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Ölen lngiliz kralının 
vren e onuştu verdiği nişan -

C. H. P. Seyhan İlyon kurulu 35000 
lirayı aşan bD.tçesiyle halka ve genç· 

/iğe faydalı olmak yolundadır 

Parti Başkanımız Balıkesir saylavı Örge Evren 
çalışma masasında .. 

Cumhuriyet \Halk Partisi il· 
Ön kurulunun, vilayetimizde ses· 

, j:ı: ı•daaız çalı§m•k ıuretile ba· 
ı.rdığı ifler hakkında ötedenberi 
oilırimiz vardı. Fııkat son günler· 
le, bıı yılki bütçesi baıırl•oırken 
?aı timiıin bazı yeni ve faydalı 

Bam leler için de tahıisı t ayırmak 
fikrinde olduğunu öğunince, bu 
taıarlamı ve karaı lar hakkında 

lltğerli ve seliiiyetli bilgisindeo 
iıtifade etmelı: üzere dün puli 
İlyön kurul başkanımız Balikeair 
saylavı Örge Evrenin ziyaretine 
ko§tuk ve dileğimizi anlattık. 

Örge evren, ietPğimizi tatmin 
edici malumat vermek huıuaunda 
kiiçilk bir tereddilt ani geçirdik 
'•n sonra bize: 

1 

-Evet, dedi şimdiye kadar 
partimizce batarılao bazı iıler 
9e önümüzdeki yıl içinde baıuıl · 
hmasına çalışılacak olau diğer ka· 
rıırlarımız da vardır. Fakat bun
ları gazete sütDnuna geçirmekte 
bilmem ki ae dereeeye kadar fay 
da umuyorauouz? 

Ôrge ~vreoin bize tevcih et
tiği bu suı lde şüpheıizlı:i büyük 

bir tevazı ve mahviyet çeınisi vardı. 
Fakat, memlekette yürütülen ve 
yürütülmesi tıısarlıınan en küçllk 
iyi biriı hıkkında bile okurla· 
rına malumat vermekle mükellef 
olan bir gaıeteci için, parti baş 
kenımızıu bu sualinden ümitsiz· 
liğe düşnıek YO'l ondan bazı sözler 

- Gerisi ikinci sahifede -

Elmukaffam gazetesinin 
Türkiye hakkındaki yazısı 
'' Atatürk'ün ulusuna yaptığı 

biiyük hizmeti inkar edebile
cek dünyada kim var ? ,, 

Berutdaki Elmuk•tt•m ga:ıetui 
• "Dogu devlet reisleri ve hükü· 

ınetleriuin başkanları ,, b.şlığı 

altında yazdığı bir baş makalede 
Mart ayı içinde üç doğu memle
keti hiikümduı olan , Mısır Kra · 

lı Fuad, lrau Şahı Rizo Pehlevi 
ve Irak Kralı Gazinin yıldöolim
leri kutlanması dolayısile bu hü 

kümdarların meziyet nufuzıı icra 
atlarını ödedikten sonra bu vesi 
le ile Tnrkiye ve onım Büyük Şe
fı K•miil Atatür .. ten babıetmekt~ 

i oP Ve şu aatırları yazmaktadır : ,, 

kir edinmek icio, kuvvetli, saygı 
göre11, isliihıt yolunda durmadan 
il er leyeu, kendisine güvenen; ma

nevi ve mıddi kuvvetlerine gü- j 
venen bu günkü Türkiye ile her 

gün harbi ve mahvolmak tehli
keıine maruz, topraklarını taksi

me, menfaatlarıoı istismara ve ar 

zularıoı kendisine ~orla kabul et 
tirmeğe çalışın başka ulusların 

ih:irularının kurbanı eRki Os 
marılılar mrmleketini kıyaslamık 
yeter . ,, 

ııo· 

ıa~ 

" - Kamili Atalürk'iıa mem· 
leketioi k.mireo ve ayır.o hasla· 
lıkıan ve bılbassa büyük harbin 
8onlaıına doğ• u " hısl ı adam ,, 
ismini verdıkleri bu mtmleket 
iç n ga•plılarıa b.zırladıklerı aki 

lıeıten kurlarmak ıuretile ulusu· 
na yeptığı büyük hizmeti inkar 
tdebilecek dünyada kim var ? 

io 
ıra' 
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YAKINDA 

Yeni Türkiye bıkkıoda Lir fi 

Kudüı.: 7 (Radyo) - Ölen 
İngiltere kralı B•ıioci Corç tara· 
fından verilen bilyük Salip nişsnı 
bu gün Maverayi Şarlıi Erden hü
kümeti Emiri Aqdullıha, lngilte
renin Filistin büyük komseri ta 
rafından merasimle verilmiştir. 

'Bu münasebetle Ammanda 
Arap ve İngiliz askerleıi terafın· 
dan büyük bir grçit reımi yapıl· 
ıoıştır. 

Hicaz - Irak 

arasında bir muahede 
yapıldı 

Kudiis: 7 (R•dyo) - Suurliye 
ve Irak bül<üm :- tleri arasınrl•ki 
muahede İlıissuud tarafıııd~n tos 
dık rdilrniştir . 

G . z.ıel<>r, bu . mııhheclenin 
Atop vohdeti karşısı~d• ilk adı· 
mın atıldığı.11, Suııdiye ve Irak 
hükümetleri araeıodaki bütün 
mÜolZH ve ihtilafların temımen 
ortadan kalktığını ticari ve ikti
sadi münuebatın teesslls ettiğini 
memnuniyetle yazmaktadırlar. 

Siyasi mahfeller 

Vaziyet hakkında endişeli --
Londra : 7 ( Radyo ) - Fon 

Ribentrohun perşenbe günü Ber· 
lioe döndüğü haber verilmiştir. 

Loodra : 7 ( Radyo ) - Si
yasi mahfeller, 13 ler komitesinin 
hemen toplantıya çoğırılmasını ye
ni bir zecri tedbir siyasetinin pat
lak vereceğine delildir. Fakat hu
nun bir faydası olacağı zannedil
miyor . 

Bazı mahfeller ancak ltalya ile 
Habeşistıın arasında doğrudan doğ· 
ruya yapılacak bir sulh müzake· 
resinin semere verebileceği likrin
dedirler . 

Avusturya 

Başvekili düello yaptı 

Peşte: 7 (Radyo) - Başvekil 

Gömboo ile Eriaharid bu sabah 
tabanca ile düello etmi§lerdir. Fa 
kat her ikiside yaralanmııtır. 
Rıkibleri barıştırmak mlimklln 
olamımıttır. 

!<ont Dömartel Suri
yeye dönmiyecek mi? 

Şam: (Özel) - Yüce komiıer 
Kont Dömaıtelia, Parista baolı
dığı bildirilen muahede müzake
ratının sonunda drği,tirilerek 
Fran11z müstemlekelerinden b~ri
oe gönderileceğiei ve Suriye yü· 
ce komiserliğine ağlabi ihtimel 
bir genenlın tayin edileceği 

ıöylenmektedir. 

" TO" RK SOZO ·· ,, nu 

yepyeni bir çehre ile 

••• -· 1 Belediye 
Yüzbin lırahk yeni bir istik

raz yapıp bütün eski borçluını 

temizliyecek . 

