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SAL 1 

5 KURUŞ 

Küçük itilafın askeri kuvveti 

Romanya - Yugoslavya - Çekos
lovakya orduları 

Cenevrede çıkan " Milletler 
Cemiyeti için Alman ıosyetesi ., 
niu Mecmuası Çekoslov'akyanın 
silahları hakkında ,, netrdtiği bir 
yazıda dikkate defrer ve müfidır 
adetler vermektedir . 

Bu adetlere göre Çeko~lovak
yaoıu hazırda 205,222 kiıilik bir 
kuvveti olup bunun 10,000 kitisi 
bava kuvvetleriue mensuptur . 

Harpte hu aayı ( 1,400,000) e 
çıkabilecektir. Bugün Çekoslovak
yaoın 300 bomba topu , 9000 ha
fif ve 3500 aiır makineB tııfengi, 
750 küçük çapta 430 büyük çap
ta lop , 250 dıfi tayyare lopa , 
150 hücum arabası , 120 zırhlı 
otomobil ve 1350 harp uçağı var· 
dır. 

Ve bütno bu sillhlar modern 
teknığin iıtediği mükemmeliyet· 
tedir . Çekoslovakya harp san.ıyi 
inin ve fabrikalarının mllkemme
liyeti göz önüne getirilecek olursa 
bunda hiç ıüphe etmemek lilzım
geldiği derhal meydarıa çıkar . 
Fazla vasıtaları ınoayiioio tekii 
aılllü is~ nrdanun her kııımının 

motorize edilmeıioi temin etmiı
tir . 

Hava kuvvetleıine gelince , 
bu hususta Çekoslovakya her han
gi hllyük bir devletle bile boy öl
ÇÜ§ehilir . Mesela her an savaşa 
hazır bulunan 1350 uçağıyle , İn
gilıerenin bütün ihtiyat kuvvetle
ri de dahil oldllğu belde 1850 
uçaktan ibııret olan bava kuvvet· 
leri arasında IByı itibariyle mü 
him fark olmımakla beraber 
kalite itibariyle de farkıızdır . 

İogiltcrenin müıtemlekeleri 

bakımından da ihtiyaçları gllz öoü
oe getırilirse Çekoslovakyaoıo ba · 
va kuvvetlerini milli müdafaa ib· 
tiyacıodan bile fı:ı:la bir derece
ye vardırdıtı belli olur . 

Bugün avcı uçaklarıoın bile 
faaliyet 1&baları 500 - 1000 ki
lometre olduğa halde Çek ağır 
bombardman açıkları bütün yÜ· 

kü ile beraber 2000 kilometrelik 
bir mesafeye kadar gidebilmek· 
tedir . 

Yuguslavya ordusu 
Pariste çıkan Tempı gazete. 

sinden : 
" Hazerda Yııgoalavya orılusu 

2-3 fırkalık btş ordudan mü· 
rekkeptir. Yani , on piyade fır· 
kısı , iki ıüvari fırkası , bir mu
hafız fırkası , hafif , ağır topçu 
alaylaıı , iıtihkiim muhabere ta
burlaıı zırhlı otomobil bölükle
rinden ibarettir . 

Aıker lik hizmeti mecburi olup 
nazari müddeti on sekiz aydır , 
TayyaN ve deniz kuvvetlerinde 
bu müddet iki senedir . 

Biltçesinin verdiği iaı~iin da
hilinde Yugoslavya ordusunu mo· 
dernize etmektedir . 

Yugoslavya erkiiuı harbiyesi , 
rast geldiği müşküliita rağmen , 
tekamül hamleleriade büyük ne
ticeler almıştır. Va denilebilir ki 
bütün Balkanların en ileri ordu. 
sudur . 

Y aloız tnıasını da ili ve etme
lidir ki ; ordunun makioeleıtiril· 
meai , mali lmklnsızlık yüzünden 
henüz oldukça geridir . 

- Gerisi ıiçı!ncü sayfada -

ihtiyat zabitleri 
iki senede en çok kırk beş gün 
ordu emrinde çalışacaklardır 

Kanun projesi kamu taya verildi maaş 
kanununda da değişiklik yapılıyor 

Yedek ıubay· ve aalceri memur ı 
lar lcınuououo 14 llocü maddele· 
rloin ikinei fıkruıoda yazıldığı 1 
gibi ihtiyat ıubayların l'llim ve 
terbiye makudile ve her iki 18De 
de bir en çok 45 glln devam el· 
ıııek üzen bakuılar meclial kara 
tile ı;at-ırılmalan gerekli lıe de 
k•nuoun bu ,hllkmDnün tatbiki•• 
~u gline kadar blldçe dolayuile 
1 ıııkıa bulunamamış idi · 

lillkllmet bu def. muayyen 
bir formlll İçinde bu h11kmüo 
latbilcioe imkan görmlit ve bu ı 
formQllln kanun haline gelmeıi 
için huarladıjtı proj•leri dün Ka 
llıutaya vermiştir . 

Bu projelerlo: yedek ınbaylar
dnıı d,vlet n devlet" ba[ılı mü· 
••ıes...ıerde m mor olanlar eıuen 
rııaa~ almakta olduklarından ilci 
~eued. bir talim maluadile çağı
;.1ldıkları zaman dairrlerl~c• ızin-
1 •ayılarak maaşlarını dairtleriıı
d,ıı tım olarak "almaları, serbest 
'ııeılek sahipleri~e de rütbeleri
~t aö e maag(arıoıD milli müdafaa 
Ut.1çuindeo veıilmeıi temin edil· 

llı~lıtedir . 

ihtiyat ınhıylarınia bulunduk. 
ları yerlerden gırnboalın ıevldo 
de barcirab adıyla bir para verll
oıiyecek yalnız zarurt murafları 
ödenecektir . 

Bundıu baıka htlıkumet ae
rekli sebeplYr projesinde, talime 
çağrılacak yedek ıubaylarının hep 
ılolo birden çıirılmuıoın mttm 
lcüo olamıyıcağı >için 11nıf, rütbe 
•• do~umların~ ılır• ordunun mu 
ayyen lalim 1aflaılarında her yıl 
bir k111m çı{ırılacı{ıını tHrih ede 
rek dairelerdeki iglerio bu yüzden 1 

alı.umıyıeaiıoa it•r•t etmekte
dir . 

Hlikiimllin hu mak1adla ha
zırlayıp Kamulaya Terdiil pro · 
jelerden birinde maaı kanununun 
13, 24 .e 25 inci 11taddalırinin 

drğiotlrilmeıi iıteomektedir . 
Layihada '13 öneli maddenin 

şu tekilde değıştidlmeıi teldıf o 
luomaktıdır : 

" Ücretle müsı.hdem olanla
ra iatiraheı ve meulihi zBthiyele· 

ri için ıenedo izimi 15 ııllo •e 
rapoılarla taayyün edtrı hastalık 

- Guisi lklnc{sahifede- -

-- --
--- --

Yunan Başvekili Demir_, 

cıs ansızın öldü ı 

·---
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Snriye -Fransa 

Görüşmelerinin bir çık
maza girmesinden 

korkuluyor --
Kudllıten Şam gnzetelerine 

telgrafla bildiriliyor: 
Paristen gelen tel yazılarına 

göre, Suriye . Fransa muahede
sinin ana hıtları üzerinde haıh 
yan konuşmalar ağır ilerlemekte
dir. 

Kanumaıalarda en çetin mev· 
zuu ııkıılliyetler ve Suri,edeki 
Fransız orduıu meselesi teıkil 
atmektedir. 

Suriye heyeti, Sııriyeda Fran
sız hava üslerinin kalmuıoa mu
vafakat etmekte, fakat Funsız 

lıgal ordusunun çekilmesine 11rar 

ey lem ~ktedir. 
Akalliyetler işine gelince, Frıa· 

sa akalliyethırin himayesini Su 
riye hll1'iimetine bırakmağa mu
vafakat ıtmiyerek bunları kendi 
ıinin himayesi altını almak buıu. 
sonda ısrar eylemektedir. 

Bu iki meıelc yüzünden ko
nuşmaların bir çıkmaza girmeıi 
tehlikesi vudır. Sıyaul mıhafil 
bu tehlikenin önü alınarak bir an· 
laıma meydana geleceği hakkında 
nikbin değ ldir. 

Sıra Lübnanın 

Bir Fransa Lübnan 
muahedesi için 

çalışılıyor 

Berut - Vatani kütle ile Frın 
sız delegeleri araAıoda Parisde 
muahede kooU§maları devım ade · 
keo, Lübnanda da göze çarpan 
siya1i !ıir f-aliyel baalamıştır . 

Tanınmış ıimalar, Lllboaoın 
da Suriye gibi iıtikliile kıvutma
ll ve Fransa ile bir muahede ak
di urııretini ileri ıürm~ktedir
ler . 

