iddiasına göre im- Mersin : 6 ( Hususi ) -
parator Habsburg Ottode'ın Avus- ğanda işlerini idare için ( Neşriyat ) Alsaray 
turya tahtına çıkmasına mani olmak komiteleri seçilmiş ve aralarında iş 
için Almanya ile Yugoslavya arasın- bo"lu"ınü yapılarak toplantıya son ve- ----------~-!!"!"·--ı!'~·-------------

sinemasında 
da gizli bir ittifak mevcuttur. Aynı rilmiştir . " iki büyük film birden 
muhafilin ifadelerine göre : ---------- 1 

"Eger Otto bir gün Üstem tay- Seyhan Evkaf müdür-
" 

ra bir taraftan Alman, diğer taraf- Artırmaya konulan vakıf akar· ıra ı 
Fakat Avrupanın çehresini de· 

ğiştirdi, çünkü ltalyan ve Alman 
meselelerinin ayni zamanda halledil· 
mesine imkan verdi . 

İşte o zaman , 1348 de olduğu 
gibi, ltalya öncülük ederek Alman
ya'ya yol gösterdi. 

yare meydanına indise bir saat son- lüğünden : ( K• ı k 
1 

tan Yugoslav kıtaalan da Avustur- !arın isteklisi çıkmayanlarının artır-
Gönül) 

yaya girecektir.,, ma müddetleri üç gün daha uzatıl- Aşk, müzik, hayat ve hakikatfilmi 

Yaratanları: ( Joan Crav Ford) ve ( Clark Gable) 
( Robert Montgomery ) 

İtalya, öncülük etti ve Almanya
Yol açtı , 

1830 danberi 1915 andlaşmala-
tına muhalif olarak ltalya meselesini 
halletmek işine girişmiş olan Bona
Partizmin F ransada tekrar iktidar 
tnevkiine gelmesinden istifade ede
rek, ltalya, ltalya krallığının kurul
nıasile eski rejimile ihtilal ve kral 
lıkla temsili rejim arasında bir kom
binezon bulmaya muvaffak oldu. 

İngiltere ve Fransa 1860 dan 
beri ltalyar.ın işlerine ve tarihine bir 
türlü akıl erdiremediler, çünkü 1860 
dan 1922 ye kadar bu memleketi 
idare eden rejimin mahiyetini anla
madılar . 

ltalya krallığı tarafından takibe
dilen siyasanın modeli lngiliz Parle
llıenter rejimde değil, Pariste, tem
muz meşrutiyetinde aranmak lazım
dır. 

Almanya da bir kaç sene sonra, 
demokrasile krallığı mezcedecek fa. 
kat başka bir tipte bir kombinezon 
buldu . 

Bismar'kın Avusturyayı Alman 
topluluğunun dışında bırakmakla Al
ınan birliği kurmuş olduğu tekrarla
nır. 

Hakikatte ise, Bismark, Viyana 
kongresinin 1915 konferasyonu için: 
de tamamiyle tahakkuk ettirmiş ol
duğu milli birliği yıkmıştır . 

Bismark'ın Viyana kongresinin 
Önüne geçmeye muvaffak olduğu 
Şeydir . 

Almanyanın bir kısmına, yalnız 
llıenıleketi müdafaaya değil, ayni za- ı 

1022 ye kadar memleketi idare 
etmiş olan meşruti rejimin yerine 
tamamiyle gayrimeşru bir rejim te 
essüs etti: 

ihtilalin kralı , ve krallığın ihtilali 
bir taklidi , Almanya 14 sene , de
mokratik bir cumuriyet kurmağa 
uğraştıktan sonra, ltalyanın misali
taklid etti ve tarihinin Fransız tari
hine Napolyon Bonabart devrine 
tekabül eden bir safhasına girdi . 

Nazi rejiminin iktidar mevkiine 
geçmesi 1322 İtalyan hükumet dar
besinin bir neticesidir: Biri.1cisi ol
masaydı ikincisi de olmıyacaktı. 

Burada çizdiğim uzun ve komp
leks bir tarihin , çok basitleştirmiş 
bir şemasıdır. 

Günün birinde bu mevzu Cenev
re üniversitesinde tetkik etmek is
tiyorum. Fakat bugün Avrupayı 
idare eden adamların bu şemayı 

zihinlerinde muhafaza etmekle fay
da göreceklerini ummuyorum. 

Bir asırlık tarihe bu seri göz 
atıştan oldukça ehemmiyetli iki ne
tice çıkabilir. 