ON ÜÇÜNCÜ Yll SAYI 3495 

Habeş İmparatoru çok 
konuşuyor azimkarane 

''Topraklarımızda tek İtalyan kaldıkça 
döğüşeceğiz. Düşmanlarımız açık 

şehirlerimizi bombardman edip sivil hal
kı öldüredursu1ar bakalım!,, 

~ .... _. .._.... ----

imparator 48 saat, gözünü kırp1na
dan askerinin başında döğüştü 

Habeş imparatoru Haile Seiô.siye 

Londr1: 7 (Radyo) - Balıetl 
iınparatoru Adisab• badaki ajanı 
mubabiriııe §u ınualde hır mektub 
göndermiştiı; 

"Habeşiıtan mağlııb dtiildir. 
Hı beşler, ölkelerınde bir tek İtal· 
yan kalmayıncayı kAdar ıavaıa • 
caklardırl Açık şehirlerimizi bom· 
bard •man etmekle beraber bitı
raf ahali ve kadınlar bile vahşice 
öldürmüşlerdir. 

Londra: 7 (Radyo) - Habeş 
impuatoru tam iki gün bir deki 
kı bile uyku uyumadan harpte 
'bulunmuş ve hizzal, top ve mel· 
relyoz kullanmıştır. 

Londra: 7 (Rııdyo) - Habeı 

HHsm ordusunun mıneviyatı 

çok yüksektir. 
Habeşler kendi zayiıtleıı ka

dır İtalyanların da zayiat verdilı
lerind•n çok memnundurlar. 

Loodra: 7 (Radyo)-Musoliui 
sulh işi mevzuu bahsedilince Uci· 
ali muahedesinin e1&1larını teklif 
ediyor. 

Loudra: 7 (Rad}o) -- Habeı 
imp•ratoru şimdilik sevkulçeysi 
bi hareketin yeıiode ve makul 
olduğunu söylemekıediF. 

Roma: 7 (Radyo)-lıalya hü
- Gerisi lkind sahifede-

Şehir meclisi konuşmaları 

Stadyomun Partiye devri hak
kındaki , istek kanunlar encü

menine havale edildi 

Yüzbin liralık istikraz 
kabul olundu 

• • 
praıesı 

Mt cliı dün , Belediye reisi 
Turhan Cemal Berikerin b•şk•n· 
lığı altında toplanmı§ ve muhte 
lif meseleler üzerinde kararlar 
almıştır . 

Belediye reisi , yüzbin liralık 
bir istikraz projesi teklifinde bu· 
luamuş ve bu teklif kabul edil 
miştir 

1 - au yeni iijtikraz projesi
ne göre : belediye bu parayı İş 
Bankasındaki borçlarına yatıracak 

ve bu suretle mezkur Bınka ile 
ıliikasını kesmiş bulunacıktır . 

Bunun neticesi olarak Beledi
yenin teminat gösterdiği bütün 
emlak ve arsaların ipotekleri fek 

edilecek ve kırk bin lira kıyme · 
tindeki Mersin liman şirketi 
merbun biase sen .ıleri ıeri alına 
caktır . 

Belediye senevi kır~ s kiz bin 
liradan ve yüzde sekiz faizle iş 
Bankası aıac•ğını ödemekle mü . 

kellef iken , yeni yapacağı yüzbin 
lirılık istikrazı yüzde altı buçuk 
faizle ve beş sene vade ile ödeye

cektir . Bu suretle hem faizden ka
ı&nç temin edilecek ve hem de 
Belediye emlak ve araalariyle his· 
ıe senetleri tamamen aerbeat ka
lacaktır . 

Bütçe projesinde iş Bankasına 
ayıılan 48 hin lira ye:ioc ikioci 

...... --!!!!!!-·\ 
Cumhuriyet gazetesi 

Balkan antantı hakkın
da neler yazıyo? 

İstanbul; 7 (Radyo) - Yuna
niatanın Balkan paktı karıısında
ki veziyetini tetkik edan Yunüı 
Nadi, "Cumhuriyet., de soD glin· 
lerde bu mesele etrafında döaen 
şayiaları ve güya ltalyanın Yuna
nistan, Yugosl.vya 'Pe Türkiye 
tarafından bir taarruza uğrıdığın
da Yunanistanın alacağı vaziyetio 
ue olacığı hakkındaki siaayetleri 
k•ydederek, bunların nazariye
den ziyade birer hatal ol1tak 
tavsif ediyor ve diyor ki: 

- Bizim d'lha iyi bildiğimiz 

hakikata göre, Yunan bükümeti 
kendi millt meofaatleriue uygun 
olan Balkan paktına temamen ıa 
d ' ktır. Türk - Yunan dostluğu iıe, 
iki memleketin biç bir suretle 
birbirlerini ula ihmal elmiyecek
leri hiı kuvve ' derec e sind~dir. 

Amerikada 
Müthiş bir tren kazası 

oldu 
Köniğaberg : 7 (Radyo) -

Meksikadan hueket eden bir 
poıtı treni eıkıya tarafından e'f · 
velce yerleştirileo dinamitin patla· 
masiyle berhava olmu§tur. 

Lokomotif, postı vaıonu ve 
diğer birkaç vagon uçurumdan 
yuvaılanmıştır. Ölenlerin 11yıeı 
90 kadardır. 

Aslı:cr dolu trenler ve yardım 
katarları vık'a yerine hareket 
etmi§leıdir. Haber verildiğine 
göre postada fazla mikdarda pa
r• lmluuuyordu. 

Fransa 

Terhis efradını 
bırakmıyor 

Paris : 7 (Radyo) - Kabine 
bu geceki toplant11ında 15 Nisan
da terhisi icabeden bilumum ef· 
ndı yani bir eınre kadar silib al
tında ıuımsğa kenr verıniıtir . , 
Bu tfudın yekünu 195,000 lıi
tidir. Yani Franaanın hazari ordu 
mevcudunun takriben yıırısı ka· 
dardır . Kararın aebebi, Msjino 
müdafaa battı•a muallem .frad 
verilmesi zuuretidir . 

Irak Ordusu 
Bağdat - Mecburi askerliği tat 

bik etmeğe başlıyan lrıık hükQ
meti mukavele müddetleri bitince 
gönüllü efradı terhis etmeği ka. 
rerlaşlırmıştı. Yeni efradın yetiş
tirilmesi için gönüllülerin vllcudu 
!Azım görüldiiğüııdeo henüz terhiı 
edilmiyenler §İmdi silAh altında hı 
rakılacaklardır . 

1917 doğumluların sayııı 4000 
olarak tahmin edilmiş ve buna gö
re bütc~ye ta.hsisat konulmuştu . 
Bu kura efradı 7000 kişiden fazla 
çıktı. Şimdi hllktlmet ordu bütçe. 
sine 41000 dinar ilıtvesine mecbur 
kalmıştır . 

Geçen sene Fret ve Sincar ta
raflarındaki crdu harekAtı İçin de 
20000 dinar sarfedilmiştir. 

iııikraz taksiti olmak üzere konu
lacak puad•o 23 liralık bir tıh
siaat fazlası kalacaktır . 