Haber verildiğine göre, bu 
meaele üzerinde çalışan kimseler· 
den mürekkep bir heyet yakında 
Pariae giderek teşebbllsatta bulu
nacak ve hır Lübnan - FranH 
muahedeıinio akıline çalışıcalı:

tır . 
Dıger tarıftın Fraaıız maha

filinin bu isteğe muvafakat ede 
ceği umulmıktıdır · 

·suriyede 
Ölçü ve tartı kanunu 

Şam : - Matbuııt kaleminin 
neşrettiği ı esmi bir tebliğde de. 
Diliyor ki : 

- Yüce Komiserliğin kararı 
mucibince hlltün Suriye tehir le· 
rinde l Mayıstan ilibııren yeni 
ölçü ve tartı kanununun tatbiki 
batlanacek ve çarşılarda metre 
ve kilo üzerinden elıı verit yapı· 
lacıktır. 

1 Ni.an 936 tarihindan itiba
ren Lüboanda tatbikine bıılaomıf 
OIM- tarafta memnuni 
yetlıı karş... .iııotır . 

"Türk Sözü ,, nü 
Yeni yı1=ıl ile beki eyi niz 

Faydalı bir tedbir 
Yapağlarımızın iyice temizlenme

den satışa çıkarılması yasak ediliyor 

Y ııpıığılarımızın dışarı piyasalar-
da iyi bir surette miişteri bulııp satıl

masıiçin yapağıcıların uymaları 

şart koşulan bazı tedbirler alın· 

dığını memnuniyetle işittik . 

Bu tedbirlere göre, şimdiye ka
dar yapağı sahipleri tarafından 

tüccara yüzde dört •iskonto ile sa
tılan ayıklanmamış yapağı yerine 
temizlenmiş ve iskontosuz mal sat
mak usulü güdüıecektir · 

safını bozacak derede çakıldak, ru 

tubet ve kirli toz ve toprak bulu · 
lunuyordu. 

Filhakika iskontolu yapağı sa · 1 
tışlerında şimdiye kadar maim ev· 

Hem satıcıyı, hem de ihracatçı 

tüccarları ekseriya zarara sokan 

ve fakat bütün hunlardan daha mü

Jıim olarıık. da yapağı gibi değerli 
bir ihraç malımızın hariç piyasa 

!ardaki revacına tesir yaptın bu ha 

lin önüne g eçilmesi için alınan bu 

faydalı tedbirin büyük bir israrla 
tatbik edileceginden de eminiz . 

İngiliz kabinesi düşecek mi? 
Kabinenin zaafı nereden geliyor? 

Muhafazakarlar arasındaki ayrılık 

Baldvin bir şef olmaktan ziyade 
uzlaştırıcılık rolü oynuyor 

[ Le Jurnal ] dan: 

En hasit beynelmilc 1 nezaket 
icahları yab1ncı memleketlerin 
içişleri hakkında büyük bir ihti
yat tavsiye edu. Bilhassa, bu dost 
bir memleket, ve bizioı gibi ken 
diaiylo, müşterek ve kat'i bir el 
birliği yapacağız VI" çok aykırı bir 
nokİai nazır farklarını belletmek 
mecburiyrtinde olduğumuz bir 
memleket olursa .. 

Eğer, sadece yakında vukua 
gelecek bir kabine değiıikliğioin 
zamanından evvel olması hadisesi 
gibi bir ıey karşısıoda bulunuy
dık, yalmz, memela Başbakan Bald
vin'i Nevil Çemberlaym'ıo istib· 
liif edeceği Dovoiog Street'e Lord 
H.Iıfake veyahut Robeıt Horm' • 
un getirileceği gibi kuvvetli ihti· 
maileri sayar geçerdik. 

Bugünkü kabine ıiyasi istika-

Boğazlar işinde 

Hükumetimizin dürüst 
hareketi takdirle 
karşılanmıştır 

Ankara: 13 (A. A.) - Hava 
sıo bi ldirdiğioe göre, Lood rada 
ıaliibiyetlar mabafil, boğazların 
yeniden askeri bir hale ifrağında 
Tiirk bülı.ümctioin dürüst ve mu
ahedeler ahkamına mutabık bir 
uınl takip etmek gibi bir liyakat 
göstermiş olduğunu ve Almao
yanıo tarzı hareketi ookhi nazı
rını tamaaıiyle muhik bir bale 
getirdiğini eöylr.mektedirlu. 

met ve görüş vuzuhundan mah
rumdur 

En tuh· f tarafı İse, bu kabine· 
nin büyük bir intihap zaferi lca
zaomıt olması ve Çl•k avantaj l ı 

mali bir vHziyette iktidar mevki 
ine gelmiı buluamesıdır, 

Kötlllük yalnız, bu milli hü 
t..ümetin treuayyıstlarla Lihtral
larıo beynelmilel ıiyasetlerioi telif 
gibi bir enditeye kapılmış olma 
larından geliyor. 

İki esaılı hafif nokta vardır : 
Birincisi bir ı•f olmaktan ziyade 
.M. Baldvio'io uzlaştırıcı lcarak· 
teri, digeriyse muhafazakarlar 
arasındaki derin ayrılıktır. 

Muhıfazalı.arlardao bir kıımı 
İogıltereoin Avrupa işlerinden 
tecerrüt etmesi, diger kısmı ise 
beynelmilel siyasetin lngiliz İm· 
paratorluğu emrinde kullanılması 
t1r11ftarıdır. 

Nankin Hükumeti 

Sovyet- Mogul paktını 
tekrar p. otesto etti 

Ankara : 13 ( A. A. ) - Nao
kin hukümeti Mogol-Sovyet pak
tını Sovyetler neıdiode ikinci 
defo protesto dmişdir . 

Berliner Gazetesinin 
mutalaasına göre mer
kezi siklet rende degil 

Nilde imiş 

Ankara : 13 ( A. A. ) - Lo 
lı:arno Devletlerinin Cenevrede· 
ki toplaotısıodao elde edilen oe
ticelerdeo bahseden Berliner Ta
geblat ğiizetesi müstakbel hadi
selerin meı kezı siki eti l{en üze
rinde değil Nil üurindedir di
yor . 

İtalyanın altun mevcu
du azalıyor 

Pariı : 13 ( Radyo ) -Ör ga
zetr siııe göıe İtolyada alton mev· 
c udu her ay üç milyon liret azal 
maktadır . 

--""!!!!11--
D ö mart e I 

8u ay sonunda Anka
rayı ziyaret edecek ---

Berut: 11 (Özel) - Kont Dö
martel ve V aıani liderleriyle 
Fraoıız erkiioı arasında devam 
etmekte olan görüşmeler önümüz
deki hafta sonunda sona erecek 
ve Kont Dömartelle murabh11 
heyeti Türkiye yoluyle Beruta 
döneceklerdir. 

Kontun, dönüşte Aakaraya da 
uğrıyarak Türk ricaliyle de Bazı 
meseleler üzerinde görüşeceği 
ıöylenmekledir. 

- 935 yılı içinde Berattan h1ri· 
ce 327,385 11ndık portakal, limon 
ve mandalina ihraç edilmııtir. 

934 yılında ise b11 mikdar 155 
nndık idi. 

- Yunan geoerallarındao 

Pla~iras buraya gelmiş ve bir gDn 
kaldıktan sonra Kudüıe gitmiılir. 

Gcoeralın sey~hatı hususi 
bir mahiyette olup hiç bir gaze
teciye Y linaniıtın ııhvali hakkın
da beyanatta balunmımıştır. 

-- Dlloya Yahudi doktorlırı, 
Lu ay sonlarına doğru Kudüste 
toplanacak olan tıp koogreıine 
çağırılmıılardır. 

Bu kongreye bütün memle
ketlerden şimdiye kadar 545 dok· 
ter adlarını göndermiılerdir. 

Kongre beş gün eürecektir. 
- Lübnan ve Lazklyeden Şar

ki Afrikaya İtalyanlar hesabına 
amele olarak 'gitmiş olanlar ora
da gördükleri tazyik ve açlığa 
tehımmül edemediklerinden ka
file halinde buraya dönmllşler
dir. 

Hali hazırda Eritreden Lüb
nanlı ve Eazkiyeli •melelerden 
67 kiti kalmış olup bunlar da 
bu günlerde ıehrimize dönecek· 
!erdir. 

- Şamda bir tahkikat ııruıa· 
da bir adamı kazıklamaktan ıuç· 
lu polis komiseri Hayri Aiilvan 
hakkındaki tahkikat Baavezirlik 
muavini bizzat idare etmektedir. 

