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Türk tarihini aydınlatan büyük 
bir netice karşısındayız 

Boğazlar hakkında 

Devletlere verdiğimiz 
nota, her tarafta 
müsait karşılandı 

rofesJr Bayan Afet, Ankarada , Atatürk'iin de bulun· 
uğu Haikevi salonunda '' Alaca Hüyük ''hafriyatının 
evrensel ehemmiyeti11i anlatan bir konferans verdi 

--
Ankara : 14 (A.A) - Notamız 

etrafında oeşriyaııa bulunan dünya 
matbuatı umumiyeıle çok müsait 
bir lisan kullanmaktadırlar . 

lzvestiya; Sovyetler, Lozan kon
feransında Türkiyeye boğazlar üze
rinde ıam bir hakımiyet verilmesi · 
ni teklif etmişlerdi . Bu ooktai na
zar değişmiş değildir . Türkiye, ge
rek Cenevre dışında sulhu ve mil- ı 
Jetlerin emniyeti için çalışmıştır. Böy 
le bir Türkiye, boğazlar emniyeti 
eo emin bir kefildir . ,, 

Ankera : (Huıusi) - Eski 
nadolu Türk - Eti medeniyeti 

lstündeki ehemmiyetli era~tırma 
•rımızın yeni ve çok değerli bir 
~eıhaleıi olan ( Alacahöyük) 
bevkiinde ( Türk lerib kurumu ) 
rafından yeptırılmıı olen kazı
rııı bütün ilim ilcmiode uyandır

lığı derin alaka hemen herkesce 
lilinınekıedir . 

Burada yapılan hafriyat bak· 
hJında lrnıumun aabaşkaoı Bayan 

-.fet larafıodan Ankar• Helke 
•iade , çok de&"erli bir konferanı 
1•rildi • 

Bu konferanıda Cumhur Beş 
•aımız Atatürk, Başbakanımız 

Önü, Maarif Bakeoı Saffet Arı
lan, vekillerimiz, mebuslarımız, 
hnerallerimiz ve kelabalık bir 
İnleyici lıütleai vardı . 

İlk olarak kürsDye çıkan ku 
0 ııı B•akanı ve Bolu Saylnı Ha
•ıı Cemil Çambcl, Alacahöyük 
driyatıoın düaya ilim aleuıinde 

.JYarıdırdığı ehemmiyete itaret 
'ıltı ile ıözli kurum iısbatkanı Ba 

~
n Afete bıraktı . Bayan Afet kür 

1 u 
di Y• geldi ve konferansa töylece J 
d •şladı : 

D ıl " Eo büyDğümüz, Bayanlar , 
~aylar ! 

bi Tarihin en uzak çığl~rından 
eri bir Tlırk yurdu olan AnadO · 

24 u topraklarının, üstb gibi, altı da 
IUtün medeniyetlerin lizlerioi ve 
rerhrini ıaıımaktadır . 

Tarih bakımından ,büyük bır 
tıvıneti haiz olan bu eserleri mey 
dana çıkarmak için, ötedeoberi 
~ır çok araştırmalar yapılmıştır 

Pe hail yapılmaktadır . 
Bu . araştırmalar neticesınde 

•le geçen eserler, dünyanın en 
inPiiJük müzelerini znnginlrştirmiı-

l 
lir e . 

Cumhuriyet rejiminin çocuk
satarı, yeni Türk neeli de, keodiıi 
l 4çin ıoıı derece eboımmiyetli olen 

bu araştırmalara giritmitlir . 
Bunlerdao biri, koynunda detf •ıli kültür eserleri teştyan Ala 

•höıük.te, Türk Tarih kurua.u 
tarafından yakılmakta olan bafrı
Yattır · 

Bu hafriyattan çıkan eeerler, 
hrihimiz;n muhtelif devirlerini 
Yerıi bir ı§ıkla aydınlatacak ma
l 

•. 11 Y•t ve kıymetıedır; ve derhal 
~o Öylenıeliyim ki bu ıraştırm•lar 
~ıy I eaijz bir, bışlanğıçtan ibarcllir . 
ırf Al b·· ··k 1 t ~ a O}U le y.pı an areş ırma-
tek1arı . 1 . . . h . . d 

1 
n netıce erını ıza a gııışme en 

Aı Vv•I , ( Höyük ) ve (Kurgan ) 
lı~lorrn ınıhıyeti hıklııodı bir kaç 

Öz ıöylrmeği faydalı bulurum . 

Hüyük.ler, binlere.! seneler 
deoberi insanların aynı mevkide 
lıiribiıi üstüne kurdukları hioalar 

I ~,ı.a,.nııı , devir devir ve üst üs 
le toplanmalarından vücude ge · 
1
'11 l•p•lerdir , Hüyükl.r , rğer 
~l•ılerinde uzun bir müddet , ka-

ın 'balık bir halk oturmuş ise o tak 
tb~ 11· 

1 
•rde bun larıo yükıeklikleri faz -

_,ı 
'dır 
r P.1eıelii Alişer Hüyü&"ünün 

O 1111kıelıligi 32 den 35 metreye ka 
~. 'tdır . Turou Hüyüğü , 23 mel 

t )Ökeeldiğindedir . Hüyük.ltrde 
ıeı il( 

llraoların, orada yaşayıp müd 

detleri deha kısa , yahut hunların 
aufus itibaıiyle adetleri daha az 
ise , o vakit Hüyliklerin yüksek
likleıi daha az ve şekilleri dab• 
yaasıdır . Mesela Digmen yanın
daki Ahlatlı Bel Hüyüğü ile Ça · 
nakkal.e mıııtakosıodaki Kumtepe 
Hüyüğüniln yükseklikleri 4 met· 

rt yi geçmez . 
Bu Büyüklerin şu izah ettiğim 

vaziyet ve teıckkülleıi karıuında 
düşüoülünce , derhal büküm olu
rıur ki bunlar , binleıce ve bin
lerce iıısao rmeğiylc vücuda ge
len ve bu iassnlara he§ik ve me
zu olen yerlerdir . Bir l•r•ftan 
bo mülahaza , diğer taıaftao Ana
dolu kıtasıoda bu güne kadar bu 
gibi Hüyüklerdeo yDıı:lercesioin 
bulunduğu hakikati göz oouoe 
getirilince , yurdumuzun , en es· 
ki devirlerden beri 11k bir surette 
meakfin bir kıt• olduğu açıkça an
laşılır . Aoadoludaki Hüyükloır , 
bugün bile teşekkül halinde bu· 

Juomaktedırlar · 
İnsaolu , bu Hüyüklerin bu

lundukları aynı yerlerde oturmak 
hususunda neden ısrar etmiıler · 
dir ? lnuoları , bu yerlere çeken 
aebepleri , bir kaç noktada buli
H edebiliriz : 

Su keyoaklarınıo ve çeşme· 

!erin bulunmaaı . 
Taştan baıka kerpiç inşaatın 

da oynadığ! ıol , bu Büyüklerde 
gördiiğümüı inşaatın malzemesi 
meyaoında kerpiç de vardır . Bu 
kerpiçleıin toprağı , doğrudan 
doğrııy• Hüyüğün kendi topra 

ğıodao değildir . 
Bunlar , Hüyük civarlarında· 

ki en kenarlarında hazırlandıktan 
sonra • yeni inşaat için Höyüğe 
taıınmışlardır . Bunla11lan , Hü · 
yüktcki eski enkaz düzeltildikten 
sonra , üzerine yeni inıaat yapıl
mıştır . 

Eski inşaatın enkazından isti
fade etmek imkaıııı , ve bu;yerler
de daha enel insanların otur
muı ve yaşamış evvel iosanlerın 
oturmu~ ve yaşamıt olmelıırı bi· 
disesind~o çıkan alışıklık tesiri . 

İşte , muhtelıf devirlere men· 
ııuk insan tabakalarının , eynı 
Hüyüğe gelip yerleşmekte ısıar 
etmelerinin başlıca sebepleri bun 

!ardır . 
Şura11nı söyleaıeliyim ki ( Hü· 

yük ) ve ( Kurgan) , biribiriudeo. 
ayrı ~eylerdir . ( Tümulüı ) dabt ! 
deoi!en ( Kurııan ) lar , trpkı eh
ramlar, türbel<r nevındcu mezar· 

laıdır . ,, 

* •• 
~imdı Ahcı · Höyüğü o iztbına 

g•lelim: 
Alaca - Höyük, Aokaraoıu 160 

kilomcıre şukı şimalindedir. Bu 
güa orada eyoı is'Di t•şıyao bir 

köy vardır. 
Etilerin eski hükümet merkezi 

olan Hatusu ki, bugünkü adı Bo 
ğaz . köydür - Alaca - Höyüğün 
25 kilometre cenubundadır· 

Höyüğün p•k yekıoıodao bir 
ı.:ay g•çer vo bu cıy; Boğazköy

dco gelen ırmakla birleştikten 

sonra h~r ikiıi birceo uzakl~rıla 
Kııılırm•ğ• karıııı lar. 

Bunların suladıiı topraklar 
mümbittir. Bu topraklarda bulu 
nan tarihi eserler, Alaca - Höyük
te yerleşmiş ve o havalide büyük 
bir medeniyet kurmuı olan io
unların tarihini aydınlatmaga kli· 
fidir. 

Alaca - Höyüğün elnfı ve 
aarktan garbe ve şimıldan cenu· 
ba giden ysllann veziyeli dikkatle 
ıedkik edilirse bu yerin iıtratrji 
bakımıedan kıymtti, denal göze 
çarper. 