Yol inıasına ayrılacak tahıi · 
satla da gelecek yıl için , geçen 
sene yapılan yol proiramıuın tat· 

- Gerişi Üfuncü şayf ada -



Sııl,ta: 2 

·---------------..-----------------,--------------------~ Küçük 

Hikaye Bir intikam 
Nakleden : N. G. 

s.ııya gelec•kmisin Jorj? . 
- Her halde .. 

- Her h:ıldemi cmio değil -
. . ? 

mıl!lo .• 
Hafif ç .. hreli delilcaalı müp 

hem bir jest yaptı . Dillerinin 
üıeriode olu an lıüçük bir köpe
ğe doiı u rğilmiş ve onunla mrı 
gul oluyordu . 

Bir ayoanrn öuüode tuvaleıini} 
düzellmekle meşgul olao g,.oç ka 
dau ona doiru sirıirli b:r bakıolı 
döodii .. 

gözünde Kitten baıkı hiç bir şey 
mevcut değildi . 

Bir glln genç kadın ıe\'g · lisi 
n i rı ya111oda mutaddao faz la kal 
mış ve g rcikmi§ti . ikisi de diva
ııın üzerinde uzıınmıı odayı dol· 
duran D t fis koku ve tatlı Lir sı · 
cakhk vücutlurna rab..vt l vrr
wııt i .. 

Getı ç Rda m yioe serbesl ka· 
lan bir e lile Kit' i okşuyordu . 

Uir an oou ellerinin araıma 
nlorak baş ının üzerine kaldırth • 

( Tirk SBd) 

" Parti işleri etrafında Orge 
Evrenle konuştuk 
-----------~·--------~--
- Birinci say/ adan artan -

koparıp okuı lnrına bildirmekten 
v.z geçmek hiçte doğru olmaya
caktı, Onun için müue1ip ıekilde 
kendioi yumuşa tmak ve agıınden 
bir şeyler öğrcom ı: k yolunda de 
vam c ufü ve nihayet konuşma 

mııdan ıu ınal6 n alı ~dıbmeğe 

muvıffak olduk: 
"-G ç cn ikı senene içinde 

biuasız olan Saimb eyli, 8 thçe il 
çeleıiodc bi re r p arti bioaıı y ıı pıl 

mıştır. Bunun için ilyon kuıuldLD 

bu sene g eçen yıldan biraz dabı 
imlcinlı olarak tanzim edilmesini 
temin için f zla tabsiıat verebil· 
mele vaziyetindeyiz . 

- Bari g rçeo def.~i yaptıirn 
gibi yapma . 

Kit'i eevdiğini biliyorum , Fa
kat beni ı ·vdiğin kadar değil sa- 1 

nır•m .. 

ve mdreıine : 1 
- Bak .. d edi : sen bana hiyunet 

ederek beni t erkettikten VP. ıendıı n 
sonra daha beş on, ori beş kadın 

ayni şeyi yaptıktan sonra b le Kit 
beni ayni ecvgi ıle eevec1:1 k. Hattd 
won ncfesıne kadar L ıle bu sevgıyi 

rnuhafııza edecektir. 

ancak kllçük yardımlarda buluDul· 
mu§, mahalli parti t .. tkilatının ve 
pıırıili arkad rı şl n rın gayret ve fa · 
aliyetler i bu binaların kurulma-

Partimiz merkni, gençlik ve 
sper teıkilitına verdiği büyük 
ehemmiyetin eeeıi ve neticesi ol 
mak üze-re üç s ene evvel beledi· 
ytmiz tarafından teıieedilen te· 
bir stadyomuou bir kaç sent: için· 
d_, en modern bir spor sahui ba· 
line getirmeyi, çalııma programı 
mızın bıtm• 11ldık, bunun için bu 
sabanın belediyemiz tanfandıo 
Partimize dcvredilmuioi bekli· 

Genç 'dam bir an b~tını kal 
dırarak dudaklarmda geçici bir 
tebeHümle cev11p verdi ; 

- Apdalmıeın ? 
Ah bu lccdıolar , her ıe> i der· 

bal mübalaja edeı ler . 
Sana, o gün Kit birdenbire 

hastı olduğu için baytara g&tür 
mek mecburiyetinde kaldığımı 

bu İIİ bitirdikten son1a una ge
leceğimi ümid ctliğ ım halde ge· 
ciktiiimi o gün de izah ettim . 

- Dün .. Fakat ben .. Bunla
rı biliyormi dim, Ben lröpeği dü 
fÜaemezdim • S · ni düşüoüyor
dum . Başaoa bir kaza ve yahut 
başka bir iİ gelmit olmasından 
ko·kuyordum , her eeven kadıa 

gabi .. Korkumdan o aktam mü 
lem•dıyen dişlerim titrrdi . Saat 
yediye kadar ne yemek yedim . 
ne de uyudum .. 

Bunların hepıi Ktt'in yüziia· 
de•di. 

Genç adam "öpeği divan 
yıahlLlarındarı birinin ünıioe koy 
du ı«Ueıek ~y•ğa ka lktı, metre
sinin taptaze podralaomış yüzünü 
elleri arasına alarak yavaşça Öp· 
tü : 

- Kıılcanç .• Kapeği kııka 
Dıyor .. 

GeDç adamın lcendisile m et 
gul olduğunu gören genç kadın 

yumşamıı ve gülüyordu . 

- Doğruıu evet .. Bana çok 
İzliup çektiriyorsun, bılmrzsiu 

ıeni ne lcadir ıeviyorum .. Bu 
hayvan senin bayshnda büyük bir 
yer itral edıyor • Bu muhak
kık •. 

Bu ı6zler üzerin~ genç adam 
ani bir tabavvülle rrnç k•dını 
bıraktı. 

- Evveli o bir hayvan değı l 
dir . O benim hayat yo!deş mdır. 

Benden başka düşünmeyen, ben
den baıkasıqa bajlanm•yan bir 
dost. 

Dtğilmi Kit ? . 
Parmaklarıoın küçilk bir ha 

re keti 6 •erine, gözleri tüyleıi ara
ııoda kaybolan kaıtopu gibi bir 
yunrlak divandan atlayarak kot 
tu, ııthibinin bac11klarına tırman 1 
m•t• haıtıdı . · 

Genç kadın dudaklaru ı ısır· 
dı . ve deıio bir leu.ıürle aynaya 
döndü • 

Şehir halkır.ın hemen yarııı 
bu ıenç adamın köpejine karşı 
olan mllbalağ•lı, anlaaılmıyao sev 
ıisioi biliyordu • Bu köpek için 
o döiütmüı, dav.ı açmıı, ve uy
lsa1uz receler geçirmemitmi idi? 

Ve yine hu mini mini k6pek 
için güzel, krndiıini çılgınc• ıeven 
metreıiae de nzip çektirmiyormu 

"d ' 1 1 •• 

Zavallı geı ç kadın iıter8e at 

ll\llD, isterse ıü~el kollarıııı de
ri• bir ıhliraala onun boynuna 
llrııa, Kil'io küçük bir hareke 
il •azarı dikkati celbettiği zaman 
eau itip, uzalcl•şmaaına mani ola 
mıyordu · 

O audau ıtibarcD ıcoç adamın 

Bu sözler gt1nç kadına kalbi . 
nin üıerine e.lılrn ış birer ok gibi 
l "eir ~hnişti. O akş'l m hıçkırıklıırlo 

ağlayarak t vine dönmüştü . 
Bugün bunu dıı yapımıyac'l k 

kad ıır nevmitti Aynanın önünde bir 
makine gibi hart kotlerle gitmeğe 
haz ır)noıyordu. Tuvaletini bitirmit 
9o pkusını giymek üzrıre idi . Bır
deııbire kapmm ı i h çalındı. 