Bu kazıklamak meselesi bütün 
Suıiyede büyük alı.si tesir basıl 
etmiştir. ı<azıklama lcahramaoı 
olan komiser, her hangi bir Sui 
kude uğramamak için ev:oe ar· 
kadaşlarıoın refakatinde gidip 
gelmektedir. 

Yunan 

Başvekili ansızın öldii 

Atine : 13 (Radyo ) - Baş
vekil Demircis füc'eten ölmüştür. 

Atine : 13 ( Radyo ) - De 
mircis bu sabah yatağında ölü 
olarak bulunmuştur. 

Atine: 13 ( Radyo) -· Metak· 
sas, Başvekil muavinı sıfatile krala 
kabinenin istifaeını takt im etmiş
tir .. ve K~al tarafındın yeni kabi
neyı teşkıle memur edilmiştir. 

. 

lrlanJada 
Karışıklık oldu 

Dublen 13 (Radyo) - Y•pı 
lın bir merasimde hılk ile zabita 
arasında şiddetli çarpışmalar ol
muıtur . 

lzmlrde 

Kayas çiftliğinde inekhane 

Tarım bakanlığı lzmirde Kayae 
çiftliğindu bir inekhane tesisini diı
şüomoktedir. Buuuo için zootekni 

mütehassısı Nureddinin yerind• yap
tığı to\kik üzerine verdiği rapor 
inc~lenmektedır . 



Sarfa : 2 

Yapılan ve bozulan 
muahedeler 

21 Mart 936 tarihli Liteury 
Dıgeıt s•rgiaiodeo : 

Büyük harp biticce sulba suıa
mı§ olan milletler bir takım mu· 
abedeler yeptılar . Bunlar 28 Ha· 
ziran 1919 yılında mütı.,filderle 
Almanya ırasında Veruy muab e 
d.,sioin imz. lanmaeiyl o b•şl - m~ 
tır . 

ya, Lebiıtın ve Çekoslovakya 
imzolamışlnrdı . İngiltere. bu mu 
ahed • yİ 1 Birincikiioıın 1925de 
tasdik dmiş~i. 

Dı§ s ıyaııasına dair gayet iyi 

haber elao Şikago Daily Nevt' ~· 
zet r si, bugliokü gllode cıu•bedr
lero riayet etmenin artık Bir is 
Hsna halini a ' d ı ğını ani.tan Lir 
yezıuıııla diyor ki: 

(Türk Sözü) 

Şeblr Dayakları 

Adana pamuk üret
me çifliği için 

402 hektarlık arazinin 
istimlaki takarrur etti 

Aılana pamuk üretme çifliği 
için arazi ulın alınmasına lüzum 
hasıl o mu§ ve Meto zadelerin çif
liğiniu istimlaki tensip edilmişti. 

Diin Vekfildten vıliyete ge 
l.n bir emirde Meto zadelere aid 
oları bu 402 h e ktarlık çifıiğin 

bükfimet hes.bıoa istimllki ta
karrur ettiğinden muamelesiee 
başlanılması bildirilmektedir . 

Çif çil erimize 

Yapılacak yardımlar 

Son yıllarda, dünya istihsal A
leıninde büyük bir darlık ve ge
çiştirilmesi çok gllç bir sıkıntı 

va.dı . 
Bittabi bu darlık memlehti 

mizde de geçmiş olduğundan, ber 
iş muhitinde mühim sarsıntılu 

meydana getirerek iş sahiplerini 
hırpalamaktadır . 

M•şhur Versay mu11bedtsi mil 
leıler cemiyetini de vücude ge · 
tirdi ve Sar havzasını , on beş yıl 
sonra bir genoy yBplmak şa ı tiyle 

milletl~rarası bir komisyonun ida 
rui altına verdi . Bu mu obcde ile 
Almanya bütün sömürgelerini 
kaybediyor ve Almeıı ordusunun 
100 bin kişiyi aımamaeı şart ko · 
ıuluyordu . 

"J•ponya, Mançu•yoyı 1931 de 
isti!§ etti. J sponya bu buekeıiyle 
dokuı. devlet Çio muaheduini, 
K"lloğ paktını ve Mılletler ce· 
miyeti paktıoı, yani birılen üç 
maddeyi çiğnt m i ş oluyordu. 

Cenevrede ve sair yerlerde 
birçok konuşmalar yapılılı; fakat 
devletler birşey yapamadılar. 

1 Şehir ve kasabaların 
su projeleri 

Bu darlıkları göze alan hüku
metimiz muhtaç cifçilere tohum 
vermek suretile yardımda bulun
mağı düşünmüş ve bir çok fakir 
köylüleri sevindirmiştir . 

Yalma, bu yardımlardan hisse 
meod olanlar uasındı, mali kud 
ıeti mesaiye olanlar da görülmüı 
ve hattA bir çok kimaelerin hDkü 
metten aldığı tohumlukları pazar 
yerinde sattığı görülmüştür . 

16 Mart 1925 de Adolf Bit 
ler , mecbuıi askerlik usulünü 
çılurarak Almaoyayı yeni bir 

müdafaa siyasasına sokmuı oldu ı 
1 Mart 1936 da Almanya Sar 

§ebirlerine askerlerini göndererek 
buralaıdalci egemenliğioi büsbü· 
IÜD prkiştiıdi . Bu biidisr, AHu 
pı milleılr.ri arasında Alm3n iz 
zeti oefıinin ve müsaviliğinin ko 
ruoması yolurıda mücadele eden 
Hitlerin yeni bir zaferi olmuştur. 

Bundan bışka 14 Heziran 
1936 tarıhiode d ~ Almanya İn
ıı:iltere ile bir anlaşma yaparak 
İngiliz dooaomuınıu yüzde 35 i 
nı&betinde Alman donanması yap 
maia muuffak olmuştur . 

Yülutk Veraay muahedesıu 
den sonra gelen muahedeler şun
lardı : 

Müttefikltr le Macaristan ara
ıında 4 Haziran 1920 de imzola · 
nan Tdanoo muahedesi. Bu mua
hede mm·ibfoce Macaristao kara 
da İlapaıımış l:.ir ülke balioe geli
yor , denize mıbrrcı kalmıyordu. 

1920 Ttmmuzuorlo miitıefik

lerle Avusturya nruında imzala 
nan Senj.ormeo muahedesi . Mua 
bede , Yııgoılavya , Çekoılovak
ya Lebiıtan ve Macaristana lam 
bir ukinlik veriyordu . 

1920 Ağustosunuı> onunda 
müıtefılclerle Osmanlı lmp4rator 
luğu arasıoda imzalıoaıı ve im 
paratorlıığu parçalıyaı> Sevr mu 
abeduini ki fakat bu muahede 
mcr1i olmamıştır . 

1931 ıeneıi 18 ilktrşrininde 
Amuılıa Birlt>şik devleıleri Al. 
mnyii, Avusturya ve Macaritan 
la ayrı ayrı muahedeler imzaladı 
Ondan ıonu milfetlerarnsı yopı · 
lan aolaşma ve muahedel.rin bel
lıbB§lılorı _şunlardır: 

1921 - 1922 dokuz devlet mu· 
ahedui ki logiltere, Amerika ve 
Jıpnnyaoın d<'ııiZ lcuvvrllerini 
5 5 3 oisbetiııda bulundurm2ğı 

kabul ediyordu. 
1922 senuioin 14 temmuzıın 

da Lozan muahedesi. . 
192:> te Lokarııo paktı . Bunun 

la Almanya, ltalya, Belçika, Eran 
u ve lngiltere lıatı Avrupasıoda 
aulbu garanti altına ılıyoılardı. 

1929 da Kı;llog Briyan paktı 
ki hathıu milli siyasaya bir alet 
olarak kullıınılmuıoın önüne ge· 
çiyordu. 

Almaııyarııo Versay muıbe 
duioe indirdiği en büyük darbe 
7 mart 1936 de ukerlerini R· n 
askerlik - dıtı delg~ye ıı:önder
mek ıuretiyle olmuştur. 

Çünkü Vereay muabedeuame
ıinde Almaoya böyle bir b•rekeı 

ten menediliyordu. 
Hitler, bu hareketiy le 16 ilk

tfşrio 1925 yılında İsviçredı: im 
zalınmıı olan Lolı:Lrno pıktını 
çiğnemiş oluyordu. 

Jıponyaya karşı biç birşey ya
pılamadığıuı gören Almaoya, 1932 
yılında silahsızlanma ı..oof.rın
sından ayrıldı ve Versay nıuahı 
desiııe nğm• n pçıkça silahlanma 

ğa koyuldu, 

Daba sooıa b•şta Fransıı ve 
İtalya, aıkadan İngiltere gelmek 
üzere bu üç devlet Amerikaya 
karşı olan barb borçlaırnı in-
kara giıiştiler . . 

J aponya milletler C miyetin-
1
1 

• den ç ekildi . Almanya Milletler 
Cemiyetinden çekildi. Japonya 
Çioi fethetmek mesl•ğinde de 
vam elti . 