Bu gün çırçıplak duran değ 
trpelerindeki orman izleri, vaktiy
le bu havaliııin oe kadar cazibeli 
bir muhit olduğunu göstermekte
dir. 

Alaca - Hşyük ile aynı bölge
de bulunan dığcr mevkiler ara
ıında da bu gibi izlere tesadüf o 

lunur. 
Bazı kısımları balft duran au 

bentleri, vaklilc bu bavalide yaşa
mış bulunan insanların, zirHt ve 
ıulama işlerinde ne kadar yüksek 
kültür sahibi olduklarını isbll 
eden birer delildir. 

Türk tarih kurumunun bafri· 
yatından evvei Alaca Höyükte. 
muhtelif iariblcrde bazı tedkikler 
yapılmıştı. 

1835 ıc Hamilton, Anadolu i 
çeriıindc yaptığı bir aeyahatıan 
dönüıünde, Alaca - Höyüğü, 'iarp 
alemioe tanıttıktan ıonra Bart ve 
V ao Lennep adlı iki alim, burala· 
ra gelerek 1859 da Höyükte is
fenkıli kapının ilk plinlarını çiz 
mişlerdi. 

Daha sonra 1881 de Ramıay, 
bir tıkım kabartmalar ' meydana 
çıkartmış; buodaıı sonra Perrot, 
kapının tam bir planını vücude 

- Gerisi ikinci sahi{ ede -

Dikkatler: 

Demektt'dir . 
Deyli Telgraf gazetesi de "dün

ya snlhuoa candoo bağlı olanlar için 
Türk . hükiimetioio tarzı hareketi 
hakiki bir derstir . Bir çok adalet 
sebeplerinden dolayı muahed.,oio 
aeoiden tetkik edilmesine mani ol· 
mak için güç bir şey olacaktır. Türk 
noktai nazarını tam anlayış zihniye
tiyle görüşmele hazır bulunmalıyız,, 
demektedir . 

Etüvel J.'raosız gazetesi de Atatür· 
kün , boğazlar üzerindeki ipeteki 
kaldırmak suretiyle muazzam eseri· 
di tamamladığına işaretle bu tadil 
keyfiyetinin büyiik müşkülata ırsa· 
rlüf etmiyereğioi söylemekte ve bey· 
nelınilel teşriki mesai eserine sada· 
katini filen isbıt etmiş olen Türki· 
yeoio Avrupa ve Asya hududunda 
medeniyetin muhafızı olduıtuou kay· 
detınekıedir . 

İran gazeteleri de notamızı çok 
miisait bir tarzda karşılamaktadırlar. 

Y e!li Arpanın satışı 
---------

Bu yılın ilk Arpa mahsulü 
dün borsada sattıdı 

Dün, Adaoa Ticaret veZahire 
boreasında yeni mahsuldnn ilk Ar 
pa satışı saat 16 da törenle ya
pıldı . 

Bu mahsulü ilk satan Kara
kuyu köyünden Duran oğlu Hacı 

Mustafa, alon da Köse Bekir zade 
Ahmettir. 

Bu ilk alış verişin kilosu 31 ku
ruş 21 santimden olmuştur. 

Belediye otoritesinin gösteri
leceği yeni bir mevzu 

Yıllarca önce : 
- Şunu yap11rıdan şukad11r, bunw yapandan bu kadar, §Öyle 

edenden de bilmem ne kadar para cez1J$ı alınacak diye bir çok mad
deli "Belediye tenbihleri,, neşredildi. Hatırımızda kaldığına göre, bu 
tenbihler araJında; bilmem kaç yaşına kadar ola11 küçük çocuklarını 
tek başına Jokağa bırakanlardan birinci defasında bilmem ne ka
dar, ikinci defasında daha fazla para cezası alınacağına ait te bir 
madde vardı .. 

O günden bu güne yıllar geçtiği halde, değil ara sokaklar, hatta 
en işlek caddeler bile, henüz yiirümeğe yeni başlamışından tutu
nuzda dört beş yaşına kadar boy boy başı boş çocukların geli§igü
zel oyun sahası olmaktan kurtulamadı ... Fe bu yüzdendirki gazete 
sütununda sık sık : 

- Filan numaralı binek arabası Yağ yamii meydasında iki 
yaşında bir çocuğu çiğnemiıtir. 

- Filan numaralı kamyon, Belediye Ütıiinderı geı;_erken üç ya
şında Neriman ile dört vapnda Doğanu çarpmıı ııe agır füretta ya
ralamıştır. 

Tarzında zabıta vakaltirı görününüz. Şelıre, mede!.1i bir çehre ver
mek için bazen büyük zahmetlere katlanırız da, aM:kadar ~e~ur
ların azacık bir dikkatle pek kolayca önüne geçeb~le_ce.klerı boyl~ 
baıit çir kinli ki eri her nedense yar ve ağyar ününde ılanıhaye teşhır 
edip dwrmaktan kendimizi kurtaramryız. 

Biz, birçok sahada şahidi olduğumu: Belediye otoritesini bıı iı
te de görmek isteyoruz. 

-- 1 Bizim meselemiz 1 
Boğazlar lıakk ı nd.ki karerı· ı 

mızı biı çok devl.ıler haklı bulu-

yorler. 

ON ÜÇÜNCÜ Yll - SAYI 3501 
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IW ersinin Soğuksu mesire yerinde 

Bıçakları çekerek birbirine girdi
ler. Neticede altı kişi yaralandı 

Süne haşeresi Mersin köylerini de sardı 
------·------

Merıio: 14 [Özel ) - Bu pa \ 
zar günü havanın gDZtlliği hemen 
hemen bülün Mersin halkını ıo · 
ğuk ıuya teşındırmıştı. Herkes maa 
aile ve bütün lcvnımiyle gelmiş

lerdi 
Fakat vukubulan bir hadise 

bütün neıeyi kaçırmış ve herkesi 
kaçırmağa mecbur etmitti, 

Vak'a şudur: Orada •ilenen· 
lerden lbrabim oğlu Avni, Yasin, 
Necip, Mthmrt, Gani, Haaao ve 

Safiye,Nefise gramofon çalarlarken 
kaıtılarıuda bnlunan Mehmet Emin 
Hakkı ve arkadaşlariylc ufak bir 
müoaka§eye başlamıaler, fakat 
aralarındaki bu zıddıyet, kalalın 

dıımanlanınca daha ziyade büyü
müa ve nihayet bıçak.lan çtknıiı
lerdir. 

Ve neticede, içlerinden Hakkı 
eğır surette, İbrahim, Necip, Me h 
met ve kadıolardao ikisi hafif su
rette muhtelif yerlerinden bıçak
lanmışlardır. 

Bu badiı, batlayınca bütün 
halk, çoluk çocuk kaçışm•ğ• ve 
elbiseleriyle ıulare girerek kartı 
tarafa gcçmiye koımaolardır, 

Vak'ayı haber al•o ıouk ıu 

karagolundan polisler gelmif, ya

ralı ve kavgacıları toplıyarak gö 1 
türmüşlerdir. 

Fa~.al bu badiıeden sonra 
mesire mahallinde pek az kişi 

kalmı§, herkes evlerine dönmüt· 
tür. 

Mersin: [ Özel ) - Son gün
lerde Süne hatercleri Yenice •e 
civarındaki altı köyden baıkı Kı
racailyastı da görülmliıtür. 

Yeniceden ıonra Karaceilyı
aa da geçen bu haşere, Çukurova
yı ıehdıt ediyor, Çukurova için 
büyük bir ıeblıke mevcut demek

tir. 
Kuzucu, Btleo, Erçel, Apsun, 

Akıo Keşli, Akatça DinİiBr, İosu, 
Kuzucu köylerinin sınirları için
de ve fındık pınarında da çekir 
geler görülmektedir. 

Bu çekirgelerin mevzii olı~ 
rak bulunduifn ve ltalyan yerli 
melezi olduğu anla,ılmııllr. He
nüz çok küçük olın bunlar yeni 
yeni zarara baılamışlardır. 

Bu mıntakalarda köylüler 
mükellrf tutularak mücadeleye 
ıevkedilmiş ve mücadcl• memur
ları da faaliyete geçmişlerdir. 

Ekinli olan mıotakelara zehir 
serpilmiştir. 

Gittikçe ke11feti fazlalaıan 

çekirgrlnle, çiftçi çılı çırpı at
mak suretiyle mücıdele etmekte
dir. Bu işin nlgııı halini elma
muı içi pek acele önünü almak 
icap edr.r ki bu da Çukuro anıa 
ıeliimeti uğruna yapılacak iştir. 

Şehir meclisinin toplantısı 

Meclisin dünkü toplantısında varidat 
menbalariyle fenni muayene re

simleri işi kararlaştırıldı 

Şehir meclisi dün saat 14 de 
nisan devreaiııiıı üçüocu toplaıı
tıaını Belediye reisi Turban Beri 
kerio riyeseti altında yaplı. 

Mıcli~in başlıcn konuşma ve 
karar mevzuunu üç madde teşkil 
ediyordu. 

Bunlardan; belediyenin gelir 
kaynaklarından ehemmiyetliceıi 

olaıı fen•İ muayene resimlerinin 
kaldırılması bütçede hayli bir 
sarsıntı yapacağından Adana be -
lediyesinin, ftnni mu•yeoe re•im
leri11io alınması hukkında Şuıayi 
devlete yaptığı müracaat ııyanı 

kabul görülmediğindl'n ia'af edil
memiştir. 