Bunlardan birincisi, F aşsit İtalya 
ile Nazist Almanyayı bir birine zıd 
göstermeğe imkan olmadığıdir 

Bu iki memleketi ayıran sıyasal 

görüş farkları ne olursa olsun, her 
ikisi de, henüz daha medeni ve nis
beten zengin ve serbest olan Avru
paya karşı ayni muhalif vaziyette 
bulunuyorlar. Bunlar, bugün, men
faatlerden ziyade, tali benzerlikle
riyle birbirlerine bağlıdırlar. 

Geçici rekabetlerle bu birliği 
bo:acağını um~ her polit~ka ı;ırıcak 

. 

Bunun içindir ki Avusturyalıların mıştır . Bunların ihaleleri 11-5 -
taraflı bir rı'.lya gibi gördükleri Otto 1 936 Pazartesi günü saat 14 de Evkaf 
nun saltanatı da yavaşyavaş solma- dairesiı:ıdeyapılacağındantaliplerin mü· 
ğa başlamıştır. racaatları . 6816 

Kozmin Diş Macunu 
------- --·--·-

Mektep talebelerine bilhassa tavsiye ederiz. Reklamlara kapılmayınız. Koz· 
ınin diş macununu bir kerre tecrübe ediniz. Hem ucuz, hem sıhhi dünya
nın en meşhur diş macununun formülünü elde etmeğe muvaffak olan 
Nevrozin laboratvarının yeni müstahzarıdır . 

Fiatı her yerde 15 kuruştur . 6815 

Bayanların ay sancıları 

Her ay bayanları üzen ve sıkan sancıların önüne geçecek çok kıy
metli ilacı her evde bulundurunuz . 

Bu ilacın ismi Nevrozindir . Bir defa tecrübe ederseniz başka ilaç 
kullanmazsınız . 

Fiatı her eczahanede 7 ,5 kuruştur . 6814 

muvakkat neticeler alabilir. 
1935 in başlangıcındanberi bi

ribiririni takib eden hadiseler bunun 
bir delilidir. 

Pek küçük bir zümrenin elinde 
iktidarı muhafaza etmek . 

Netice meydandadır: 

ltalyaiı ve Alman milletleri , İn
giliz ve Fransız miUetlerinin uzun 
zamandanberi malik olduklan , ser 
bestçe fikir beyan etmek, istedik· 

1 

2 
( Maskeler 

... 
aşagı ) 

Dehşet heyecan helecan filmi 

Gelecek 
... 

program : 

ıLeblebici Horhor Şafakta silah sesleri I 
6801 

Dr. Mühendis Remzi 

su 
H 

İNŞAAT 
iNŞAATI 

E R N E V i 
P R O J E 

Fenni izahat ve hesaplar 
T i N 

Kontrol 
Ö L Ç 

Adres: P. 

Ş A 

M 
K 

ve 
E 

u 

A 
idaresi 
L E 

T U 
R 

s u 
Abidin paşa caddesi No: 

Tan sineması karşısında Merkez Kumandanlığı 
68 
altında 

Çıkarılacak ikinci netice de şu· 
dur ki, Avrupanın istikbali, sela· 
meti veya iflası , sulh veya harb, 
ltalya ile Almanyanın iç buhranları
na bağlıdır. 

Bu iki memleketin siyasal mese
lelerini hal için başyarmış oldukları 
svrı 'i 'ia:relerın hır tek sebebı vardır: 

Muharrem Hilmi yazıhanesi 
4--8-12~16-20~25~29 

!erini söylemek hakkına sahih olma- 1 1 
dıkları müddetçe hiç bir büyük Av- 6457 
rupa davasının halledilmesine imkan ,_ ________ .,_"""' _______________ _ 

yoktur . 
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SAYIN HALKIMIZA 

Sanayi işlerinde ilerleyişi bütün dünyaca tekdir edilen Sovyet Rusya 
fabrikalarının son model yaptığı kapalı bütün dişliler yağ içinde dönen 
saç tablalı Bergüzar sistemi ve çok hafif olan orak ma-

kineler ve yedek parçalan dişli bıçaklar ziraatta kullanılan her cins 

pulluklar Çayır makinalan Tırmıklar ot preseleri Pul
varizatörler bütün Anadoluda kullanılan ve çok büyük bir şöhret 

kazanan ve Sütlerinizden en temiz yağ çıkaran kullanışlı ve sağlam · 

olan Süt makinalanmız çifçilerimizin çoktanberi beklemekte olduk

ları halis çelikten yapılmış Ot kazmalarırnız son model zarif ve 

şık Dikiş makinalarımız gelmiştir . Fiatlar Rekabet ka 

bul etmez derecede ucuzdur . Fır~attan istifade ediniz . 