Bu beklenmiyen halhrn kartı· 
sında ik i genç 8essiı ve harPketsiz 
b.rbirlerın9 bak19tılar. Mı.ithış bir 
gürültü ve fac a haz rlıyıın bir da
kik alık bir süktlıtan ıonru geoç ka· 
dın t itrek bir &esle : 

- Kocam 1 d •di. 
fillıı:ıkikn ko pınln açılmad ığını 

gören ziyaretçinin kilıtle Uğraştı 

ğını işı ttiler. 

Bir on sonra, hüyiık bir gü
rCihu ilıı ııçılan kapının önünde 
genç kadmın kocası göründü. Elin
de b ir Ruvelver va rdı . Nı1 gene 
kadın, ne de aşıkı en küçük bir 
har .. ket bı l ti yapmadan ayakta do . 
nup kaJmışlarJı . 

Genç kadın birdenbire, çılg . n, 

bir hareketle kollarını gererek Aşı
kının önüne s iper oldu. Eğ .. r ko
cası ateş etmiş ols ıydı bu vazi 
y etlo cansız yere serilehil.rlerdi . 
Fokot o dudaklarında müst ahzi bir 
t ebt ssüm, manası bir türlü onlıışı· 
lamıyan bir 8ab.rla h iç acel ı.ı etmi
yordu . 

Genç kadırııo Aşıkı köpeğini 
bir eli ndı, tutarak bir iki adım sa
ğa doğru çokıldi. Kadını kocasının 

dteşe hazır tuttuğu namlusunun 
karşısında kurtarmak için en kü
çük bir hareket bile yapmamıştı . 

Bütün düşüncesı köpAğlni kur· 
tarmak hıssıni veren lJir ha rnketle 
o rı u yero koyllu. Bu sırada koca , 
t llkrar n işan 1:1 ldı . Genç kadın ken
dinden geç nİ!}ti, va r ku vvetile ko
casının uzanan kolu uzerine atıldı. 
Bu sarsıntı ı lo t uba 11 cr1 ateş ttldı. 
B r ç ığl k, g enç adA mın müthiş bir 
ç ığl ığı foc ıunın vukuu:ıu haber Ye 
riyordu : 

- Katil.. Haydut .. Kıtdi öl 
dı.irdü . Zavallı Kıtmı .. Diz cökorok 
köpeğın kanlar içinde kalan ölü· 
sünü bağrına hır stı . Gözlerinden 
iri damlalar akıyo r du . Her şuy ı , 
tohlikt>yi, faciayı , metr~sini , h ı- r 
şeyi unutoıuttu. 

Genç kadının kocuı artık tek · 
rar Atı>ş etmrıği diışünmiyorJu bile. 
liir karısına, bir t.le genç adama 
baktı lkiei do t ePssurdı:ıın, iztirap

ton b itkınıli .. Birisi s ~wgilısinden 1 
bilo çok sevdiği kfiçiık bir köpe
ğin ölüsü önünde en miıthiş bir 
acı ilu kıvranıyor,Diğeri,ka rı81 ölü"D 
v e lııcia karşısınd a ikrn bıl c'J b ir 
köpeğiıı kendısine tercih edılme
ıioi görou•kle p ı rçra parça olon 
kadınlık gururu, ve aşkın harab •si 
altında eziliyorı.lıı. 

Bundan dııba muhteşr m,dolıa müt· 
hiş l>ir intikam o lamRz Jı.Bu, insan 

lllUbayyelttaıoiıı daıiııemiyeoeği ka-

lannı temin etmiştir. 
Kauiaah ilÇteinde de p. rti 

kurağı yaptınlmak için esaslı te
§ebbüs alınm ıştır. Önümüzdelıi 
yıl içinde bunun da iooaata bitmi§ 
olacakter. 

Eızin k &mununda ie-: yeni bir 
bır p11rli kuısğı yapılmak için 
arH tedarik rdilmiş, partili 

Aıkadaşlar ve bir çok ıayın 

yurttaılar bu inıaata bf r sur tle 
yardım edeceklerini vad ve temin 
etmişlerdır . 

Adanada Parti ily&nkurulunun 
iki ıroedir lh lkevi7le biılikt~ ça
lışhl'ı bina müıtekıtlen Halkevimi 
te bırakılmıı ve )'aıti kuralı ol· 
mak ÜZ!re P .. rtıye alt ve Bı:ltı:hye 
kerşııındaki dOkkinlar tizeriae 
tiıtd ·: 6 oda , 300 kiti ala.tak 
konferans salonunu ihtiva edt-n 
yeni bir bioa yaptırılmıı ve alt 

• kıtto da okumı1 odası ile birlikte 
ayrıca. dokuz dükkan uulı bir 
surette tamir ettitilmiştir . 

Sonra şehir içirıdeki 17 mı 
ball~ ocağının b~psi için , bir bu· 
çuk yıl önccd enberi birer ocak. 
binatıl temin edilmiıtir. Şimdilik 
kira ile oturulan bu ocak hıu•I•· 
rınm Pıtrli malı olarak yaıptınl 
ması , her vakıt başımızda taııdı · 

ğımız eu ebemmiretli ~mt:lleıdeo
dir . 

Bundan Önce , ıimdilik Parti 
Jelir lu7naklarını bir kıt dıba 

kuvv< ıle ::ıdirmck için şehrin ~n 
muteua yerinde oo oobt t ıd~t 

akar yaptırmayı düıüoüyoruz • 
Bunun muhtaç olduğ1:1 bütün 
esaslar ,,,. ıar tlar temia edilmittir. 

Bu tosavvuruo kuvveden fiıJe 
çıkması , kanaatime göre , bir zı· 
maa meselu1dir . 

Taelığını bazırlıdığımız 936 
lvılı hüdceıinde, bu lf'ıisat işini 
de koymuş bulunuyoruz . 

Bir huçnk yıl evvehne gcnoce
ye kader Çuknrovayı ikt111dra 
çok sarsan kuraklık ortadan kalk 
mış bır haldedir. Yıllar, Çukuro· 
vanın yegane iktisadi mesnedi o· 
lan ziraate elveı işli bir durumda 
giderse, Hiyük telcimül ve inki · 
şaf istıd a dı tat yan çok hamiyetlı 
Türk çocuklari e m .. skün olan 
Adaoa ve Çukurova bölreıinde 
Putım ızio ve ulusal , 8oy81I bD 
iüo kurumluımızıo dah• k&klü 
ve daha verimli aafbalua gince· 
iıni mutlak ı•yıyoruz . 

En küçiik bir baıarma rıcri· 

Din kırtıııod•, te~iz ve dllrü9t 
çılııao br ı mılli müeSsc:seye can 
dan bağlılıklarını gösteren kahra
man AJana l ı . bemşerilerime bu 
vesile ile derın hkdır vr memou 
niyet duygul ıı ımı sunmayı bir 
borç bilmm . 