Belediye m' clisi oolıtai nazı· 
rınııı kanuna mutı bık olduğu ileri 
~ürülerrk Dahiliye Vekaleti nez · 
dinde teşrbbüıte bulunulmak 
üzere bir temenni mazbatası gön
derilmesıne kuu ber,lmişqr. 

Bu karara gör•, bir taraftan 
bu maddenin tefsirı lemenoi c•li. 
ı,c~ği gibi yol, kanalizasyon, mey
dan ve sair belde ibtiyaçlaıının 
temini için varidat kaynaklarının 
aıttırılması çareleri için keza bir 

temenni mazbatası gönderilmesi 
de kararlaştırılmıştır. 

Çioarlı, Reşat b•y, Kurtuluş, 
Cemal pafa mahallelerinde hay
van beslromesini encümen yasak 
etmiş ve hu yasakta tatbik edile 
grlmekte idi Bn kararın devemı
nı ıebir mt rliıi muaip iörmü§, 

kabul ve tasdik etmitlir. 
Şehir meclisi dördüncü top

lantısını 21 nisanda yapacaktır. 

Sovyet neşriyatı ve ya
bancı memleketler 

(Jurnal De Moıcou) nun yaz
dığını göre, Sovyet Ruıya neıri
yatı yabancı memleketlerden git· 

dikçe artan bir rağbetle talep edil

mekt"' imiş . 
1933 de Sovytl Rusyadın ec

nebi memleketlere uttlan kitap 
mecmua, gazetenin değeri 310 bin 
1934 de 350 bin, ve 1935 de he 
380 bin doları bulmuş . 

Bu kiıapların en mühim k11· 
mı birlrtik Amerika hükumetleri 
dahilinde satılmakla imiş, bun
dan sonra Sovyet orşriyatıoı en 
çok rağbet göılereo gösteren 
memleketltr sırasıyle, Fransa, Po
lonya, Almacya, Çekoslovakya, 
İogiltere, Letonya, Eıtaoyı, Filiı
tio, ve Rom .. ıya imiş · 

Gazele bundan ba~ka bir nok
taya aazarı dikkati celb ediyor · 
Ecaebi memleketlerin iıtedıği ki
tapler .,aundı edebi eserler ka· 
dar icıimai, iklisadi ve teknik 
eserlerin de bulunmasıdır • 

Ecnebi memleketlerin en çok 
okudoğu muharrir; 1\1. Goı ki, Tola 
toy, M. Cholokbov imiı . 



Savfe : 2 

Küçük 

Hikaye 
1 

1 
Bir tecavüz. 

Besim sokağa çıktığı zaman 
uat sabahın ikisi idi . Gece yarı 
sından sonra sııat iki ! . 

V ezıyet çok kötü idi . Nermin 
~. 

şimdi ne diyec .. kti . Onunla ev 
!eneli beş s ue o1muştu . İki se 
ne sonra oou ya\i&Ş }'avaş t:vde 
yalnız kalmağa ve ara ~ıra " ar· 
kadış ıoplaDtısı ,, habauesile yal
nız çıkmağa alıştırmıştı . 

Fak•i bu dda mübalağa et
mişıi . Şimdiye kadar gece yarı· 
~mdao sonra .saat ikıd · eve dön· 
düğü hiç \'ilki olmamıştı . 

DHbal bir oıomobile atladı. 
Bu suretle hem daha fazla vakıt 
kaybetmiye<·ekti . Hem dt> üstfüıe 
sinen yabancı esans kokusu oto· 
mobilde rüzgarın tesiı ile ber bal· 
de uçacaktı . 

Otomobile biJJdıkteo soora 
geçirdıği geceyi diişüudü . 

Memnundu .. Fakat karısı ak
lına gelince müteessir oluyordu . 
Her halde çok merak etmiş ol· 
malıydı . ZavaJlı gl'nç kadıncağız! 
kim bılir belki dcı uykusunu h le 

ka!'betmlşti . • 
Otomobil ileıledikçe llcsim'ın 1 

eadişesi artıyordu . Nermiu ne di 1 
yecekti • Y • şüphelendi ise, neti· 
ceyi, oouo izhar edeceği reakıl· 

yoolarrn rıe nıüdhi~ olacağını şim 
diden duyar gibı oluyordu . Şüp 
helenmrmesi için ne yapmnlı idi? 
Dillıa evvt!lce bu çeşit rgrcikme 
lerioi izah ıçio 11klıwa gelebile 
cek büıüo ya111nları sbylemişri ... 

llıraz sonra Besimir. aklıoa par 
l&k bir fikir geldi . Fılhakika bu 
fikir deha önce başkaları tarafın
dan tatbik edılmemış clrgıldi .. Fa
k•t saf ve iyı ~yüreklı Nerminin 
üzerinde kat'i bi l ı sır yapac~ğı 
muhakkaktı .. Buudaa başka bu 

suretle o geceki masrafları da: 
izalı edılmiş olacaktı , 

Derhal fikrini tıatlıike başla
dı . Ve otomobiliu küçük ayrıa!ı 
kar~ısında evvela krantıoı çözdü. 
Yalusıaı çözdü . Bir•Z evvel bü · 
yük bir itina ile daıaomış olan 
saçlarıuı altüst etti • Yelrgıoio 

bir kaç düğmesini kopardı , son 
ra pardeaüsüuüo düğmesini vu du, 
ve şapkasını lekrllf giydi . 1 

Evt: vardığı zama n daha ka· 
pıdao içeriye girmeden birez he
yrcanıodan biraz da isteyerek el 
leri titremeğo başladı . 

Nermiu'ı antrede bulııcağını 
bil iyordu . Filbakilla da onu de 
diği yerde bır SandaJyarıın üzerin 
de otoruyor buldu . 

- Besım bu artık çok fazla .. 
Bu suta kadar dışarıda kalmak .. 
Merskdan ölt•cektim . Uclı oluyor 
dum . · Fakat ne oluyorsun, ııeo 

var ? . j 
Besim kendin\ yıkılır gibi bir 

ftandalyanın üzerine atmıştı Açı 1 

lan pn·dr. süsüoün altından üstü 1 
nün baş•nrn karma k ıışıklığı gö 
rülüyordu . Saçları alnına dökül
müştü . 

- Tecavi:ze uğradım Nermin:. 
Üç kişi önüf.De çıkh . Ve beni 
soydular .. Hem de eve çok ya · 

kın bir yerde .. Evvela bırisi ateş 
ist~mek ıçıo yanıgta yaklaştı • B en 
onuııla meşgulken digP-r ikisi ar 
kamdan hücum elti .. 

- Ah yarabbi ! . Yaraladı · 
larmı Besım '? • 

- Zannetmiyorum .. 

- Haydutlar . üç kişi .. Mücla 
faasız, tedbirsiz insanın üzeriue 
hücum etmek .. 

Bu son ~özler Besimin biraz 
haysiyetine dokunmu~tu . 

- Hayır .. Onlara bu İşi pek 
de ucuzıı mal ~tm~diıı . Bıliyor 

suq ki , evlenmeden evvel boksa ı 
çalışmıştım. Öaüme ilk çıkan ada · 
mı bir yumrukta yere serdim . 
.Fakar ne yapayım dığt:ı ıkiai ar 

N. G. 

kumdan geldi . V c beni yere ser 
diler . Bir mendille beni boğma
ğıı çahşıyorlardı . K~ndimi boğ· 
durmadım .. 

Kwdime geldiğim zııman so · 
kakta yapayalnız olduğumu gör
düm . Kimsder yoktu . Ve hidi 
seye kimsf'de şahit olmaıuıştı . 

Hayduılar çantamdan paraları 
alarak Savıışmuşlardı . 

Zorla ayağa kalktım . Ve müm 
"üo olduğu kadar süratle CV4' gel 
dim. 

Bütüo bu kadar boğuşmadan 
ve yerlere yuvar )anmadan sonra 
kocasırııo üstünde ~n küçük bir 

çamıır hatıi düz lek t si bile bu un 
madığıoa hayret edeo Nr.rmio 
sordu: 

- Hepsi bu kadar mı ? haoka 
bir şey ppmadın mı ? 

Bu süal karşısırıda hayret sıra· 
sı Besime gelmişti : 

- H!lyu 1 dedi .. 
Bunun üzerine Nermin : 

- O halde bir dakika dur ! 
diyerek sıılooa koştu . Kapıyı ar· 
kaııodan kapaoaışh . llı:sim pek 
vazıh olmadığı b.dde karısının ıc
sinden bir yere tel r foo ettiğini 

anlamıştı : Kulağmı kapıya d11ya
dı . Korkudan buz kesildi . Der· 
hal karsınıu arkasınd•n koştu . 
Fakat iş işten geçmişti . öelli et
mek istemediği kızgın Liı tavurla: 

- Ne yaptın ? dedi . 

- Biç .. Polisi çığırdım. Beni 
daha fazla merakta bırakmamak 

için karakola gıtmedeo t.Vvel eve 

gelmek kadar tabii bir ş•y ola · 
maz. Hııll>uki o rt'lda bir cürüm 
var .. 

Polise haher vermek, hem de 
miicrimleri ele geçirmek imkanı 
nı kaçırmamak içıo süratlc ha

ber vermek lazım d .. ğıl mi ?. 
- Fakat delilik r Pekala ya

rın da polisi haberdar edebilirdim. 
Bu ssatte C\ e polisi çağırmak dü· 
pedüz bir iskandaldır .. 

- N için iskandal ola<:ak .. 
Tc cavüze uğradın . Soyuldun . 
Polise haber veriyoısuo .. Bun · 
deo dahıt tabii ne olabilir . 