Pek yakında altı ve dört öküzlü pulluklarımız da gelecektir . 

Deposu Adanada Osmanlı bankası aliında 

Şubeleri Mersin Ceyhan 
6579 39 

,_ _______________ , _________________ ___ 

ilaçlarınızı, Naftalin ( Güve otu ) ve 
Parfümeri tuvalet ihtiyaçlarınızı 

Seyhan Eczanesinden 
alınız 

Türksözü 

Satılık bağ 
Adananın yıl .n.ı mevk.ındc -,İn

de kuyusu, meyve ağaçları bulunan 
yedi dönüm iki evlek miktarındaki 
bağ satılıktır. Satın almak istiyenle
rin kasap halinin karşısında lastikçi 
Musa ustaya müracaat etmeleri . 

6812 

Seyhan C. Müddei -
umumiliğinden : 

Cebelibereket merkez ceza evi
nin ekmek ve gazyağmın 1-6-936 
tarihinden 29-5-937 gayesine ka
dar bir senelik ihtiyacı olan kırk bin 
kilo ekmek ve bin kilo gazyagı 
20 gün müddetle münakasaya konul
muştur . 

isteklilerin şeraiti anlamak üzere 
Cebelibereket Müddeiumumiliğine 

müracaatları ilan olunur . 
6810 

Yitik adam 
Urlanın Yaylak kazası Basiki na

hiyesinin Kepirce köyünden demez 
ogullanndan yeğenin demezoğ)u 326 

tevellütlü Hüseyini Altı aydanberi / 
Adanadan nereye ğittiği bilinme
mektedir . 

Dayın 
Demez oğullarından 

Müslüm oğlu Süleyman 
6811 

Zayi makbuzlar 
Lira Tarihi 
50 13.6-935 
55 13-6-935 
88 24-6-935 
80 4-12-935 

Numarasi 
543948 
543949 
581110 
482819 

273 iki yüz yetmiş üç liradır , 
Milli emlak idaresinden Abdi oğlu 1 

köyünde artırmaya çıkarılan tarlaların 
artırmasına İştirak etmek üzere pey 1 

akçası olarak yatırmış olduğumuz 

iki yüz yetmiş üç lirayı muhtevi ta-
ı ih ve numaraları yukarıda yazılı 
makbuzları 1ayi ettiğimiz ilan olu 
nur. 

6813 

7 Mayıs 1936 
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SOCONY -VACUM 
Müstahsilatı 

Gaz : Develi 
: Kanadlı atlı Benzin 

Mazot : Socony - Vacum 
Makine yağı : Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 
Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf, iyi servis teşkilatımızla her za-

man hizmetinize amadeyiz . 6457 

Merkez kumandanlığı altında 
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Singapur korsanları 
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şartname ve sair evrakında gösterilen tadilat ve ilavelerin yapılması, tali
bine ait olmak şartile üç sene müddetle kirası kapalı zarfla arttırmaya ko

BELEDİYE İLANLARI 
Sıcaklara çare 

1936 model Kelvinatör hakiki ~ir l 

ve elektrikli buz dolabı emsalsız , ıı~~ 
sarfiyatı çok az, katiyen bozulmaz, na~ 

nulmuştur . 

2- Bu husustaki şartname belediye fen işleri ve hesap işleri müdür
lüklerinden parasız olarak alınabilir. 

3 - Artırma, 18-5-936 pazartesi günü , saat on dörtte belediye 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

isimli müheyyiç filmde buluna- çalışırken yorıılmaz ve ucuzdur. Va- lıti t 

caksınız deli satış yeri Belediye civarı ... 6797 le y 
6776 td.er 

::....---·----------- ı ---·----------ıerd. , 
_ ı tatoı 

----------- Umumi neşriyat müdürü 1 ıııı, , 

Celal Bayer 

!ıınn 
lon~ 
d.e ' Birkere tecrübeden sonra her husustaki azami menfaatinizi 

anlıyacağınıza şüphe yoktur 4- Muvakkat teminatı : (563) liradır. 
~ 5-Teklif mektupları, ihale günü öğleye kadar belediye reisliğine tev-

-------------------------- di edilmek lazımdır. 6794 3-7-11-15 

Kaçakçılar vatan 
hainidir _____________ .,......., _____ __ 

Adana Türksözü matbaası 