Her güo çıal ı ıma ve yilkıelme 
sahasında biraz daha ilerıl~yro ve 
ulusal , soysal bizmetl ~ ri günden 
güne balkıuıııı daha çok f .. yda 
!andıran Halkr vimiz büdcesioin, 

ılıır kuvvt tJi bir iotikt.ım şekli idi. 
rci scvi~çle dolmuştu • 
Şakrak bir kahkaha odayı Jol· 

Jurt.111, 8u, inıikamıo aeaı idı ., 

yoruz . 
Stadyom, Parti eline geçer geç 

mu, rıaeıoı hazırladığımız birkaç 
yılda tatbik edilecek bir plin mu
cibince derhal filiyala gtç t cı· 

tiz. 
Bu maluadıa taslak halinde 

bulunan büdccmiıe 7500 lira t•h· 
ıiut kôyduk . 

Adaoada bulunan Çukurova .. 
ıpor mıntalcaıııı heyeti ile spor ku· 
IOblerine yapacağımız yardım, ıa · 

haya tabeit cttiiımiz miktardan 
haıi!(tir . 

Yeni kurulan Çukurova A tlı8por 
kQlilbüoe ve llimayoi etfal ile Ma. 

arif cemıyeti Adana tubderioe her 
yıl yaptığımız para yardımları da 
bu ıene daha ehemmiyetli bir su
rette yapılacaktır. 

Bu yılki bütçemizin varidat ıe
kOnu, yaptığımız en teşmaı tRh
min ve to8b.tlere göre 35000 li
rayı geçecektir. Bu gelirin 12000 
liraaını lfolkevimize verecegiz . o 

•• • 
Sayın Ôrge Bvrenin , yukarıda 

35000 liral ı k parti bütçesi hak
luoJa verdrğı yükstık rakamı iti
dince, aynı parti bütçesinin bun-

dan üç yıl önce - yani Ôrge Evrtt- · 
nln partimiz başkanlığa heoüı gel· 
diRi zamanda Ancak 5000 liraya 
yakloıııbilJiği gönleri düşündük de 
inandık ki. it yapmak, eser vOcuda 
getitmek, ve yoktan varlıklar ya-
' atmak için bize , r.ormal imkAn · 
lsrın iıstüne çıkacak kudretli şah 
siyetler lbımdır. 

Örge Evren, mt-vcut vakıalarla 
da işte bu kudretli tipi şahsında 

temsil eden b:r arkadaştır 

------------... · ---------~~ .. 
ikinci 

Sanayi proğramı 15 Nisanda 
Vt·kilete verecekler 

Ankarn - ik inci bPŞ sentılik 8a· 
oayi proğramları hazırlıklılrına ha
raret devam e,liliyor . Kurulması 

dü1üııül e n y oni fabrikalar ve proğ· 
ramın ihtiva e~eceği sanayi şube
lıjrı uzerinde son tetkikatını yapan 
raportörler raporlarını 15 nisanda 
VelrAlete verecekh·rdir. 

Zongıılıtak, Kütahya, Erzurum 
Ja kurulııcak büyük tjhıktrik san · 
tralları ikinci beş ı!enelık plAnın 

en mühim kısmmı teşkil ttmt'kte· 
d ır. 

MPmleketimiıde kurulacap ye
ui teşkilAt ından ez1nıi istifade te· 
min t:tmek için, bunlar bu üç mü
him elektrık S3ntralıoa yakın yer
lerde olacaktır. 

Y 11 pılm11sına devam edilen 
Ereğli - Çatalağzı elektrikli de· 
mıryolu ZongulJakten cer.•yttn ula
cok Karabükte kurulacak demir 
s1nayiine lüzum ol110 enerjioio lıir 
kısmı da bur don t ~min e·lilebc il 
tir. 

Bu teıiaatın ne kudar enaj ıya 
thtiyaç olduğu ayrıca raportörler 
ı1rafında11 ~etap edilm,.ktedir. 
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Şelllr Dayllllları 

Gümrük resimleri l 
Bazı yHlerce 11 ıtriyat ,. keli

mesinin ıilmulUade tereddüt ha
ııl olduğundan gümrük resimleri 
nin ahnmHında yanhtlıklar ol 
maktadır Maliye velcilcti bu iti 
bir umumi emirle ayd1Dlatmıı ve 
t. u emre ıöre " ıtriyat " kelime· 
ıioia bilumum Loıyon, koloDya, 
Lavanta , uanılar dahil olduğu 
gibi lıiitiln tuvalet malzemelerine 
ıamil oldutuou bildirmiıtir • 

llbayımız Ankaraya 
gidiyor 

Bazı hususi işlerioiain tesvi • 
yesi için il bayımız Tevfik Hidi 
Bayaal bu gOnkfi trenle Ankara
ya gidecektir . 

Eski bir gazetecinin 
mahkemesi 

Urfada Ecııcı ve eıki ıazete 
cilerdea Kazım Yazgam bıçakla 
la yaralamaktan Auçlu ve mevkuf 
bulunan ve evrıklau Temyiz mo
hakemeıince Adanaya nakledilen 
Ali otlu Ahmed ve Hlseyin, ve 
Abmedle HDaeyioi tabaaca ile yı· 
.,alamaktan ıuçlu Kı\zım Yazgan 
haklarındaki duruımaya evvelıi 

gDn ağır ctıeda ıeç nkta &r•dar 
devam edılmiş , lJrfadao ıelen 
beı şahit dirıl,nilmiş ve meYkuf 
Ahmed ve Hüaeyiain 150 ıer lira 
kefaletle tahliyelerine ve diğer 
ıahitlerio celplerine karar ~erile 
rek muhakeme 6 May1&a bırakıl 
mııt1r . 

Zuhat Kipkurt 

Adına lo B . ııkaıı Müd6r6 •r· 
lcadaıımız Zubıt Kipkurt İe Baa· 
kaeı M6fettiıliğine teıfian tayia 

edilmittiı . 
Muhitinde iyi bir ı~mpıti bı

rakmıı olan d .. ğerli arkadıtımıza 
kaybettiğimizden ötürll müter81İr 
olmakla beraber, yllkıeliıine ıe · 
winir ve ye11i vazif ~sinde bıouı
llf dileriz . 

işten el çektirildi 

Osmaniye orman moımellt 
memuru Aliye vilayetçe itten el 

çektirilmiıtir. 

Habeş imparatoru çok 
azimkArane konnşuyor '. 

1 
1 

- Birinci say( adan artan -

l&iimeti; RomaJaki logiltere bü
kumcıi aefirleriar, uçalLların ıçık 
bir ıebir ol•n Adisababayı bom 
bardumau etmiyecrğine dair temi 
nat vermiıtir. 

Roma: 7 (Hodyo) - Badogliyo 
Dt:§ıettiği ıeımj bir tebliğde kıta· 
ıtıoıo Granan 15 kilometre cenu
bunda ileri bıı relıetlerine duam 
ettiğioi, Habeşlil,.re mühim zayi
at veıdırmekte olduğunu, De11i 
ye-Graa yolunu kesmek OzP.re 
buluaduklaı ını bildir miıtir. 