Ar dan çok gt' çmdrn elli po 
liste Lir ilomiser kapıyı çalıyordu. 

Komiser büyük bir uezakeıle 
evvela Besime hitap etti. 

Fakat Nermin daha önce sözü 
aldı, kocasın111 hcaviize uğradı · 

ğ•nı hemde rıerdeyse kapının Ö· 

ufiııd e dinlenilebilecek kadar ya· 
kıu bir yerde .. 

Onun için polisi çağırmaoıo 
münasip olacağıoı kendisinin dü 
şüudüğüoiı söyledi . k orniser: 

- Şüphesiz hanım t-fendi 
diyordu çok iyi yaptınız 1 tıonıo 
Besime dönerek: 

-Liitfcn tefsilat verir misiniz? 
Hu sualı takihede n çeyrek l'!a1tt 

Besim için hir c~heoncm azalır 

olmuştu . Kıuısırıa yalan söylemek ı 
birşey değildj .. Fakat komisere 
yalau söylemek bi~ te kolay bir 
şey olmad ğını anlıyordu. 

Yı! rdiği tofsilatte bir çok mü-1 
tebayin şryler Eöyle)or, vakioıo 
vulrna geldıği yeri bile hıi ola
rak t sbit eılı"miyoıdıı . Adeta dili 
diline dolaşmıştı .. Alnıorlan ter 
ıfamla iarı yuvarlanıyordu hele 
mütat·avizler, hakkında biç birşey 
flÖyliyememi~ti. 

E rı küçük hir işaret bile ver
miyordu .. Nihayet bu vaziyeti gö 
ren karısı komisere dönerek: 

- Heyecan efendim. Dedi 
O kadar mücadele ve koı kudan 
ıoora şüphesiz İnsan bafızasıoı 

birdenbire toplıyamaz. Komiser 
dudakJımodan süratle geç ·n bir 
tebessümle: 

- Şüphesiz l:f~ndim. Şüphe 
siz .. dedi. Ve B simi' ; 

- Lütf co karakola kadar teş 

( Türk Sözli ) 

Kozanın en büyük Türk ta·rihini aydın
derdi 

Kozan : ( Özel ) - Kozao 
Çukurovaoın en güzel ve r.a eıki 

şarlaııodan biridir . Bugün ta· 
rıhi büyük bina enkazları ve 
bir çok surlara v"rlığım bala kay 
betmemistir Ko:t.enın kuzeyinden .. 
talıii bir duvar vazifesini göı en 
Toroslar, soğuk rüzgarlano ıesi 
rine karıı k1Jruma amacı olmuş

tur . Taroamile: akdeoizin iklimi 
ni hüküm süren bu bölge çok kud 

retli bir topreğa sabipt•r . Top• ak 
ları o kadar zengin , o kaclar kuv
vetlidir. Her. türlü ürün yerlerini 
hiçte yadırgamadan iyi derecede 

yetişirlcır . 
Son zamaolarda pirinç ürü· 

oü çok Önemle': güodeo güne 
ilerlemektedir . Ne yazık kı ? ge
lir kaynaklan çok olan bu güzel 
ilçemiz bıızı sel. eplc:rden çok 
geri kalmıştır . yordumuzun di 
ğ~r bölgelerinde ki i lçelerimiz 
büyük bir gayretle ve öoem· 
le bayınıiırılaştmhrken burada 
biç bir yol yapılmamıştır . 

latan büyük bir 
netice karşısındayız 

- Blrlııcl sayfadan arlan -

getirmişti J 

1893 te Alaca · Höyüğe gelen 
Arkeolog Chantre, kapının alt ta
rafına ies•düf ed.-.n kısımda haf· 
riy.C yapmış, nibat 1907 tarihinde 
Müzeler müdürü Halil F;tdem 
İatanbu) Müzesi namına, ayoı ma 
halde araştırmalarda bulunmuştu. 

«Türk tuih kurumunun Ala· 1 
ha - Höyükte hafriyat yapmasına 
sebep nedir? kurum, neden hu 
havrlıyi, tarih arıştırmalarıoa 
merkez olarak seçmiştir. Bu nok 

ta üzerinde durm11k isterım: 
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Şeblr Dayakları 

Bir kamyon kurbanı 
Asfalt caddede kamyon altındı! 11

~ 
kalan adam öldü dı 

Pı 

Sucuude mahalleıinde oturan 
Hasan oğlu şöför İıımailio idare 
sindeki kamyon, dün, asfalt cıd 
dede Tarsuslu Mehmed oğlu lb
rabim adında birisine çarparak 
adamı ağır surette yaralamıştır . 

İbrahim hastahaneye kaldırıl · 

!<ızıleya yardımlar 

Adana Kızlarına yine bir 
çok müesse1e ve yurttaşlarımız 
yardımda bulundular . Bunlaıdaa 
fabrikalar birligi 100 , Mılll Men· 
sucat fabrikası sahiplerinden Nuh 
Naci· , Nuri, Mustafa , Seyit ça
vu, , Salih Bof'oalı ve Gilodo iıe 
50 ıer lira teberru etmişlerdir . 

mıısı da aldığı yaranm a~ırl ed 
tı 

neticesi kurtaralımıyarak ölm 
aı 

tOr . 

Suçlu olarak yakalanın 16ft le 

tevkif edilmiı ve hakkında ka~ l~ 
ni takibata girişilmiıtir . 

Yeni sorğu hakimim~ F 
ıi 

30 lira [maaşlı sorğu hakim tı 
ğine Afyon icra memur muıv' Vı 
hukuk mezunlarındantMehmet m 
tayin edilmiştir. 

Hukuk tşleri müdür( P 
h 
k 

Bu yönden ekonomi vaziyette 
günden güne düşmektedir . Yol 
olmadığından bir yağmur yağdığı 
zaman çamurd1to haftalarca sağa 

sola giclilememtk kapanıp kal
maktadır. Üç dört ilçenin mı!rk~zi 
olan bu ilçemizin iyi bir yola ih

tiyacı vaıdır . 

AJaca - Hüyük, ötedenberi, 
Boğazköyün peyki addolunagel · 
miştir. Bir de, Alacı · Höyüğün 
kapısını süsleyen iofeoksler, istil· 
lerinio şah•ıletine gör~, Boğaz

köy - Yerkapı isfenksler serisin · 
dendir ler. Bu da dikkatı celbet· 
miş bulunuyo!du. Fakat, şimdiye 

kadar asıl Büyüğün içine asla gi
rllmiı değildir. 

İıte bu sebepten dolayı her
den evvel ehemmiyeti şüphe gö· 
tıımiyen bu tepenin: 

j Doğum 

Seyhan vilAyeti hukuk işit 

müdürlüğüne tayin edilen İzmir o 
kuk işleri müdürü Dilaver, J 
şehrimize gelmiş ve vazifesine ~ d 
Jamıştır. 

Doğan 

So 1tyet Rusyada 

Yüksek mektepler 
ve talebe sayısı 

Sovyet Rnsyada, yüksek tah
sil 01ektep!erinin sayısı son ıene 
lerde çok artmıştır . 

1930 da bütün Rusyarla 137 

yükıek mekttp olduğu holde 1935 
sonunda bu sayı ( 591 ) re çık

mıştır. Ayni d~vre esaas&oda yük 
sek sanayi mekttplerinio adedi 

29 dan 122 y~ yükselmiş Yüksek 
zıuat mrktepleıioin sayısı ise 97 
yi bulmuştur . 

Bılbassa bununla muvı.zi olan 
tal~be sayısı da artmıştır . 

1930 da Sovyet Rusyada 190000 
yüksrk tabsıl talebrsi varken 1935 
sonunda 519000 i bulmı.ıştur . 

1936 Yılında yüksek mektep· 
lcre 125000 talebe daha alınacak 
tır . Bunlardan 40000 i sanayi 
ve ziraat meklepleriue giıecekler· 

dir • 
Tıb mekteplnioe 23 birı, ve 

diğer şubclerede 51 bin talebe gi
rtcektir . 

Taleb .. nin bu suıetle yüksek 
tahsil şubelerine ayrılışı Sovyrt 
Rusyaoın ekonomik milli ibtiyac
IRrloR göre ppılmaktadır • 

rif elmesiııi rica dti. 

Komis.,r ayrıldıktan ıonra Ner
min kocasına : 

- Çok zeki bir adam dedi .. 
H .. r halde mesıdeyi çalctı. •. 

Bes m bu sözlt- r kartısında 
bü ~üıüu afalladı, Hiç cevııp ver· 

medi. 
- Şimdi f•ıtcei gün polisi al· 

datmak VP. luzumsuı yer~ bıuekete 

getirm ek maddesinden adli teki 
bata uğıayıp uğramayacağını dil 
şünüyordu. 

Bu !ırada Nermin yaveşc• ona 
yaklaştı ve bir diyle dağınık saç 
larını okşayarak: 

- Görüyorsun ya Lı:ocacığım!. 
Hir d a ha böyle gtCt', y•lcız ıoka· 
ğa çıkma .. bunun ne kadar trhlı 
keli bir şey olduğunu anladın .. V • 
bilhassa bundan sonra Löyle bir, 

fey olursa tee11ürümdcn berbal - ı 
de ölürüm .. dedi. 

1- Yaıını tayin etmek ve me
lodlu bir sondb jla bu Höyükte 
biribiri arclıncı gelmit olan me
dPntyetlerin, 

2- Adrtlerini ve 

3- Cinslerini tesbit etmek 
gerekti. 