Almauyı, Versay mualıede
sinirı silahsızlanma maddelerini 
taoımıyarak açıkhn açığa şid

dc tli bir surette si lablanmıya 
girişti . 

Mu.hede bozmanın muahede 
hoz.nl.ra hir zaror vermediği 

İtalyan ın gözünden kaçamazdı • 
İtalyJ da Milletler C · miyeti pak

ııoda, Kellog paktında ve Ha- l 
beşistan hakkındaki üç devlet 
paktında imzası olduğunu unu
taıalc 1935 de Hab•şistanı isti -
laya girişti . 1 

Bu hadis ler olup giderken ı 
J,pooya bir adım daha altı. Vıı

şinğtoo ve Loııdra deniz mııa
bedelerini taoımıdığını bildirdi. 
Bu suretle deoiz silahlarının tah
didi de ortadaıı kalkmış olu · 

yordu . 

Yaloız Ceoevrc'de değil, Lon
drada, Psıhte, Moskovado vo 
Vışinğtooda da muahedrleıiıı bo 
zulduğunu gören Almanya bu 
işi daha ileriye götürdü; Dün
yaya meydan okumeğa başladı. 

Lokarno paktını ve bununla Ver· 
say moahedesini bozarak saker· 
(ık - dışı denilen Ren bölgesmi 