Cenevre: 7 (Radyo) - lngiliz 
Dıt itleri bılcaaı Eden, OD üçl~r 
komitui toplaatıırnd•, İtalyaya 
karı• devletlerin mali ve iktisadi 
zrcri tedbirlerde balundt1klar1 
mllddetçe bükiimetiain de bunda 
devanı edeceğıoi ılylemittir. 

Londra: (Radyo)-İtalyan eulh 
§ertlarımo, logilteredeki İtalyan 
aleyhdara ceryanla1rı artıncağı, 

11İyHi mubıfillerde beyan edil 
mektrdir. Edenin Prr§enhe 
günü Mılletler cemiyeti konseyi· 
nio, m.:vcut zecri tehirlerin aıtı • 
ulmatıaı iıttmHi mulatemrldir, 

1 

Şeref Gökme 
Fr 

Arkadaşımıza dUn a 
liyat yapıldı 

CDmburiyet 
muavinlerinden deterli arkad 
mız Şeref G6kmene düo mem 
ket bHtanuinde · apandiıit • 
liyatı y•pilmışhr. Bu mnvaffa 
yetli ime1iyattao soara aıhbı 
ziyeti çok ııormal olan Şeref G 
mene ıeçoı:ı olsaa •. 

Mimar Sinen 
ndit 

9 Niean Pertembe günü bü i .e~i 
Türk Mimarı Sinan için Halk fıkı 
vimizde bir tören yapılıcıtıoı lhi 

k ened 
mııtı . 

Tören o gece Hat 8,30 
batlıyacaktır • Törene ittirak 
mek istiyenlere şimdıdeo Halk 
vi ıekrrterliğinden getirıltn •a 
nrleri verilmete bıolanmıştır . 

Tayinler 
Paya& Nabiye Müdürlllün 

Oımaoiye kıza&ı tahrirat kiti 

Rizı bJİD edilmiıtir . 

Sarhoş kadın kendi 
kendini bıçakladı 

Pamuk p1tzarıada umnmi e 
kadınlarından Feuiye ••hada bi 
rbi kendini bilmiyoecek §~kild 

içmiı ve elindeki çıkı ile kend 
kendini yaralamııtır. 

Otomobil kazası 

Karatıt ıoıHındın Adınıya 
gelmekte olan ikiEotomobil, ida
raiılik yOıünden çarp•şıı111l•rdır. 

Kıza neticesinde bir kiıi b,
fif yaralanmı§tır. Kazaya Hbebi
yet Ver~D §Oförler bıkkındı ka· lti 
ouoi takibata girişilmittir. 

Bir yankesici 
yakalandı R 

Dün, Pamuk pazarıada Erc'şli 
AH otlu ı<emal adında biriıi , la· 
nebh köyünden Süleyman otlu 
Ha11aıa cebinden paras.oı •tir· 
mı§ fakat biraz sonra yakalaomıı 

tır. 

EZ 24UW 

Denizli 
Doğru gelen ilk tra· 

nini karşıladı 

Denizli ( Bıbrdağ ) - öocblci 
alışım ıehıimiz~ ilk lataabal tre· 

oi geldi . 
AfyöodaD kalkaı ak doğruca 

De11izli iıt11yöouna gelen treo par 
lak bir törenle kartılandı • 

HOkumctimizin her yaaı demir 
ağlarla örmekteki batuııındaa 
ötllrll balk1mız1n gösterdiği sevinç 
heyecanıoa 800 yoktu . 

lıtııyoo bütOn Denizli balkly· 

le dolmuıtu . 
İlbayımız ve parti baıkanımız 

ve biltün seçkilerimiz , teıekkül • 
ler hep i•tasyona ftı:lmi~ bu tö e 
ne ittirak etmitlerdi . 

Mınaet tiikranlırı Hallcnimiz 
bandosunun çaldığı tath havalarla 
yllkseliyor Ulu Önderin TOrk ulu· 
su baııadan r ksik olmama11 duaiı 
öz ylirckten trkrarlonıyordu . 

---Paranı !--m11. 
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Harp çıkarsa ••• 

Fransa-Polonya ittifakı kendili· J ğinden harekete gelecektir. 

Paris - Soir gazeteıioin husu- 1 

li olarak gönderdiği muharrir \ 
uClaude Blauchard, V arşovadan 1 

Böylelikle Polonya, günün bi · 
rinde kendisioı yutacak olan Al 
man seli üzerinde bir tahta par· 

dıtazeteıine yazıyor : ı çası gibi kalacaktır. 

m S•yrek ormanlar arasında Var· 
Dltövaya yaklaşırkco, bu kadar 
allııun bir yolculuklao sonra, bütün 
.ı\vrupayı saran ve "harp enditesi,. 
öllenen kalın aisten hali çıkmış 
oJınadığıma kendimi inandırı;ı:ıak· 
la güçlük çekiyordum 

5 Polooya'oın bu güQ Frausada 
todiıe verici bir memleket teliik

üyki edildiğini hatırlıyordum. Müt
k{•fikimizin gitgide bizden uzak· 
y aştığı ve Hıtler 'le uyuştuğu, iki 
leııedenberidır bize tekrarlanıp 

Jluruyor. 
el Varşova ne diyor? Vaışovada 
k•daha yüz adım atmamıştım ki, 
aPllrada bir Fransızın daima can 
~e gönülden karşılandığını anla
tıııştım 

Bu yazımda, her şeyi glilpem 
be görmek niyetinde değilim. 

· Fakat, büyük ekseriyetle, Loh 
nılllilletinin, az veya çok Fransız 
itıdostıı kaldığıoı söyliyebilirim . 

Bunu söyliyebilirim, çünkli rast-
• ladığım bütün Lehliler ayuı şeyi 
1 bana tekrarlamıktıu usanmıyor· 

lar. 

L eh ve Fransız hDkiımetleri· 
erbin soyasal miinasebetlerinde esen 
bi·hkıutılı hava Leh milletinin Fran· 
delızlua karşı ' olan düriiıt hisleri 
diGzerinde bir tesir yapamamııtır. 

Avrupadaki rolü pek büyük 
hlabilecek 33 milyonluk bir mem· 
leketi lıüçükseme suçuyle itham 
blunduk. 

a Polonya, geıek menfaatleri, 
a- lerekee duygulariyle bize bağlı 

r. )lduğu haldtı Gıırp Avrııpasınıu 

·- ilyük devletleri manıumesiııden 
i- :ok uzakta tutulmasıudau şikayet 
· lti. Bu yüzden, Bu yüzden Leh 

'esmi makamhrıuıu bize karşı 

luyduğu kızgınlık günden ~üne 
trt tı . 

R.us Marksizmi ilk Alman 
şli topları arasında 
0

• Coğrafi vaziyeti itibariyle Rus 
u re Alman komşularınıu aruıua 

r. 11 kışmıa bulunan Polonya, birinin 
tlıarkiizminden, diğeriuinden top· 
8tıodan aynı deıecede çekin 
nektedir. Ve onun bugünkü müt· 
liş kayguıu lıudnr. 