Bundan başka Bsğazköy tab
J,.tleri. Boğazköy bir giiolük me

sıf cde Eti Tanrısı Arina adma 
yapılmış bir mabedin bulunduğu· 
nu anlatmaktadır. Bu mabedin 
Alaca · Büyükte olması ihtimali 
de hatıra geldi. Bu noktan ıo da 
aydınlatılması lizımgeliyordu.,. 

İsfenkali kapının bulunduiu 
tabakalarda iki Eti devrine ait 
medeniyetlerin iz ve eserleri saklı 

O[duğu zan ve tahmin edilmekle 
berab~r, henüz bu hususta kat'i 
bir iddia ileri ıüriilemiyordu, 

Hııfdyat esoasınde, yazılı ve
sikalarıo ele geçirilebilmesi ib1i
mali de vardı. 

Bu düılinctlerle, Türk Tarih 
kurumunun trşkil ettiği bir heyet 
hafriyata başladı. Hafriyatın hi 
rinci devreıl üç ay sürdü. 

Bu zaman içinde arkeoloji ha · 
kımındao son derece ehemmi· 
yetli bir takım rseıler meydana 
çıktı. Bu eser )erden bazılerıorq 

resimlerini horada göstereceğim. 
BuuJarı doğrudan doğruya Aoka· 
ra Müüeıiode ve Tor:h falcülteıi 

Antıopoloji laboratuvarında gö
rüp trtkık edt11>iliısiniz. 

"Şimdi hııfriyata gfliyoruz. 
Her defesıoda 20 sautiınetimetre 
kalıl'lığında bir toprak tobaka11 
lcaldarmak usulü üzere kazılarak 

10 metre yekadu inmiştir. 

Hafriyatın üçnncü mtıtresıode 
Osmanlı ve Bizans devrine ait e
serlere tesadüf ediJmiştir . Üçun 
cü metreden itibaren derhal Eti 
devrinde kalma yapılar ve vesika

larla karşılaşılaşılmışhr. Dördün 
cü metreden sonra ·~ski Eti dev· 
rine ait vesikalar, altlccı m tre
den sonra eski bakır devrinden 
ve Kalkolitik, yaoi bakır devrin· 
den kalma es0 rler bulunmuştur. 

Hafriyatın onuocu metresin· 
den aşı ğıya inildikçe diğer bazı 
medeniyet eserle·ine daha tesa
düf olundu; aocak, yağmur mev· 
siminin gelmesi ve suların top 
raktan sızıp hafriy,.t yerini kap· 

lamağa başlaması üzerine ameli· 
y~t daha ilerıye götürülmiyerek 
o mevsim için durduruldu . 

Hafriyet esnasrnda, muhtelif 
derinliklerdr, üç mezar ve büyük 
bir küp içirıde bir insan iskeleti 
buluomuıtur . 

Bu mezarlar hakkında size, 

Orta mekteb tarih ve yurdbil· 
ğis1 Öğretmeni Ömer Kemal A· 
ğar arkadışımızıu dün bir erkek 
çocuğu Dünyaya gelmiştir. Ar
kadaşımızla tşini kutlular ee yav 
ruya üzlln ve mutlu ömür dile· 
riz . 

baıı izahat vermek isterim : 6,25 

1 
metrede tesadüf edilen büyük me· 
zar dort duvar arasında ve müı · 
tat1l şeklldedir. İçiodfki iske 
let, baıı garbe ve ayaklara şarkı 
doğru olmak üzere, !ağ tarafa 
yat,rılmtf ; ( ocaker ) denileo va
ziyette, yani dizleri bükiiktlir. İs
keletin Ozerinde ahıodkc bir çok 
süı eşyası, yine altındın yapılma 

kaplar, güorş kursları, kafalarına 
mukaddes maıkeler geçirilmiı 

geyik heybelcikleri, ~ilahlara kar 
ban edilmit hayvan baş ve ayak 
gcmikleri, gargı ve mızıak ucla. 
rı gibi etyı vardır . İskeletleıin 
konulmuş olduğu yer, yanğın ta
bkkası üstündedir . 

D 

D 

il Nişanlanma 

n: 
Bedia ile nişanlanan Mecatı 

kebe saadetler dilHiz. 

edenlerin bayatlarıoı tetkik iç b 
müracaat edilebilecek eısiz •u rı 
katardır . d 

Bir taraftan bunlar ve di tı 
taraftan Turova, Ali~ar ve Abis' D 

-BelJtı ele geçen vesikalar • '1 
aıağı Milattan 3000 - 3500 ae b 
evvel Alaca-Höyükte bir Kült~ rı 
hayatı, bir medeniyet mevcut lı 
duğu hakikatini meydana çıka li 
mı~tır. Eski Anadolu tarihi bakı 

r 
mından bu hakikatin ehtmmiye li 
pPk büyüktür. 

" Yukarıda anlutmaya çalıştığı 
1 ve resimlerini gördüğünüz 119nl d 

eserlerinin her biri, arkeoloji D~ 
tasından hakikatea yüksek kıy 
meti haizdir . ~ 

Fransız Al:mi Mösyö Gabriye tı 7 Metre derinlikte ve yuka 
rıda izah ettiğim büyük mezarm 
ayak ucunda bir mezar daha var. 
Bu mezarda yatan iskeletin üze-
rınde güneş kurslara, akık taoın· 
dan yapılma bir baç. bakır ve gü-
müıteo kaplar ve bir tepsi bu
lunmuştur . 

ı ifadesine göre " Türk Tarih Kil 
rumıınun meydana ~ıkardı~ı b lı 
tserler, umumt harpten POnra ys ) 
palan hafriyat neticesinde bulun• ı 

bilenlerin en mühiimmidir. " f 

Yine 7 metre derinlikte ve 

büyük mezarın ceoubuna tesadüf 
edeo bir yerd~ bir üçüncü meıer 
çıkmıştır . Bu mrzardaki iskele -
tin başı cenubi, ayakları şimale 
müteveccihtir . Bu iskeletin de 
üzeriodr. muhtelif şekilde sayısız 
altın siia rşyası vardır ; iskeletin 
başı bulunduğu tarafta güneş kurs 
ları, altın kakmalı bakır kaplar 
taç parçaları, bir öküz heykrlciği 
ve bir çok hayvan kemikleri ya 
nınd• iki banç~r huJunmuştur . 

Yine 7 metre derinlikte bış · 
ka hir iskı·letc daha tesadüf o· 
luomuştur. Bu iskelet, tuğladan 
yapılma ve ağzı kalın ve yassı bir 
tııl• lupatılmı§ büyüle bir küp 
içine konulmuştur . Küpün bu

lunduğu yerin garp tarafın• mün· 
badi §"kilde tıı, muhafaza duvarı 
yapılm•ştır . Bu sekeJetin ysoın 
da, biç bir ıey bulunmamıştır . 

Bayanlar, Baylar, 
Bu vazolar, kaplar, bardak

lar, küpeler, gerdanlıklar, bile· 
zikler ve sair altından, gümüşten 
bak1r ve bronzdan taş veya tuğ
Jadao y1spılmış eşyalar, bu broz · 
dan mamul kamalar, türlü türlü 
şekil ve c·ıamette güneş kursla-
rı, geyik ve ökuz beykrlcikleri, 
bütüo hu resimlerini gördüğü-

nüz euanın herbiri, Anadolunun 
din ıarihi ba\clmından baha biçi
lemiyen eserleridir . Banlar, ay 

ui r.amanda, ilk medeoiyetlerio 
mabiyetiar-, Anadolaya ilk hict'et 

Yukarıda söylediğim veçhile b f 
hafriyat, tarihin muhtelif devirle 
rini yeni bir ışıkla ayJınlataca 

mahiyet ve kıymettA olmakla be ' 
rabqr bu araştırma, rürk tarih 1\ 
rumu için sadece bir başlangıctıl ' 

Kurumumuz bundan sonra b 
tılan<la da çalışmalarına ve arat 
tırmalarına devem eJecektir.Çiio ) 
bu araştırmalarımızla bulocaklı1 )'a 
rımızın her parçasını , biz, yurdu 1 
muz ı\oadolunun eski tarihinin bı ) 
sahif~si olarak telAkki ediyoruz 
Ve çünkü yeni Türkiye , TürkiiO ı 

çok yanlış bılinmiş ve belle~ilmi 
tarihini. reel olarak yazmny4 az 
metmiştir . 

Türk tarih Kurumu , hu iti 
yorulmak bilmez amo~ai olmakll 
mutludur. 

l 
Arkadaşlar , I 
Tabiatın esrar <lolu sinesine h~ t 

gün daha çok girmAkte olan inJ. 
zekdsı , realiteye kavuşmak icı 
çalışanları tatmin edecek ve inı• 
lık tarihini oyJınlatacak ilimle 
bulmuş ve t('sbit etm ştir. 

Tarih bakımından arkeoloji ~ 
aotropoloji , bu ılimlerin başınıl 
gelir.Tarih, hu ilimlerin bulup mt 

daca çıkarılığı belgAlere doyarı' 
dıkça temelli olur. 