işğdl etti . 
Şimdi bir ~ey olacak mı? 1931 

Yılındao beri olup biten hadi 
solere bdkarak cevab verebili 

riz : Hayır ! 

~~~~-~--~~~~~--

Mavi Yıldırım 
• • 

pıyesı 

15 Nisan çarşamba günü saat 
dörtte taleb•yA ve 17 N ıMn cuma 
günü akşamı 8 ,5 du umuma llal
kevi t e msıl kolu t ıı rnfmdan me
lül Geziler cemıyeti çıkarına gös

teril~cektır . 
Mavi YılJırım geçen hafta iki 

gece ;\sri sinenıaJa muvaffakı 
yelle tenısıl edilmiş ve umumun 
rağbetini kozancnıştır . 

lç Bakaolığ<' oufıısları oo bin· 
deıı fazla şehir ve kasıbalarımı j 
zııı ıu projelerinin tonıimi ve mll
rakabeai işlerini Ankarada teşkil 
ettiği bir komisyona •ermitti . 

Bundan bir müddet önce, hu 
pıojdedn yapılmasını toptan bir 
müesseseye vermek llz~re yapılan 
ilana karşı müıacaat eden bulun 

mamıştı . 
Bu komisyon, yeniden bir mü 

nakas açm•ğa ve keyfiyeti iliina 
karar vermiştir . 

Adana-Mersin-Tarsus 

Su inşaatına bakacak 
mühendis 

Adrna . Tarsus ve Mersine ge
tirilecek içme sularına ait, müte
ahhitl e akded ı len mukavele muci
bince im!lr heyeti namına ioşaa tı 

kontrol ~dı•c - k mühendis yakın b'. r 
zamanda vekillet ten gqnder ı loce · 
ğinden, ıoı· zkfir belediyelerin şim· 
diden bütçelerine üçer yüz lira üc
ret koym.,ları Dahiliye v.k!lletin

den Vildyete bildirilmiştir. 

Tütün eksperleri 

Tütün eksperleri nizamosmeıi 
evvelisi gün meriyete girmiştir. 

İnhisarlar kadrosunda imtibı· 
na tabi tutulacak 200 eksper var· 
dır. 

imtihan edilec•k eksperlerin 
yoklamalarına temmuzda başl.oa · 

caktır. 

Atletizm 
936 Birinc;likleri 

936 
bu ayın 
mıştık. 

Atletizm hirincilıklerinin 

18 ind ı yapılacağını yaz 

JJu müsabakalara ait proğrıım 
ve hakem l·stesini sşsğııla gösle · 
riyoruz : 

Ba ş hak~m ; Lütfi Ali (Mersin) 
Hareket amiıi : M. Bedıl 

Kron :ı metre: Sait(l ılmsn yurdu) 
Krona metre: Seldmi (Seyhan) 
Muvesalfiı : N.hat Oral 
Muvasal~t : Ma hmut 
Atınulıır : Nabi 
Atmalar : Ed ip 
Atmalar : lbrıı him Oiplsn 
Atm•lor : M. Bedii 
Atmalar : Nabi 
Mntbuat l\omis r i : ~I 
Proğram : 
100 s eçmı s.at 
200 

" " 
Fin"ller: 5000-100 
Yüksek : 200 
Disk 200 
Atlım 400 
s.rık J 500 

Tek adım : 10,000 

Gören 

13 <le 
13,30 da 

Erzin ebeliği 

Ziraat Veklleıi bu buaus -
!arı valiliklere bir tımimle bildir
miş ve iyi incelemelerd~r. sonra, 
fakir olan çifçilerimize tohum
luk verilmek yardımında bulunul
masını istemiştir . 

Süne haşeresi 

Yolgeçen köyünde 
bir kaç tarlada görüldü 

Yolgeçen köyünün bir kaç tar· 
laeında süne haşeresi görüldüğü 

haber alınJığırıdan D. K. Atilla ile 
mücadele memuru Mete, kilfi miktar 
malzeme ile oraya gitmişler ve IA
zımg~len tertibatı olmışlardır . 

Kanun mucibince ldzım görü
len her fert mücadeleye iştirake, 

asker, jandarma kıtaları mücadele
ye mecburdurlar . Jandarma ku
maıı<lıınlığıncıt mücııdde tertibatına 
llzAıni yardnn gösterilmesi "için ka
rakollara emirler verilmiştir . 

Halkımız .;Ünenin dehşetini ve 
Cumuriyet kununlarının ciJdiyet ve 1 

şiddetini bildikleri için mücadelsye 
önem vermeleri ve yardım etmele
ri bueusuoda ayrıca tavsiyede bu
lunmağı zaid addederiz . 

Emniyet üçüncü 
komiserliği 

Münhal olan vilayetimiz, emniyet 
üçilncü komiserliğine, müıtafi eı

ki lstaobul komiserlerinden İsma· 
il Celaleddin tayin edilmiştir . 

Dörtyol kaymakamı 

Dörtyol kaymakamı Abdur
rahman, Küre kaymakamlığına 

layio edilmiştir. 

Kaçak kumaş 
yakalandı 

Ayıntapdan çalışm•k üzere 
kamyonla Adaoaya gelen . Ayın
taplı Ali kızı Zeliha ve k · zı Cemi 
lrden 4 metre kaçak ipekli Halep 
kumaşı yakalanmış ve haklarında 
gcr~ken kanuni iş yapılmıştır. 

Kama taşıyan 

Düo, Hacı Bayramje, Ayın
ıapklı Nail oğlu Mehmet Ali is 
mindeki bir adamın koca bir ka
ma ile sokakta dolaştığı ıı:öıülmüş 
ve zabitaca kaması alınarak bak· 
kında kaouoi iş yakılmıştır. 

------·-------
Ceza kanununun bazı mad

delerini değiştiren bir kanun 

14 Nisan 1916 

Pazar günkü maçlar 

Seyhan Adanaspor Tarsus idman 
yurdunu 4 - O yendi 

Mersin idman yurdu-T orosspor ma
çıda yapılamadı 

Geçen haftalarda olduğu gi 
bi hu haftada Çukurova fut
bol birincilikleri ikinci devre
si bu pazar günü büyük bir 
seyirci kütlesi önünde şehir si 
tadında yapıldı . 

İlk m•ç Seyhan Adıınaspor 
Tarsus İdman Yurdu ile oldu . 

İlk maç saat 2 20 de ba· 
kemlige seçilmiı Nihad Oralın 
idaresinde başladı . 

İlk akını Tarsuslular yaptı. 
Bo akın Seyhan Adanasporun 
drıfansiyle bir hamlede geriye 
döndürülmü§dü . 

Geç~olerde Taı sus İdman 
Yurdu, Torosspora büyük bir 
farkla yenildiği içio bu bafta 
Seyhan Adanasporun karşısın

da ne netice alacağı belli de
gildi . 

Tarsuslulorıo, bu hafta ta· 
kımlarında büyük takviyeler yap
tığı göze çapıyordu . 

Seyhan Adaoaspor bir çok 
akın ve didinmelerine rağmen 

bir dürlü gol çıkaramıyordu . 
Buna karşı Tarsus bu oyıında 

fevkaladelik göstermekle idi • 

Karamanda 

!<arga ve saksağanla 
mücadele 

Yerinden bil dirildiiine göre, 
Karaman orayı, 18 yaşından alt
mış yaşına kadar erkekleri oraya 
birer ıaks•ğın ve karga getirme
ğe mecbur tutmuştur . 

Hu mecburiyet dışında getiri· 
lecek karga ve saksağanları yedi 
şer buçuk kuru9a, yumu•taluını 
da yüzer paraya alacağını il&n et· 
mişıir . 

İşleri olanl•r kuşları satın al 
maya, olmayanlar da sık~ağ'an ve 

karga avculuğLDll başlamış, alışve · 

riş mücadeleyi genişletmiştir . 
Günde otuz kargı, ukeağan 

avlıyanlar vardır . 
Sakaağan yumurtasının yiiz 

para ettiğini görenler, kırk para
ya uttıkları tavuk yumurtası alış 
verişini bırakarak bu kiirlı alış 
veriıe sa rılmışlaı dır . 

lstanbul 
Telefon şirketi 

satın alındı 

lstanbııl lelefou şirketinin sa 
tın alınma mukavelesi Bayındır
lık Bakaolığıod a Ali Çetinkayıı 

ile şirketin saliıbiyctli delegeleri 
araaında imza edilmiştir . 

Antalv:ıda Antep fıstığı 
yetiştirilecek 

Gaziantep fidanlığından 50 Cıs
tık f. danı damızlık olarak Aotol
yayıı gönderilmiştir . Bu fiJanlAr 
orada aşı ile üretılecek ve Antalya 
havalisinde fıstık yetiştirilmesine 
çalışılacaktır . 

(Clark Gable) 
En son ş:ıheseri olan 

Bilhassa kalede Kazım, bir kaç 
tehlikeli şevki büyük bir feda
kiirlıkla kurtarmağa muvafak ol· 
muştur . Birinci devre her ilci 
tarafıo mutebarrik vaziyellr.riy
le beraberlikle bitti . 

İkioci baftayımın başladığıo
da Tarsuslular, biriııci haftayı· 
ıİıdaki Ş•lcilde oyunlarını mu
hafaz" ediyorlardı. Fakat Sey
han Adanaspor gitdikçe Tarsus 
kalesini sıkı~tırmağa ve tek lca · 
le elmeğe başladı . 

Oyunun bitmesine yirmi da· 
kika kalmışdı ki Nizamın orta
dan aldığı bir pası güzelce kul
laoaralc Tarsus kalesinin ağlarına 

t•lcm•şdı . 
Bu gol, Tarsusluları baylı 

sendeledi ve Scyb~n Adanespo · 
ru da büyük bir ümid vermiş

ti . Bu golü muleakib Seyhan 
Adanaspora üç gol daba ata· 
nk oyunu 4 - O muveffaki· 
yeıle bitirdiler . 

lkioci maç : Mersin - Toroı 
maçı idi. Fakat Mersinliler gel 
mediginden Toros!ular sabaya 
çıkarık seıemooilerini yıpıp hiilı· 

men galibiyet kaıarını aldılar. 

ihtiyat zabitleri 

- Birinci sayfadan arian -

!arından naşi iki ıy mezuoiyet ve
rilecrğl gibi 1076 numuıılı kıou• 
nun 14 DncO madduine g6re ıu
bııy ve a1keri memurlardan bı

ıerde talim va mancvu içlıı ça · 
ğırılauların bu müddcılerl için üc 
retleri dahi dairelerince tam ola· 
ralı ita edilir • 

Vazife eınuında bir kaza ne