Bir yarı diktatör olan Bcck'io 
taraulık politikasıuın mahiyeti 
lıemıeketin büyük çoğunluğu ta-

- 'afındau anlaşılmamaktııdır. 

l\luhtalif bnlitik farklu altın · 

la, milletin dörtte üçünü bir ara 
lci a toplıyan muhalefet, ekonomik 

fÜçlüklerin artırdığı bir açıklık- ı 
~ Başbakanın Cerinanofıl koliti 

a /asına karıı mücadele etmektedir. 
r Bu milletin Almanya'ya karıı 

· ınpıti duyabileceğini söylemek 
İr elilik olur. Ondan uz.klaşmak 

Hn hissi sebepleri bulunmasaydı 
oç ile, bayati menfaatleri ona bu 

y· 

z 

il emred.rdi. 
Leh millrti bilir ki, Almanlar. 
biılikb Rusya'nıo llzerine yü· 
düğü takdirde, yensin veya ye· 

İllin gene zaralı çıkacaktır. 
Nasyonal - Dimokratları olan 

~ zeki bir diplomatla grüştüm. 
1ttisiaiu büliin mrnsupları gibi 

a 1'osız dostu olan Stronslıi, 
u· Gkünıetin Alman taraftarı po-

111kesıoı şiddetle tenkit ediyor. 
~'Udisi şuna İŞdrtt ediyerdu ki, 

•ı 

0 1onyauını yardımiyle Alman
~·aıo Rusları yendiğini farzeder-

1
- 'ek, Almanyı kendine Rusyadan 

•h •k edeceği yerleri~, Po!onyu'-
111 hor iki yaoıoı bır Alman çem· 
eri içine almıı olacaktır. 

Onun içindir ki bütün aklı 

baııuda Leblıler, Avrupauıo he· 
men heı tarafında l..iddia edildiği 
gibi, bir Alma - Leh gizli andlac · 
masının mevcudiyeti imkirını ka
bul etmiyorlar. Bu milli bir İnli · 
bar dem~k olurdu. 

Stronıki ilave ediyordu: 
"Bu endişelerin yersiz olduğuna 
ıizi yemiDle temin etmiye bazı· 
rım.,, 

Polonya hükümeti, Almauyay
la 1934 anlaşmasını im:ıa etmekle 
büyük bir yanlıt adım almıştır . 
Fakat borada herkes , bunun bir 
saldırmazlık andından başka bir 
şey ifade cdemiyeceği kanaatin· 
dedir • 

Almanya ile yepıl!'o yakıulıf
ma , Alman ve Rus çifte tehlike
si tarafıudan itham edilmiştir . 
Çok itimada llyik ve mutedil ka
naatli lehliler böyle bir hareket 
için istikbal korkusunu kafi bir 
özür dıye telakki ediyorlar • Fe 
la ket ıuradadır ki Beck , Hit. 
lerle ıık ıık yapılan görüşmelerle 
bıı yakınlıtı çok daha ileri götür
müştür . 

Polooya , Fransız - Sovyet 
paktının bir neticesi olarak , gü
iıüu birinde Almauyaya karşı yü· 
rüyrcek olan Sovyet ordularına 

kapılarını açmak vaziyetine düt· 
mek de istemiyor . 

Sığda ve ıolda , dişlerine ka· 
dar silahlanmıı iki dev kom~u , 
tep1:ei üstünden biribirlerini sey· 
retmektedirler . 

Polonya bu devler arasındaki 
hi r kavgaya sahne olursa , akibe 
ti ı:e olur ? 

Polonya böyle bir tayfunun 
onu da silip süpüreı:eğine kanidir. 
Ve böyle bi tehlike karşısında , 
kendini Fransadau ve onun ya· 
kıo müttefıklerinden çok uzakla 
ve ttk başını hisstıtmektedir . 

Her şeye rağmen , Ren bölge· 
siuin Almanlar tarafından iıgali 
ke}'fıyetinin Polonyayı çok yakın· 
dan alakadar ettiğini ıöyliyen leh 
siyasa adamlarının sözleri beoi 
çok hayrete düşürdü • 

Vaışovada hatırlayorlir ki Bit
ler bir çok defalar Fransadan bir 
şey istemediğini fakat şarktaki 

hulyalarından bıç birini terk ede. 
miyeceğini tekrarlamıştır . Sıya

sal vaziyet hakkında en iyi malu
mat sahibi olanlarıu , fıkrioce 

Renin Almanlar tarafından aske-
ri işgal altına alınması , Fransız 

sınırında , Fransızları , doğada 

Çekoslnvaklarla Lehlilerio yardı -
mı na koşmaktan menedecek istıh
kamlaıı kurmak içindir . Böylelik· 
le Almauyauın , Rusya ve Polon
yaya hakim olmak bulyasıoı ger · 
çekleştirmek için elleri daha s<r· 
best kalacaktır . 

Bunun içindir ki , Leh milleti 
rtsmi aansör olmasa , Frausaya 
karşı sadıklığıuı teyid etmeye CaD 
ahcektır . 

Polonya ve Fransiz Sovyet 
paktı : 

Hakikat şudur ki , bize muha· 
lif unsurlar bile , bir bark halin
de Fransız - Leh illifakıuıo der
hal harekele geleceği kanaatin· 
dedirler . Hatta resmi mokamlar, 
eger 7 Martta Fransa kısmi sefer-~ 
bcrlik ilan etmiş olsıydı , Polon· 
yanın da aynı sınıfları ~ . lab at 
ma çağıracağı haberir.i oı taya çı
karmışlardır • 

( Tllrk Söıtii ) Sayfa : J 

Şehir meclisi 
konuşmaları 

-birinci salılfeden arlan -

bikine devam edilecektir . 
2 - Şehir kötkü inşası için 

tahsis edilip de bu intaatın ya· 
pılmasıodau sarfı nazar edildi&'io· 
den kalan 11,000 liralık tabıisat
tan 10,000 li rasıuın zemin icarı 
olarak evkafa ve 1000 liraeınıu da 
muhakeme masraflarına sarf için 
11,000 liranın müııakaleei k .. bul 
edilmiştir . 

3 - Stadyomun Partiye devri 
hakkındaki, Parti talebuamesi de 
müzakere edilerek kanunlar en· 
cümeuine havale edilmiştir • 

4 - Bele ıliye meclisi azala 
rındau Kemalin lstanbula gitme· 
ıi dolayısiyle inhilal edea azalığa 
yedek azalardan Arif Cemalin 
tayini teklif edilmiştir . 

5 - Azalardan birisi , şehir· 
deki büyük binalara siperisaika 
yapılmak mestleaiui teklif eyle
mi§ ve bu teklife diger bır kaç 
teklıfin . gelecek toplantıda tetkikı· 
nakarar verilmiştir. 

-
Bir Nisan balığının aslı 

Bir zamanlar, Nisanın ilk gü
nü birbirini aldatmak en boş eğ 
lenceydi. Bugüo artık kimse böy· 
le eğlenmek istemiyor. Bunun 
için de bu Nisan balığı öldü bu 
balık naaıl doğdu. 

Sene, 1564 de l!Kinunsanidcn 
itibaren brşlıdı. , O zamana ko · 
dar 1 N•sanda başlardı. İlk sene· 
ler, ya dalğıulıklar veya alay ol
sun diye 1 Niıanda pek çok kiti 
ehbaplarına yeni seneyi tebrik 
ettiler. Bundan sonra muziplerin 
karinelerinden bin bir yalan doğ
du ve böylece bir Nisan balığı 

!ortaya çıktı. 