Tarihi hu helgelne dayans~ 
milletlı:ırdir ki kendi aslını buhJ' 
ve tanır, işte. bizim hrihimiz, Tö' 
tarihi, bu ilim Lıelgelerine dayanıt 
Onun içindir ki bizim tıırih helt 
)erimizin her parçeMı, klosik ıs 

Jan Küttür Herln·inin de aıntııdıt-

• 
t 
1 



6 1~ Nlıan 11ll6 . ( _Tllrk Söaft ) ::layfa : ~ 

Fransız - Rus paktı 
sulh aletidir 

Şaşılacak şeyler 

Milletler soyyetesine 
bir fırsat 

Asri Mavi Yıldırım ,1 
Sinemada-.. . . , _________ ------------------

pıyesı : 
15 Nisan çarşamba aksa mından itibaren me~·simin en 

nı>~eli filmi 1 ••• 

Son gelen Journıl ve Moıcou' 
S nun bııt y11zısından: 

Sovyet - Fransız lcarıılıklı yar
dım pa~tının tndikli suretlerınin 
PHiıte 57 M•rt gllnll mil badele 

ırl edilmiı olduğunu SoYyel kamoyu 
mf en umlmi bir hoşnutlukla öğren-

ııı!ıtir. 

Bu hadise, Franu ile Sovyet 
er birliği ara11nda dıba 6 Mayiı 
935 de imzalanmış olan paktın 

tabii olduğu uzun görllşmeler dev· 
reıine son vermiştir. 

Paklıo düımınlArı tarafındın 
Fransa da olduğu kadar vı husu
ıile bu memleketin sınırları dı-

iın tında blltün kuvvetler ve bütün 
avı Vaııtalar bu paktın meriyde geç 
t ıneaine mani olmak için seferber 

edildiği esnadı bu uzun görüıme
ler, ihtir11lı müdahalelere, batla 

rl poleeıiklere m~ydan vermişti ki 
buulqr, iki memleket arasında ya

i~lı kınlaşmaya hizmet edemiyecek 
ir · olan lkötü bir hava yaratmıştı. 
dı Eıaseu şurası da müşahacle e-

e b dilınelidır ki bütün bu devre eı
nasıuda Frana1da paktı kaı§ı he
men yalnız iç politika ıebepleri 
ileri sürülmütlü. 

lı Bu gllnkil FranHnın her te-
mayülden Cen selahiyetli politika 
•damlarının, dit politika davala
riyle iç kaygılnınba ıuretle bir-

içi birine lıartılıotırılmasıoıo Fransa 
vel ııın bayati menfaatleri için ne ka 

dar zararlı olduğu hakkındaki ib
igt tarlarına rağmen ;hal devam et'" 
lal uıiıti. : 
• f Bu devrenin kapanmış oldutu 
ıe bir zamında bu mevzu Ozeriae dö

ütltU1 oı nliyor11k, bu, aırf, bugün bu po-
emikler, Fransa ile Soeyetler bir· 
iii araaınd•, iki memleketin Av

rupa ıulhunli mDdlfaa için bir
likte hareket etmelerine imkin 
vermiyecek ihtilaflı meseleler bu 

an• lunmadığını açıkça hbat etmiı ol· 
· 0 o dutu içindir.J 
kı~ Sovyetler birliği, Fran11z -

Sovyet paktının tasdikini selamla
makta bh- tek vücut gibidir. iye 

Kıı Çilııkli ondu bır mücadele si-

1 
ı lı ' liihı görmektedir. Daba ilzeıinde 

ye yapılan ilk görü~melerdenbeıi bu 
lunı anlışma, onu bazırlıyanlır tara

fından bu zihniyet içinde ıaur
lanmııtır. 

Şimdi de böyle kalmaktadır: 
aca Hiç kimsenin menfaatlerine 
be· dokunmıyan, baıka bir devlete 

ih !\ karıı tevcih edilmiı olmıyan, Av 
ıçtıı rupa'da sulhun mubasfazaıi namı 
a bı na ona ittir.iki arzu ede11 herkes 
araş içio açık olan bir andla§ma ve 
Çu··ol • Yenı bir harpta menfaatleri olmı 
ki~ Yan, bunu istemenin ve buııa hazır 
rdu lınmıyaoların hepsi bu andlaıma-

m bİ yı bu şekilde anlamııludır. 
ru:rı Bu, kollektif emniyet buıu-
rkü~ •unda hakiki garantiler ynutmuk 
ilmif eaerine kabil olduğu kader fazla 
aı ~iktardJ alakalı devletlıırin gire · 

~ılınesi için tasarlanan projeye 
işit ınılcan ııiabetiode geniş bir karele 

akli t 
er vermek O:ıere' Frınsız-Sov-

Yet iÖrüımeleriuin daha bıtlın-
0 h gıcu:ı daııberi en ciddi gayretlerde 

bulunmuıtu . ins 
içı~ Fransa ve Sovyetler Birliği ta-

nııs rafından teklif edilen fark paktı, 
mJef Almunyaya olduiu kadar onun 

§ark 11nırluında bulanan devlet
ji vı lere de o zaman garp devl'1tleri
şıoıfl 11• Lokarno aulaımasının verdiği 

mt. 'Jııı emniyet ve aaldırılmamak ıa
yııP' taıııisioi arzediyordu . 

, Tii1 

anır· 

elt 
; so1' 
~ıdıt· 

Bilindiği gibi şark paktı fikri 
ı\lnıanya tarafından en kal'i bir 
llıuhalefeıle kaışılandı . 
b Almanya, yalnız kendi hesa
~1111 §ark konuımalarına karıı her 

' 11gi bir taahbUde giritmeyi red 
'trııelıle kalmadı , f•kat huauıi 
lısııııerle bıtka memleketler üze 

rinde teıir yapmanın da yolunu 
buldu ve bu memleketler de onun 
gibi pakta iştiraki kabul atme 
diler • 

Bu yüzdendir ki, ıacak Sov
yetler birliğe Çekoılovakya ara-
11ndu birer karşılıklı yardım paktı 
akdedilebildi . 

Fakıt şark paktını t11arlamış 

olanlar tarafından . ondan da ga
niş pakti fikri bu gün müdafaa 
edilmektedir, ve haTbin çıkmaeı 
na karşı müessir m•niler teşkil 
eden pıktlara iştirak etmek im
kanı biltün alakalı devletlere vtı
rilmiştir . 

Bir çok İngiliz cemiyatleri mil
letler ıoıyetesine bıı vurarak , 
bundan sonra paskalya bayramla
rının senenin ayni gününde kut
lanmasını temin için bütün dev · 
(etler nezdinde ~ teşebbU11tıa bu 
lunmasıoı rica etmiıler . 

Meseleyi çok ehemmiyetli bu
lan milletler eoeyetui ( bermutat) 
derhal bir komite teşkil ederek 
tetkikini emretmit 1 

Buna kalırsa milletler sosyete
sinin bu ite bu kadar ehemmiyet 
vermekte hakkı vardır . Çünkü ; 
bıı mille!lerarası bir işin hallinde; 
muvaftak olabilmek için yegane 
fırsattır 1 Hiç olmazsa ceoıiyetin 
tarihinde bir muvaffakiyet sahi
fesi bulunabilecektir . 

15 Nisan çarşamba günü saat 
dörtte talebeyA ve J 7 Nı!an cuma 
günü akşamı 8,5 da umuma Hal 
kevi temsil kolu tarafından ma- 1 

10.I Geziler cemiyeti çıkarına gös- 1 

terllecektir . 1 
Mavi Yıldırım geçen hafta iki 

gece Asri sinemada muvaffakı 
yetle temsil edilmiş ve umumun 1 

rağbetini kazanmıştır . 
1 

Vatanın istihlbıııda kıymettar 

uzuvlarını seve seve feda eden 
bu yurddaşlnra halkımızın Y"r
dımdan ~eri kıılınıyac u ğını t abii 
addederiz . 

------~·--------~ ı Bu iş için bütün Franıız en· 1 

Ne~t>, zevk , eğlence gecesi 

Zabit namzetleri keyfediyor 

Ayrıca : Fevkalade eğlençeli komedi 

bugün gündüz saat dörtte 
muallim ve talebeye 

Mavi Yıldırım 
Pek yakında : 

vals-Martha Eggert Şahane 
6695 

Frauaız - Sovyet karşılıklı 
yardım paktı Avrupa oıillrtler 
araaı vaziyetin değiştii"i ve vahim 
(eşliği bir ıırada tasdik edil
miıtir . 

Almanya yalnız şarki Avrupa 
emniyeli için lüzumlu ırarantileri 
vermeyi rıd etmekle kalmadı, f•
kıt, tek taraflı bir hareketle ve 
yalnız askeri kuvvetine dayana
ruk, garp devletlerine karşı ken
di rızaaile almış olduğu taabhüd-

Ve biç olmazsa bu suretle , dün
yanın en güzel bir köşesinde , 
en büyllk konfor , zevk ve eğlen
ce ile yaş•yao Cenevre diplomat
ları havadan para almak gibi bir 
vicdan azabından biraz kurtulmuş / 
olurlar . 

düstrisi , güzel sanatları , zevki , 
zekaıı seferber edilmişlerdir , de· ı 
nilebilir . 