ticcliode butalınarak vazifesi bı· 
§!Da ıı:elmiyenlerin ücretleri hak· 
kında memurin mhııllü muamele 
olunur . 

Mukaveleoame ile istihdam 
olnoanlu bu busuıta mnkavele · 
!erindeki §artlara tabidiı la . 

Aynı llyıhı ile 24 üncü mıd 
denlıı bı~ına " ıeferberlikte ,, 
lcaydınio ilavui iaıcnmrkte ve 
25 inci maddrniıı § ı ıekli almuı 

teklif adilınclıtedır . 
" Talim vıı manavra milnaa~ 

betile ıilih ıltırıa ılınan memur· 
larıo, ukeri rütbeyi haiz olıuo ol
masın mu§ları mensup oldullla
rı d•ira ve devlete bağlı mücıae
ıelerce tam olaıak varilir . 

Serbest me1ltk eıbabıadın 

bulunanların talim ve maııavra 

için orduda kalacakları mllrldete 
aid rütbalerine ıı:öre mu§ları, kı 
taya iltıhakları tnibioden itibı· 
ren milli müdafa. vrkileti bDd
çesinden verilir . ,, 

Diger bir !ayıbı ile d• bükü. 
met Kımuleydın ihtiyat ıubay ve 
askeri memurlar konununun 19 
uocu maddninin Üe ıu şekilde 

değiıtir il muiııi iıtt mittir : 
" Seferde hizmete ve hazerde 

umumi manevıalara çağrılan ibti
yıt ıubıy ve aakerl memurlaıın 

celp ve teıfıleriode aıuvnzaf Sil· 

baylar miıullfi barcirab verilir. 
HtzHde talim makaııdıle ça

ğırılanlara yalnız )'Ol m81r&lı ve· 

rilir . " 

Bu muıhedeleıi Almanya, 
İogllterı-, Fransa, B lçika, lıal-

Vatanın ıst ı hlasında kıym e ttar 1 

uzuvlarını seve seve feda eden 
bu yurddnşlara halkımızın y r
rlımdan ~eri k o lmıyac - ğını tabii 
addederiz . ._..._ ......... _________________ __ 

Erzin belediye el.ıeliğıne, yeni. 
muunlardan Naımiye tayin edi · 
mi§tir , 

llükOmet Türk ceza kanununun 
bazı maddelerini değiştir~n bir kn 
nuo projesini dün Kamulaya ver
mi~tir . 

1 Paranı! ~ 
A /tın hırsı :l Boş yere h·trcama ve har-

ı:..,,_.,.. __ ..,6 .. 6.1_s ______ : ctyacaksan yerli malı al 1 . 
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Yeni Roma anlaşmaları 

L' Europe Nouvelle mecmua· 
11tıda Albert Mausset yaz/yor : 

Romada 8. Mussolini, Şuşnig 
t Gömböş arasında yapılan gö
iiıoıelerin mıticelcri Avrupa ka
oyuna oldukça gösterişli bir şe
ilde arzedildi . 

Bir " Tuna kilidi ,, aden bir 
Roma müsellesi ,, ndeo bir 
ort4 anlaımı ,, dan ıöı açılı · 

Or. 

Bu teıbib vr iıtiırelerde na· 
1 bir hakikat hiss~si vardır ? 

23 Mart günü H oma da imza
Dmı§ olan protokollar birbirine 
ldukçı zıd bir endiıeler ,komp· 
lcıini akeettirmektedir . 

Uu protokolları icabettirmio 
l•o sebep, resmi olarak 18 Mart 
934 tarihli " l\çüz ,, uzlışmala · 
ın yeni hadiselere intibak ettiril
••idir . 
lıalyanıo, ekonomisinin mu· 

~eneıini bozan ve parasmın va-
1Yetini sarsan bir dış huhrananın 
n hararetli zamanındı. prensip 
libuile Tuna ekonomisinin orga· 
iıasyonuna yarayacak anlaşmala· 
~ tazelemek gibi bir iş~ girişme-
1 hayretle 1&.arşılanu gerektir . 

Mart 1934 de mevzoubahsolao 
eydi ? 

Ekonomik otarşiye kartı hare 
•te geçmek ve daha 1931 Broc 
bi uzlaşmalarında mucud olan 
lllıtm• prensiple?ini tatbik mev
ihıe koymak . Bu memorandum 

• lreza karaularını genişlet~rek , 
ki taraflı anlışmılarla ve zirai 
C111lekf.tlere ubireleri, Avmıtur 

8)'a eadliıtriyel mahsulleri içio 
rcibi muamele yapmak ıuretile 
taoı ekonomisini ferahlandır -
•k ltızumu ne.ticesine varıyordu. 
ll Vesikada iki nokta ayrılabirlir: 
trez. lwoferanıının yalnız Z1hi
ltıre lıaarettiii avantajların Avuı 
rya için endüstriyel mabsulleıe· 
de teımili; Tuna bavzasmın dı 
tısında bulunup Tuna devletle · 
le olan ekonomik mübadeleleri 
ltyblerine açıkla neticelenen dev 
tler lehine mütekabiliyet e11sı· 
n konulması, ki bu vaziyette o
n tek devlet İtalyadır . 

14 Mayıs 1934 de. üç uzlaıma 
lrt protokollannı tatbik saba-
lla koyuyordu . 

Bu uzlaımalar İtalyan kamo 
na mutedil bir nikbinlik havası 

iade flunuldu . Vücude getirilen 
bir blolı, ne de bir gümrük 

rli~i idi : sadece 60 milyon nu
slu üç memleket araıında busu 
bir anla~ma . 

Ve hakikaten de, üçüz uzlaş· 
•larm, Tuna mübadeleleri ü 
tİqde çok mütevazi bir tesi· 

• görllldü. Bu uzlaşma, diger 
e11ıleketlerin muhtt:mel iştirak ,. 
•ne açık barakılm ·o olmasına 
ğıntn yalnız bu üç d~vlet 
asında mer'i kalmakta devam 
i. Macar endüstri mahfelleri 
Dda kendi menfaatle-ri için 
r tehlike görüyorlardı . Biz· 
t !vusturya bile, İtalya tara 
dan kurulmuf olan koaten 
0 llİıtcmi meriyehı geçtikten 
ora, çıkan güçlüklerden şika · 

e t etti . 

~Bir kelimeyle, bu tedbirler 
l ••thi idi. Geçen haftaki 
•ıınalarda ancak bu tedbirle· 

t biraz düzeltilmesinden iba· 
kıtmııtır . Esasen bu düzelt-

'1tr t . l .d. ~ ,, amamıy e nazarı ır, çun . 
d tercih " imtiyazlaımı ·üze· 

ı ' Yapılmış olan tadiller ev-
t, ,, . d h Ü en zıya e mız arı m ıa· 

tıııa itli ilet ,, esuı üzerinde aod 
''lır imulamı§ devletlerin 
--•rıı icab ettirmektedir. Al 
t ,, bu hususta her türlü mü 
.ı. bulunmanın aleyhit1dedir. 

' ..._ .,, bu uzlaşmalarm faydası 

...:ıJ. •ecri tedbirler kaldırıldık· 

tan sonra göıüleceği iddia edil · 
mektec"l ir. Demek ki mevzuu hah 
solan mühleti belli olm1yan bir 
şarta bağla salah araştırmalerıdır. 

Hakikat tudur ki ekonomik 
protakollar bir politika saoaryo · 
ıuoun dekoruodao başka bir şey 
değildir . 

Daimi bir dayanışma organı· 
oın tesisiyle üç devletin bundan 
böyle bir " blok " değilse bile 
bir "grup" teşkil ettikleri bize 
söyleniyor. B. Şuınig "Rom11'da ı 
yeni bır küçük anlaşma kurul
muştur" diyor . Ve bir Macar 
gaıetesi ikinci Roma paklıyie 
meydana çıkmış olan yeoi dev 
letler birliğinin " Orta Avrupa" 
adı altında alıomaımı teklif edi
yo ~ . Böylece, bu birliğin küçük 
ve büyük aulaımalar arasındaki 
aracı rolü tebaruz ettirilmek is· 
teniyor . 

Şimdi bütün mesele , Roma 
krüpunun Hitlerio politikası na· 
sıl bir durum alacağını bilmekte. 
dir . Gömbüşün gözleri Berlice 
ve zihl'li revizyonculuğa talnlmıt 
lif . Şimdilik maneo Avusturya
nın istiklal garantisine iştirak et· 
mek istiyor . Fakat Macaristan l 
revizyon isterken Avusturya için 
nasıl bunun aksini iddia etmeli? 
İtılyada bunca defalar aleyhinde j 
ıöz söylemiş olduğu ve şimdi de 
aksini ileri siiremiyeceği revizyon .1 
culuk hakkında fikrini söylemek· 
ten ç,.kiniyor . Üç m~mleket , 
Hitler , emperyalizmi önünde ay
ni safta bulunmaktan uzaktırlar . 
Şu halde üç memleket arasmda 
fıliyat politikasında bir uzlaşma 
mümkün değildi .· . 

Tuna üçüz anlaşması , yalnız 

Aimanyanıo revizyonluğuna karşı 
devamlı bir ıed teşkil etmemekle 
kalmıyor , şarki Avrupay• yeni 
bir muvazenesizlik unsuru katmak 
tehlike.ini göıteriyor . 

halya - Avusturya - M!lca
ristıo anlaşmasının nıügterek bir 
vasfı varsa o da , küçük anlaşma
ya karşı bir teıekkül olma&ıdır . 

" Times ,, gazetesi bu anlaş · 
mayla elbirliği yapmanın , Alman- · 
ya için , küçük aolaşmadan daha 
kolay olacağını yazıyor . 

İnkir edilcmiyecek olan bir 
şey vıırsa o da bu anlaımanın Tu· 
na ekonomisinin umumi surette 
orgaaize edilmesi imkananı uzun 
uman için ortadan katdmldığı
dtr . 

Bu anla§ma , Avrupa vaziyeti· 
nin yakın ınki§afı üzerinde nasıl 
bir rol oynayacaktır ? Muhakkak 
olan ıudur ki , bu anlaşma , ba
dis~lerin bugüokü şekli içinde , 
Avrupanın emniyetine olmaktan 
ziyade ltalyanın itiLarıoa hizmet 
etmelitedir . 

Hıılbuki 1936 protokoiları 1934 
de imzalanmış olanlara yeni bir şey 
ilave etmemektedir . Sadece İtal
ya-Avusturya-Macaristııo tesa
nüJüne tlaha göze batar bir dip· 