Diğer taraftan öğrendiğimize 
göre Amerikalılar d.. 1~39 için büyllk bir sergiye buırlanmakta- ;... ___________________ _ 

dırlar . 1 d-ı 
Dllnyada her şeyin t n büyüğü - TAN Sinemasın a 

nü , en hayret vericisini yapmak 'ı _____ ...,.. ___ _ 

Sergiler: hırsını milli bir ihtiras belin~ ko · I 
Sergi i,i milletler arasıoda yan Amerikalılar, bu sergının de 1 

iktisadi rekabet çerçivesini de dünyada şimdiye kadar yapılan- ' 
geçerek adeta milli bir hayıiyet !arın eo mükemmeli olmaaı için 

leriui bozdu · ve ıeref davası halini aldı . Frau · ber fedakarlığı göze almışlardır · \ 
Böylece, şark ve garp, bütün sızlurın ne büyük emek ve mas - Yalnız '. bu iş için y~tmit mil· ı 

Avrupada sulhu muhafıza etmek raflarla 1937 Pariı sergisine ha- yon Türk lırası hercamega karar 
ve tehdit eden harbi önlemek im- le k"f"d" 

h d d 1 
zırlandığıuı hepimiz biliyoruz · verdilılerini söyleme a ı ır · 

kanları ususun a mevcu o an ı 

karar•ızlık ve endişe hissedilir de- [ .-------·------------------ı 
rec.de artmııtır.. B e l e d i y e i l a n l a r ı 

Lokarnoyu ımzalamıı olanla-
rın Londrada yaptıkları toplantı 

Bu akşam 

Diinyanın en meşhur tenoru Altın sesli ve kuvvetli 
bir artist olan 

(luciene .'rıuratoure) ın 
temsili . Oramatık ve lıis~i bir mevzııa sahip büyük bir film 

Gaipten bir ses 
Almunyının h~re~etile husule ge- 1 _ Belediyenin Seyhan parkında ıe~isatı belediye tarafından yspıl-
len çıkmaza bır çare bulamamış- makta olan lokanta ve gazino ayrı, ayrı olmak üzere t - Mayıs-936 

Fransızca sözlü fılm h•şlıyor . acıklı hir ııs e r görmek ve güzel şarkılar 
1 dinlemek istiyenlere bu fılmi tavsiye Pdoriz 

tır · tarihinden 30-Kllnunu evvel-938 tarihine kader üç mevsim içiıı şert -
Almanya tarafından yaratı)- namesi dahilinde kiraya verilecektir. 

lmış olan vaziyetten gerektirdiği 2- Lokanta için muvakkat teminat üç sone için 45, gaziııo için 
neticeleri çıkarmaları icabettiği 90 liradır . 
zaman Lokarno devle~lerinin na. 3- Artırmaya girebilmek için belediye muhasebesinden alınacak 
sıl güçlüklerle karşılaf1cakları olan şartnamede yezılı hazırlıklar artırmadan bir hafta ovvel yapılmış 
meydandaydı. Bu dııvletlerin Av- olmalıdır . 

rupa politikalarındaki ihtilaf ve 4- ihale 30--Nisan perşembe günü saat 14 de açık artırma usu· 
anlaşmazlıklar kimse için bir sır lıle belediye daimi encümeni huzurile yapılacaktır. 6691 
değildir. Fakat mgmküo olan bü- 15-19-23-26 

1 

1 

1 

1 

Gelecek proğraın : 

Heyecanlı ve güz~( sahnelerle dolu ve çok güzel bir mevzu ile 
süslenmiş (Clark Gable) gibi çok şöhretli bir artistin temsili 

Altın bırsı 
6688 

Alsaray sineması 

1 

tün iyi niyetler bile pszidif olarak 

telakki eJilmiyecek olen Loodra Seyhan barı 
konferansı neticelerinin asıl sebe-

1------------------------------------------------
hı Lokarno buhranının tetkiki es 

' nasında, konferans azalarının me · 
ı;el•yi, yalnız garbi Avrupayı a· 
IAkalayan bir mevzii ihtilaf §tkli· 
ne sokmak için bütün gayrelh· 
riyle çalıomaları olmuıtur . 

ve belediye altındeki dükkanlar 
kiraya veriliyor 

1- Belediyenin Seyhan nehri kenarındaki tesisutı belediye tara
fınılen yapılmakta olan S"yhan barı w belediye altındaki 28 numaralı 
berber dükkAnı ve 30 numaralı şekerci dükkanı ile 2,4,6 nıımarslı le
kenta ve miiştemiU.tı açık artırma auretile kiraya verilecektir. 

2- Artırmaya girebilmek için belediye muhosebesindeıı alınacak 
olan şartnamede yazılı artırmadan bir halta evvel yapılmış olacaktır . 

3- ihale 30-Nisan perşembe günü saat 14 de belediyede, bele· 
diye daimi encümeni huzurile yapılacaktır . 

4- isteklilerin o gün belediyede bulunmaları illln olunur. 6690 
15-19-23-26 

Satış 27 nisan pazartesi gününe kaldı 
D ıven yolu üzerinde bulunan belediyeye ait eski evlenme dairesinin 

yol Kenişlemesi için yıkılarak enkazının ve geri kalan arsasının iha
lesi Nisanın 23 üncü perşembe günü yıtpılııcağı evvelce illln edilmiş 
ise Je 0 gün çocuk bayrnmı olması ve dairelerin tatil bulunma sı hase 
hile ihale Nisanın 27 inci pazartesi günü saat oıı beşte yapılacaktır. is
teklılerio o gün belediye encümenine müracaatları illln olunur . 6692 

' 
Bugün akşam eşsiz bir eser daha sunuyor 

Ben ve imparatoriçe 
Mümessilleri: Libya Hurvey- Şarl Boyer 

iki büyük yıldızın e ıı uat kudretlerinin son delili 

ilave : dünya haberleri 

Gelecek proğraın : 

Altı büyük yıldızın yaraltığı şaheser 

Sevmek yasak mı?. 
tenzilatlı 

Çarşamba 2,30 da 

matine 
Çocuğumıı 

6782 

çaldılar 

Lokurnonun çığoenmeıi, yal· 
nız Ren üzerinde değil, bütün Av 
ruba için ıulba karşı bir tehdid
dir . Almanyının, serbutçe gi . 
rişmiş olduğu taahbürllPri tutma· 
yı reddetmesi, yalnız ğarb dev
letlerini değil, fakat bütün Avru
payı, bütün dünyayı ilgileyen bir 
hadisedir . Çilııkü memleketler 
arasındaki sulh baiları, her fey
den önce, andlaşmalaı ıo ıu veya 
bu memleketin sabib olduğu or
du ile müuASebetli olmadan, bü
tün imzhlıyanları teahhüd altına 
sokduğo hususunda eo:ıniyeti ğe
rektirmektedir . garanti altına alan andleşmalar 

dır. 

! 
___________ , ___________________ ,_: 

1 

S~yhan defterdarlığın·ı----------·--------------
Lokurııo buhranı az ehemmi

yetli olmıyan ve unutulmaması 

icap eden başka bir vak' ayı da 
göstermiftir. 

Harbe karar vermiş bir dee
letio darbeyi hangi taraftan vura
cağını tahmin etmek imkan11:ı 
bir şeydir. 

Şark istikametinde vurulmuş 
olın darbe ile yalnız Fran11 ve 
Belçikanın değil, aynı zamanda 
İngilterenin de sıoırı ilan edilmit 
olan Ren üzerinde emniyete ıon 
günlerde vurıılmuı olan darbe· 
den önce, üçüncü Rayb'ın şarkta 
ki hayali menfaatleri hakkıodı 
dehıetli bir basın kampanyası ya
pılmıftı . Fakat parçalanan andlaş 
maler Almanyayı şark koo:ışulu 
t"lna :ııarsı taahhüde sokanlar de· 
ğil fakat Ren llzeı inde emniyeti 

Bu bir kerre daha isbat eder 
ki, tsarruzu baska bir istikamete 
doğru kanalize etmek umuduyle 
dikkatı Avrupanıo emniyeti un 
surları üzerinde ıoplamak imkan. 
sızdır. Çüukü Lu, sulhun devaoıı
nı bütün Avrupa için tehlike al
tını koymıya mu1dildir. 

Her geçen gün, "sulh bölün
mez bir şeydir,, tezinin doğrulu
ğunu isbat eden su gölürmez a .. 
!iller ortaya almaktadır. 

Sovyetler birliğiyle Fransa ve 
Çekoslovakya arsındaki paktlar 
sulh davası içio atılmış ilk ciddi 
adımlardır. 

Şimdi en acele iş, bu kadar 
bayırlı bir şekilde başlanmış olan 
eesere devam etmek ve eağlam 
ve kudretli bir sulh cephesi ya 
ratmak için yeni muvaffalriydler 

' kazanmaktır. 

dan : İstanbul ve Paris Fakültelerinden mezun 
Köyü: Çavuşlu İnnaplı 
Sanatı: Bekçi 
Matrahı: 50/15 
Vergisi: 2,55 
Senesi : 932 

Mükellefin adı ve sanı : Hasen 
oğlu Ahmet 

Kazanç vergisi ile mükellef yu
karıda adı ve s u nı ve namına tar 

holunan vergi miktarı y a zılı bir 
mükellefin ikametgııh adresi belli 

olmadığından kendisine ihbarname 
ıle t~ bliğa l yapılamamıştı r . Hukuku 

usul muhakemeleri kanunun teb

Jiğata aıt 1 14-148 inci maddeleri 
ahkiimına tevfikan t e bliğ maka

mına kaim olmak üzere keyfiyet 
illln olunur : 6693-

D. Hamdi Onar 
Kadın has1alıkları mütehassısı 

Hastalarını ls tiklııl mektebi karşısındaki muayenehanesinde her 
gün kabul ve t edavi etmektedir.6652 9- l 5 

Hizmetci kadın • 

aranıyor 

Evde hizmet görmek için bir 

hizmetçi kadın aranıyor. Matbaa

mıza uıilrac •!llt ediiaıesi. 

Heyecan, hareket, güzellik 

Ve 

( Clark Gable ) 
gibi bir artistin temsili 

Altın hırsı 
6687 
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Buıdav Kıhrıs .. Yerli 5,30 
.. Menıan~ 

Arpa 
Fa ulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş emi 
Keten tohumu 
Mercimek 
füeam 18 -, 

UN 
.... Salih -=-=-=800-l=---72S ... -· " :.ö .r: --""" 

~ Düz kırma ,. 
~ t.: Si mir 
"ö c ·-~- "----------·-- -- ----------S2 ;;; ..... Cumhuriyet 800 

> ... .. 755 
~= ~--------------·- c.; Düz krıma ,. 

Alfa 

Kambiyo ve Para Liverpul Telgrafları 
14 I 4 I 1936 iŞ Banka ından ahomı§llr. 

Puıe 

Hazır 6 54 - Liret 10 
Rayşmark 1 .l\la)ı \ udeli 6 12 

Temmuz Vadeli 
- 5-

951 
J.ı"'rank .. Franıuz" 
Sterlin "Jn2iliıı,. 622 

5 16 Hiııt lıazır Dolar ••Amerikan,, 12.ı 

35 Nev1ork 11 .Frank. "lavic.;re" 2 

SAYIN HALKIMIZA 

97 

50 
92 

1 
Senoyi işleriı de iler l eyişi bütün dünyaca takdir ediltn Sovyet Rus 

yn fabrıkalormın EOn modbl yeptığı knpelı bütün J •şliler yağ içinde 

dönrn Soc tabla\ı Bergüzar sistemi ve çok hafif olan Orak 

makincl t> r ve yedek p11rçnları d•şlı bıçaklar ziraatta kullanılon her cins 

pulluklaı Çayır mak~naları Tırmıklar ot presel~ri Pul
varizatörh·r butiın Aııodoluda kullfrnılan ve çok höyük bir şöhret 

kozonan \e ~ütlerinizdPn en temiz yağ çıkrıran kullanışlı ve sağ · 

lam olım Sütmakinolarımı z c.·irçilC1 rim izıo (Oklnnberi beklemekte .. 
olduklurı" halis celil tın yapılmış Ot kazmal:)rımız son moılPJ 

z rif "e şık Dikiş makinalarımız g.•lmiştır Fıatlur rekabet 
ka!..ıııl etmez derce de ucuzdur . Fırsattan istifcıdc P.dirıiz . 

Pek yakında altı ve dört öküzlü pulluklarımız da gele e r ktiı 

Drposu Adanada Osmanlı bankası altı:ıda 

Şubeleri Mersin Ceyhan 

6579 24 

Milde, milde ••• 
Şölen 

Yakında açılacak halkın istirahatini ve bütün 
zevkini temin t>decek şekilde bütün mamulatımız, frnni 
makineleri~ İm<tl ,. dilmektedir. Çok temiz ve ail~vi sa-
lonumuzu bir kere ziyaret kafidir. 6678 3- 5 1 

('ftlrk S3ztl ) 

Meraki zade Mahmut vasiyetini tenfiz 
heyetinden : 

No. Tarihi Mevkii 
202 T<. seni 929 Coonetkafırkırun 

203 K. saui 929 bu dahi 

10 Şubat 929 Davutlar 

154 T .evvel 929 incirlik 

J 55 T .evvel 929 " 

156 • Cennet 

157 • Vern yicisır 

117 T sani 929 )) 

Cinsi MikUrı 

tarlu 12 dönüm 
2 evlek 

)) 30 

25 

" 
68 

728 Zira 

" 
49 

)) 12 

)) 22 ikievlek 

, 20 

Hududu 

Taktir o. 
kıymet 

Lira 
15 Gün doğusu torikiAm halısı Alice

nin oğulları boyrıızı Yusuf iken Me
raki Mahmut kıblesi Ahmet. 

Gün doğusu Abbas hoca batısı yol 
bo1razı Hadice iken ~ler1ki zade Mah
mut kıblesi Refıka iken Yusuf ve 
lladice. 

Gün doğusu Kara bot iken Salih ha · 
tısı Yusuf oğlu iken Salih hoyrazı de
re kıblesi yol . 

Gün doğusu Art in iken hozine ba-
tısı Artin iken beozinc ı Mehmet boy
rezı Bağdat demiryolu kıblesi yol. 

Gün doğusu Artin iken hazine ba
tısı Artin iken Mehmet kıblesi Bcığdat 
demlryolu . 

Gün doğusu tarikiAm gün batısı 

Alicenin oğulları hoyrezı Mehmet kıb
lesi Salih ik.eo Meraki zade. 

Gün doğusu yol batısı Zeynep boy. 
razı İbrahim kıblesi Mehmet. 

Gün doğusu Abbas hoca ve Bedir 
gün batısı yol boyrazı Knrtum oğlu 
lbrahim kıblesi Salih iken Meraki 
Mahmut tarlası. 

15 

15 

lO 

IO 

15 

7 bu
çuk 

15 " 

1 159 » Alikocalı » 40 Şarkıın Hasan iken şimdi veresesi 6 ,, 
garben llıç ı r iken şimdi Salih ve de-
re şimalen Hasan lbrahim cenuben 
Murtaza. 

105 Mart 934 Kumluk Arsa 1360 DoA-usu Suphi pnşa vereseleri ha· Beher 
metre murbbaı tısı kuyumcu Ali ve kısuıen l\leroki metro 

Mahmut kıblesi torikiı'lm hoyrazı in · murabbaı 
hisar idaresi nnb rı vtı kısmen kire- bir lira 
mitçi Avni. 

105 Murt 934 » » 762 metre Doğusu MAraki Mahmut ve kire- Beher 
ınitçi Avni batısı tarikidm boyrozı A- metre 
buzar Mustafa ve Ahmet kızı Naciye murabbcıı 
ve llayriye ve Cumaoli ve kısmen ki- 75 kur'uş 

remitçi Avni kuyumcu Ali hanesi. 

Cıns ve mevki ve miktar ve diğer vasıfları yoiarıda yazılı Meraki Zıde Mahmuda ait gnyri menkuller 
setıŞI\ çıkarılmış olduğundan talip olanların yüzde 7,5 teminat akçasile b'rlikte 1 Mayıs 936 cuma günü 
saat 14 de belediye mezat salonunda Meraki Mahmudun vasiyetini tenfize memur heyetimize müroccıat 
eylemeleri ve fazla tofsıldt istiyenler mürıadi Honıfı çavuşa verılmiş olan artırma kağıtl:ırını görmeleri ilAn 
olunur. 6628 31-15 

15 Nisan 19.!6 

Adana doğum ve çocuk bakım e~ 
ı baş tabipliğinden : 

Adana doğum ve çocuk bakım 
evine yapılacak olun çamaşırhan 
ile her ı ki b inanın dış ve içi ıııva 
ve badanası iç in 950 lira muham
men fiatla ve pazarl ık sureti le is· · 
t eklilerin uhtes ine ihcı le cdilecl3 · 
ğinden talipler ve şartnameyi go 
mek istiyeolerin müessese ba~ ta· 
bsbetine miiracaatları. 6794 

15-19-23-26 

Jok London'nın vahşetin çağırışı 
1am romanından alınan vo 

Clark Gable 
ile diinyaııın en zeki köpeği 

(Buk) 
tarafından temsil rdilen 

Altın hırsı 
6686 

Adada ikinci icra me
murluğundan : 

z 

Bir borç için mahcuz bir ay· 
nalı konsol ve bir çam tn sa ve 1 

bir uftık oyna ve altı sandalya ve 
h ı r siyah demir karyolıı ve dort 
eski ve müstamel seccade ve on 
beş pilAğı ile gırsmofon beled yo 
müznyerl11 salonunda açık ortırmn b 
suretıle 20-4-936 pozortesi gü · 11 

nü saat ı 4 den on beşo kadar pe
şin para ile s tılacağından miışt~- • 
rilerin mnhellinde hazır bulunaca 
memura mürocaotlorı ilan olunur. 

6689 

Kiralık bağ 
Kuymnkum Bay R..,fi tahtasınd 

Boy Kdninin bağı icara verilece
ğinden isteyenler Çor§ı Hamamı 

müsteciri Boy Ömere müracaat
ları . 6679 

1 

Dr. Mlbeadls Remzi 

Bütün bu kalabalık 
nereye gidiyor ... ?. 

Bir harika olan 

1936 Model 
~ ( \ 16-2000 metre radyosunu görmete. 

Markoni 1936 , Tip 299 
16-2000 metre 

" Dalgalar Sahibi ,, Model 
-

.. Senerıin en le"amül etmiş Radyosu ... Onu dıoJiyea binlerce 

teknisy~nler bfiylc diyorlar 

llıtıraları dünyayı sarson, asrııHıZrn ı'n biiyiik dehası Murkoninin 
vücutla getirdığı ve "Dalgalar Sahibi. tesmıyo eılilen Markoni modeli, 
mevcut bütün makinelerin eo mukemmelidir. Onu taktir eılebilmek için 
cüzi bir fen bilgisine bile sahip olmeğa h ıcijt yo&tur. 

Onu yalnız bir saniye Jinleye~ek olurslinız 
.. işte Bana Lazım olan Radyo " 
<loıne ktcn kendinizi alaınıyaraksınız 

Bu makinenin loikiyetine kani olmnk isler rnisin-z ~ 6685 

Bt:lediye civarında buıuıi 1atış mağu11ına müracaat ediniz 2 
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Abidin Paşa 
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caddesi ıVo. 68 
TAN SiNEMASI karşısında 

Merkez kumandanhğı altlnda 
MUHARREM HiLMl Yazıhanesi 

6457 1--4-8-11-15-18-22-25- 30 

5370 272 

Umumi nf'şriyet mft.lfttft 

Celdl Baııer 

Adana Türk ~Ö7.Ü • a hu!lı 