loroatik gösteriş vermek gayesini 
güdüyor. 

Esasen birinci anlaşmada da po
litika endişesi başta bulunuyordu. 
Bu anlaşma Balkan paktının he 
men ertesintle vücuda getiriliyor
du. B. Butonun Orta ı\vrupaya 

yapmak istediği s~yahat1 çerçeve
liyordu. Ve nihayet B.Musoliniye, 
*'halis ~1aclir olan toprakları elin
den alınmış Macaristandan,, bah
seden sansasyonel nutkunu söy· 
lemek fırsatını veriyordu. 

Oopolo tli Romu gazetesi uçuz 
uzlaşmaları hilAnçosuuu yaparak 
az önce şöyle diyordu : 

« Bundan en fazla faydalanan, 
İtalyanın askeri himayesi altma 
aldığı Avusturya ikincisi de, gene 
ltalyanıo Kral AleksanJrıo ölümün 

( TBrlc !ösft ) Sayfa: 1 

Kücük itilafın 
t 

askeri kuvveti 

-birinci salıif eden artan -
Ayni sebepten dolayı Yuguı

lavyada tahkimat ıebekeleri de 
hemen hemen yok demektir . 

Yugoslavya hava kuvvetleri , 
sulh ıamanindaki vasıtaları ile bir 
kıç hafta döğüıeo ordularının ih· 
tiyacına kifi gelebilir . 

Metotsuzluk ve kredisizlik yü· •ı 
zünden denil~bilir ki ; tayyareci
lik henüz Yugoslavyada milli mü• ı 
dıfaantn , - diger bazı komşu 
memleketlerde olduğu gibi - en ' 
mühim unıuru olamamıştır . ,, 

Romanyamn kuvvetleri 
Berlinde çıkan ( Kreuz Zei

tuug ) gazetesi yaziyor : 
Romen ordusu mecburi aske

ri hizmet esas üzerine kurulmuş· 
tur . Aıkeri hizmet müddeti mali 
müşkülat yüzl\nden , ıimdi iki ıc· 

Orduda 16,500 zabit , 24000 

Adana asliye 1 hukuk hakimll~ndan : ..... Asri 
Adananın Sarı Yelrnp mahalle- __. 

sinden Zekeriya oğlu makinist Meh-
Sinemada ..... 

metle Şavkı paşa oğulları ibra· -------1
-------------------

him, Nizamittin, ve Ahmet Kemal 111 Nisan cumartesi akşamından itibaren mevsimin 
Şt avk~ arasınkda mdütehaddis da~danın güzel ve en neşeli filmi 
emyızce na sın an sonra yanı eo • 

Adana asliye birinci hukuk mah- Annı Ondra 
kemesinde cereyan t-den muhake- • 
mesi sonunda müddeabihlerden SÜ· A nnı Ondra 
but bulan 1333 lira ile buğdaydan 
hıssalarına isabet eden cemf\n yir
mi altı güldğinin müddei ıaıeyh

lerdeo hükmen tahsiline mütedair 
mahkemece müttahiı 8-4-936 
tarihli kararın müddei aleyhlarden 
Ahmedio gıyabında verilmiş ve bir 1 

nüshası da mahkeme divanhane
sine talik edilmiş olmakla usulün 
141 ci maddesine tevfikan iş lıu ı 
ilAn tarihinden itibaren on beş gün ; 
zarfında mumaileyh Kemalin turuku · 
kanuoiyeye tevessül etmediği tak- 1 

dirde hükmü mezkftrun katiyet 
kespedeceği keyfiyet ildn olunur. 

6780 

(Yarasa) 
Filminde sizleri kahkabı tufanları içerisinde bırakıcaktır 

Ayrıca: Umnmi istek •• • uzar.ne 

Haydutlar yatağı 
heytc•n v& sergl\zeşt fılmi 

Pek yakında : 
Martha Eggert-Şahane va la 

Filminde 
6677 

en 

neden 18 aya indirilmi§tir . ı' 

küçük zahit 115,000 nefer var· ı ---
dır . Bu kuvvetlere 24 bin ki§ilik 1 Dünyanın en meşhur tenörü 
hudut mnhafız alaylarını ve 20 bin 
kişilik Jandarma kumandanlarını 
da ilave etmek lazımdır . 

Harp zuhurunda Romada 
1,5 milyon oaker çıkarabilecek 
bir kabiliyettedir . 

Romanya ordusunda topçu 
kuvvetleri henüz mühim bir un- ! 
ıur olacak derecede değildir . 1 

Romanyaoın harp sanayii yok-ı 
tur. Franıızlano Schneider - Gre• 
uaot e esliha fabrikası ve Çe· 'ı 
koslovakya hükumeti tarafından 
tutulan Skoda fabrikHına yapılan 
siparişler Romen matbuata ve 
parlameuto tarafından ekseriya da 
tenkide maruz kalmaktadır . 

Ordunun makinele.şrı..esi he
nüz başl angıçtadır . Deniz vt ka
ra kuvvetlerine ait uçaklaruı mec· 
muu 790 dır . Bundan başka 150 
kadar da ihtiyat uçak vardır . 
Uçağa ait malzemenin miihim bir 
kısmı hariçten getirtilmiştir . 

Deniz kuvvetleri ( 320 zıtbit , 
5000 nefer ) sayısı pek mahdut 
Deıtrouvayye , torpito ve hücum 
kanbodardan ibarettir . Ordunun 
talim ve terbiyesi :Fransız usolü 
yapılmaktadır . 

Yeniden 12 kaza 
teşkil olunacak 

Ankara: - Dahiliye Vekileti 
vilayetlerde yeniden 12 vali mua· 
vinliği , 7 nahiye mtmutluğu, 6 
idare heyeti ve 12 kaza teşkiJini 
kararlaştırmıştır . 

Bunun için hazırlanın k•nuo 
layibuı vekiller heyetine verilmiı
tir . 

Kacakcılar 
• t 

vatan hainidir 

de mesul tutulmaktan kurtardığı 
Macaristan olmuştur. ltalyeda, zec· 
ri tedbirler ba h!inde , bu iki dev· 
Jetin kentli tarafını tutmasile geniş 
surette mukabele görmüştür. 

İşte ekonomik denen bir birli
ğin içyüzll . Fakat madem ki hu 
anlaımanın esası sıyasaldır , §U 

halde bunun manasına nüfuza ça
lışalım . Üçüz bir sıyasal aolaıma 
ancak lıir şeye veya birine karıı 
yapılar . Roma Viyanada bunun 

Avosturyanın istiklalini muhafaza 
için yapılmış olduğu söylenecek
tir . Fa~at Macaristarıda biraz da· 
ha ihtiyatlı dıvranılacakbr . Re· 
uin Almanlar tarafından yeniden 
askedle~tirilmel!li Macaristaoda ol
dukça büyük bir S'!vioçle karşı. 

lanmıştır . Fakat Musolini bu se . 
vincin İtalyan sınularından içeri 
girmesine müeaade c.tmemiştir . 

Luciene Murature 

Gaipten bir ses 
Filminde enfes şarkılar okuya

caktır . 
6676 

Erzin uray başkehflın
dan: 

(2937, 19) iki bin dokuz yüz 
otuz yedi lira on dokuz K. muham· 
men bedeli keşifli belediyemiz bi
nası inşaatı 20 gün müddetle mü
nakasaya konulmuş idi . Müddeti 
bittiği halde istekli bulunmadığın · 
dan pazarlık suretile verilmesi ka
r ar!ııştırılmış olmakla isteklilerin 
belediyemiz encümenine başvur 

maları ilAn olunur.678 l 

1 

' 

-~'-S""'Pi_n~em_a_s_ın_d_a....__.___ 
-Bu ak§am 

Sarışın ve giizel yıldız 
Uzun zamaodanberi beklenen bu mevsimin en büyük ftlmlf'rinden 

biri , Güzelliği ve"fevkelAdeliği bütün seyredenler tarafından tasdik 
edilecek olan enfes bir film 

Naaa 
Oynıyan : Sinemanın yeni kraliçesi 

Anna sten 
Bu filmi bQtün sinema meraklılarını tavsiye ediyoruz~· Ba eaeri g6r

dükteo sonra mevsimin en kuvvetli fılmi olduğunu taıtik edeceklerdir 
ilivetea, bir perdelik güzel bir 

Dikkat • • 

( miki mavs) 

Bu film için numerolu koltuk biletleri üç gün evvelden ıatılmıya 

başlanmıştır. Yerlerinizi evvelden aldırınız telefonumuz vardır. 

Gelecek proğram : 

Gaipten bir ses 1 

Bürücektekiralıkyurt ~~~~~~~~--~~~~~~-~~~~~~~ 
Bürür.eğin en güzel mevkiinde 

iki oda orta salon altında bir oda, 
hamam, büyük salon önünde tu
lumbalı su kuyusu ve akar suyu 
meycuttur. Bağı oldukça vardır. 

Tutmak istiyenler Çınarlı okulu 
baş öğretmeni Fikri Aydına mü-

racaat etmeleri. 4-4 

Alsaray sineması 
Bugün akşam eşsiz bir eser daha sunuyor 

ı Ben ve lmparatorlç 
Mümessilleri : Libya Hurvey- Şarl Boyar 

Adana inhisarlar baş 
direktörlüGünden : 1 iki büyük yıldızın sanat kudretlerinin son delili 

Bir sene zarfında Adana-Ko
zan , KadirJi ve Feke aralarında 

sevk ve nakledilecek olan ve 
(400000) kilo muhammen miktarda 
bulunan mamul tütün, içki, tuz ve 
sair bilumııım emval Vtt eşyanın üc
reti nakliyeBİ 21 gün müddetle açık 
eksıltmeye konulmuş ise ıle sürülen 
pey IAyik haılde görülmediğinden 
eksiltme on gün daha uzatılmış 
ve ihale 21 -Nisan-936 sah günü 
saat on dört buçuğa bırakılmıştır. 
fcteklilerin ihale günü 3200 lira 
muhammen bedelin °lo 7 huçu~u 
nisnetinde 240 lira muvakkat te 
minat akcasile Adana inhi1arlar 
baş müdürlüğüne müracaatları. 

6784 
• 

Adnna üçüncü icra memurluğundan: 
Müflis Pamuk ve Nebati yağlar 

Sunayii rürk Anonim ş=rktıtine ait 
muhtelif cins ev ve yazıhane eş· 
yaları 17- 4 - 1936 tarihind•m 
itibaren her gün seat 13 den 17 
ye kadar hıılediye mezat saloounda 
birinci artırması yapılacaktır.Alıcı 
olanlıuın mahalinde hıııır buluna
cak olan memura müracaat etme · 
leriilao olunur. 6783 

ilave : dünya haberleri 

Gelecek proğram : 

Altı büyük yıldızın yarattığı şaheser 

Sevmek yasak mı7. 
tenzilith matine 

Çarşamba 2,30 da Çocuğumu 

6782 

çaldılar 

=----------·----~--------------------------

llaclarınızı Tuvalet ve ParfiJ.meri • 
ihtiyacınızı yalnız 

--
seybaaeczaaesladen 

tedarik ediniz 

ÇünkQ: menfaatiniz olacaktır. 



Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo F'iyatı 

CİNSİ En az En çoL. 
K. 5. K. S. 

Saulan Mikdar 
Kilo 

apıma ı paoıu 
~36' = ı--=== ~=---= 
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icara verilecek belediye bahçesi 
llükftmet binası kar şısın la ~ i belediye bahçesinin icarı aşağıda gös

te rildiği vcçhile o çık artırm aya konıılmu~tur . 

1- Açık artırmaya konuhn iş ve mü<l<let: Belediye bahçesinin üç 
senelik icarı 

2- Bu i1e ilgili kağı tlar : lcAr ş a rtnamesi. ( Şartname yazı işleri ka
leminden paras ı z ve rılir.) 

3- işin ihale edileceeği gün : N ı sının 27 ioci pazartesi günü saat 
on heşte bel edıyc encümeninde 

4- Muvakkat !fJm in a tı : Otuz liradır. 667ıJ 10-14-18-22 

Mljde1 mljde ... 

14 Nisan 193~ 

İstanbul ve Paris Fakültelerinden mezun 

D. Bamdi Onar 
Kadın hastalıkları mütehassısı 

1 
!lastalarıoı lstik\Al mektebi karşısındaki muayenehanesinde hj 

gün kabul ve tedavi etmektedir.6652 8- 15 _ 

-

p~ 

socoay.vacadu 

Şölen 
1 
1 Gaz • • 

l--...,.--..,-i'--------1-----11------------ 1 

u~:~e - - Yakında açılacak halkın istirahatini ve bütün 

Kuı yemi _ _ zevkini temin edecek şekilde bütün mamulatımız, fenni 

/Benzin 
Mazot 
Makineyağı 

M üs t a h s i 1 a t ı 

Develi 
Kanadlı atlı • • 

: Socony- Vacum 
: Ejderli 
Gargoil- Mobiloil 

Keten ıobnmu makinelerle imal .- dilmektedir. Çok temiz ve aile:vi sa-
Mercımek ı 1 

1 ....;::,;.;;;';;;;.am~-----'-' -'ı;;.;;8 ___ _,_~---ı--------ı !onumuzu bir kere ziyaret kafidir. 6778 2-5 

- Salih 
... .. ,, 

:li 'fil Düz kırma ,. 
~~ Simit n 

lJ N 

~ CI • Cumbu~r-iy_e_ı____ 800 2 j ... .. ı-7=55 ___ , 

~ B.,_Düz krımı., ı------ı--------

Hazır 

Alfa ,. 
Liverpul Telgrafları 

13 / 4 / 1936 
Sanıtm Perae 

54 

Kambiyo ve Para 
İŞ Haoka.ıodao alıomı ~ıı r. 

- Liret 

Mayıs VMdeli 1-~- 1.2 Hayşmark 
10 1 
1 97 

}'raok0l1'raosız,, 
Trmmuz Vadeli - 5- 95 

bıerlın "lngiliz. 621 2" 
5 161 -~ 1 Hint hazır 

11-1 30 
Uolar hAmerikau,, 1 12;_::: 92 

Nevyork .l!'rauk "hvı~re., 

SAYIN HALKIMIZA 

Seneyi işlerinde ilerleyişi bütün dünyaca takdır edilen Sovyet Rus 
ya labrikalarınıo son model yaptığı kapalı bütün diş l iler yağ içinde 

1 
dönen Sac tablalı Bergüzar s ı st emi vr. çok hafif olan orak 

makineler ve yedek parçaları dışli bıçaklar ziraatta kullonılon her cın s 

pulluklaı Çayır makinaları Tırmıklor ot preself'ri Pul

varizatörlı>r bütün Anadoluda kullAnılan vo çok böyük bir şöhr et 

kaznnan ve ı-ütlerinizclf'n en temiz yoğ çıkaran kullanışlı ve sağ· 

tam olan Sütmskinatarımı z çikilerim iz:n ~oktanberi beklemekte 

olduklorı halis çeliktm yap~ış Ot kazmabrımız son mo l•·I 

zarif ve şık Dikiş m::ıkinalarımız g .. lmiştır Fiatlor rekabet 

kal.ıul etmez derecede ucuzdur . Fırsattan ist ifade ediniz . 

Pek yakıoda altı ve dört öküzlü pulluklarımız da gelfctktir 

Depoıu Adaoada 

Şubeleri 

6579 

Osmanlı bankası altında 
Mersin Ceyhan 

23 

llAçlarınızı ve 
balık yağlarınızı 

Ali Nasibi eczanesinden alınız. 

Temizlik 5310 271 Ucuzluk 

1 

1 

Sayın bayanlara !.. 

Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 
Miıkemmel nmbalaj, fövkalAde evsaf, eyi servis te şkilı1tıınızla hJ

1r° 
zam&n hizmetinize amil.deyiz . 6457 et 

Merkez kumandanlığı a tında 
1

iod 
1tri 

Muharrem Hilmi 
''nı 

V. d 1 p 3-7-10- 14-17-21-24 _ 29 1 
ıyana an getirttiğir~ dünyanın e ıı güze ermenat ma- ·-------·--- ••öıa 

F t Ş ı• t makınası ~ıcak hava ile işliyip tan, 
kiualar ı r. dan Or r saçlara aslA zarar vermeyen ve ten 
zerefetini lı> ııwm en mulıala zu e<len yegane bir icattır. ller yerde bu ----------------·-----------İni 
üstün aı akin a n ın fiat fa rkı tabiidir.Bu mokina ile 4 ve diğer e!Pktrikli ıı 

makinam ile <l e 1,5 liraya garantili saç yapı-
yorum . 6623 

11-13 Berberiniz Mustaıa İnce 

- - --

Genç Rakısı 

Saygı değer Adana halkına 

Qıo 

"' ~.r, 

"•J ıya 
muı ittti 

len 
İstonbuldan sureti mahsusada getirtilmiş olan mütehassıs Rakı Ufü 

tası tnrofınllan inhisnrlor idaresi Fen memurunun nezareti altında di~1y 
kat vo ıhtimamla ve büyük fedakarlıklarla imal olunan ve içerisinJT § 

hiç bir muzir ma<lde bulunmadığı kimyahonenin tahlil raporlarile ıl~ay 

ıastik edilen yeui afişli [ Genç Rakısını ] bi et' 

defo içiniz O zaman hakikat anlaşılır. 
Şişeler üzerindeki ( YENi ) afişine dikkat etm9k ldzımJır. 6624)~tt 

9 _ 13 

r-- Foto Coşkun ~., ----.,. 

Bütün bu kalabahk 
nereye gidiyor ... ? 

Bir harika olan 

1936 Model 
16·2000 metre radyosunu görmeğ.:. · 

Markoni 1936, Tip 299 
16-2000 metre 

Sahibi " Dalgalar Model ,, 
.. Senenin en tel;;amül etmiş Radyosu . . Oou dınliyeo binleıce 

teknisyenler böyle diyorlar 

llıt . ral o rı ıliinyavı sorsrn, cı srııRızııı en büyük dehası Markoolııin 
vücuda get ı rd Ç(ı ve "Dalgela .- ::inlıib i . t ~ sın ı yu edilen :\1arkoni modeli, 
mevcut biıtiin makinelerin e ~ ıniik o ınmelirlir Onu taktir edebilmek için 
cüzi bir fe • ı lııl g i~in o bile suhip olın e ga h ıcet yokt•ır. 

Onu yolı.ız h ı r saniyA <linleytı~ı·k olıırs"n ı z 

" işte B• na I.azıın olan Radyo ,, 
demekten kerdinizi al.ımıyacaksın ı z 

Bu makinenin lnikiyet\ne kani olmak ister misin 'z ~ 

Btlediye civaııoda hususi sat o ş wağozaaına müracaat ediniz 

!le 

Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işlerinb.üy: 
ve her türlü Ağrandisman ve diğer biitün fotoğraf işleltr 
rini yapmağa başlıyan Coşkun Güven , hı>r gün sa1ar 
bahtan akşama kadar açık bulunan atelyı>c;indı> saat J4çi 

den 19 kadar bizzat çalışmaktadır. bu 

Amatörlere mümkün olan 

göste1·ilir. kolaylıklar 
lar 

Y• 

---------------~---~------...... 

Adana pamuk üretme çifliği direktör-
lüğünden : 

Asgari Azami 
Benzin 800 teneke 1200 tenek 
Gaz 1300 )) 1600 )) 

Mazot 4000 • 5000 • 
Volvolin 50 • 80 • 
Vakum 900 kilo 1000 kilo 
Gres 400 » 600 )) 

Pamuk üretme çifiiğinin Şuhat 
937 sonuı • a kadar ıhtiyacı olıın ve 
yukorıcla cins ve miktarları yazılan 
yanıcı maddeler kapalı zarf usıılilo 
münakasaya konulmuş ıse de fiat
lnr mııvufık görülmedığinden pn
znrlık sur~t ı le satın alınacaktır . 
ihale 22-4-936 gün!ine tesJılüf 
eden çarşumba günü saat 15 d~ 
Tohum isldh istosyonunıln yapı

lacaktır. ilk teıninat << 1534 " lira 
20 kuruitur . Muhammen bedeli 

ı., 

Ye 
lıi 

«20456» liı adır. Şartnameyi gii ö 
mek ve fuzla izııhet olmak isti)'Ehe 
terin tohum islAh istasyonu dirı 1 
törlüğüne müracaatları. ve istoklla 
lerıo muayyen gün ve aaattn Aıl v 
na tohum is\Ah istasyonunda bd1 1 

lunmoları. 6699 ö 

10 . 13-16-19 

Hizmetci • 
aranıyor 

E•de hizmet görmek için tı ı_ 

hiznıetçı kHdın aranıyor. Matb•• d 
m ı z~ müracııat edilm~sL 1 

Umumi nrşriyıt mltiörö 
Celcil Bayer ~. 

Adaua Türk 'nıü ıı • ı t>aa~ı 

• 