Fakat Fransız - Sovyet pak· 
tınıu imzalanması , mevcud endi
şelere bir yeuisıoi eklemektedir . 
Rus ordularının geçmesi meselui 
bir çok münakaaalara yol açıyor . i 

Bütün rutladıklarıma şu süali 
sordum: 

" Sovytl lutalarına sınırlarını
zı açar mısınız ? ,, herkes bana 
" asla ,. diye cevap verdi . Hatta 
tayyarelerinin geçmesıoe müsaade 
fikri bile kabul t1dilir bir şey te. 
lakki edılmiyor . 

Asıl bu nokta mühimdi • Çün
:ııü Rns kara orduları Polonya 
sınırına vapocaya kadar çok güç· 
lük çekerlerdi . Eger Ruslar Po· 
lonyadau geçmezlerse , kendile 
riue iki yol kalmaktadır : 

Şimalde Litvauya ve cenupta 
Çekoılovakyaya varmak için Rus 
Bukovini , halbuki bııraları gDç 
ve yolsuz bölgelerdir . 

İşte bu yüzdendir ki Varşova 
da Fransız - Sovyet paktı bir en · 
diıe kaynağı olmaktadır . 

Bu tereddütler arasında Leh 
ordusu sRğlam ve heybetli bir kuv· 

vet oluak duruyor . • 
Leh ordusu , ı~fi General Ed

vard Ridz Emigliden başlıyarak , 
baştan batı bize sadıktır ve her· 
kesten fazla lüzumunu takdir elti· 
ği ittifakımızı müdafaa eder . 

Bu ordu sayısı ( Sulh zamanın
da 260 illi 300 bin , ve barbta 
2,800000 asker ) ve disiplini iti. 
bariyle şarki Avrupanıu eıı iyi or · 
dusudur . 

Ne yazık ki finanı vaziyeti fe 
n8'lır ve hava kuvvetlerinden bat 
ka fenni vuıtalar, henüz modern· 
leımi,tir . 

Ana vatana dön
mek istiyoruz ! -- Asri Sinemada-.. 
Antakyalı bir münev

verin Fransız gazete
sine beyanatı --Antalıyada çıkan ( Yeni Gün ) 

ııezetesindeu : 
Parisde çıkan ve Fransaoın 

büyük gazetelerinden başlıca biri 
olan İotıaaigaul gazetesinin Jan 
Dezm adlı bir muharriri geçen 
ıene Suriyeye gelerek gazetesi oa . 
mıua tetkikatta bulıınmuı, Suriye ı 
vataoilerile görüşerek fikirlerini 

1 
aldıktan sonra şehrimize de uğ 
ramış ve burada kaldığı bir kaç 
gün içinde ezcümle Doktor Ah· 
durrahman Melak ile de görüş · 

mll~ü. ı 
Muharrı r ıon günlerde bu tet· 

kikatı nrticelerini gazetesinde 
neşretmeğe başlamış ve son bir 
mektubunu İskenderun mıntaka
aına tabsiı etmiştir . 

7 Nisan ı:alı akşam ındaıı itibaren iki büyük f ıım birden 

. 1 
Üç büyük artistin en güzel ve en neşeli temsili 

Albert Prejean Marie Bell Armend Bernard 
ka rşı karşıya 

prensesin çılgınltkları 
!ilminde sizleri neşeılen neşeye zevkten zevke 

sevkedecek gün le rce,ıesirini unutamıyacaksınız 

2 
Haydutlar 

F e" kalade heyecanlı 

Dikkat : 

yatağı 
sergüzeşt fılmi 

Sinema tam sekiz buçukta başlar 

umuma tenzilatlı 
2,5 da 

çılgınlıkları-Haydutlar yatağı 

ı bugün gündüz 
matine 

Prensesin 
6660 

Muharrir Sancak Tü,klüğü bık 
kında aldığı malumatı kaydederek 
Doktor Abdurrılhmau ile yaptığı 

' mülakatı anlatıyor ve diyor ki : 

1

-----------·---·--------------• 
" İskenderun Sancağı ada ek

seriyet Türkle rde .. Türk olmayan 

menbalardan aldığım malumata 1 ı -ı 
nazaran bunlar n~fusuuuo yuzde 

1 
TAN Sinemasında 

elli !leşini teşkil ediyorlar . ---·------
Yllzde kırk beş Alevi ekseri· 

yeti ve bakiyesi de Arap .. 
Ben Türkiyeye merbut Kami· 

lisı fırkasının reisi yüzde yüz bir 
Türkle gö ı üşmek istedim . Kar
şıma Abdurrahman Beyi çıkardı

lar . genç, hararetli ve münevver 
bir adam . 

Şarklıdan ziyade Garpliya ben 
zeyor . Sözleri kat'i, verdiği kara · 
rın ieabetioe emin . Bana şunları 
söyledi : 

" Suriye hudutları içine gire
rek Suriye ittihad.na .dahil olmak 
mı ? N;çin '•ıe bıı nasıl olur? 

Asırlarca idare rttiğ i mi11 bir 
unsura nasıl tabi oluruz '? 

Buna imkiu var mıdır ? Ana 
vatana, Türkiyeye dönmek isti · 
yoruz .. lluoa imkan olmazsa Ana 
mızın yerini Fransa süt ninesi tu 
tacaktır . 

Bu akşam 

Sarı~ın ve güzel yıldız 

Anni Ondra 
nın temsili iki saatlik bir s inema ziyafeti herkesin memnuniyetini 

celbedecek bir tarzJa ya p ı lmı ş çok komi kve hoş bir esn 

Evlendirelim mi 7 
beraber oynıyau en meşhur Franıız arliali 

Lucieu Boraux 
Bugün gündüz saat 2,30 da tenzilatlı halk matinesi 

Batakbaae gölgeleri 
Gelecek proğram : 

Çoktanberi beklenen mevsimin şaheseri 

NANA 
Onun kontrolii altında muh- , 6664 

~~~~~~~~~·~-·~~~~~~..;.;;.;;..;.~~~-
tar iye t ile idare edilmeği, Suriye 
idareıinde yaıamağa tercih ede
ıız . ,, 

Limon fiatları düşecek 1 
1 

latanbul<la son zamanlarda li
mon Cıatları sandık başın a bir lira 
kadar yükselm i ştir . Stokların azal
masından istifadeye koyulan bir , 
çok satıc ılar orta büyüklükte li
monların perııkende Ciatl a rının Lir 1 
misli zamla dört kuruşa çıkarmış - ı 
]ardır . 

Bu vaziy etin düzelm~sl için is
panyadan 700,000 kilo limon ge. 
tirt ilmesine müsaade Pdilmesi pi
yasada iyi bir tes ir yapm ıştır Ya 
kında limon fiatlarının çok ucuz
layecoğı umuluyor. 

Adana sulh ikinci hukuk hakimliğinden 
56 
Adanaaın Saçlı Hamit mahelle 

sinde Alasnııya mubad ıllerinden 
ölü Mustafa oğlu llüseyin , anası 
Fatma, karıf aşları Adem , Şerife , 
Hatice taraClarından ayni mahal
lede 7-9 numaralı evde otur , n 
simsar Mehmet aleyhine aç ılan iza
lei şuyu davasının yııpılmakta olan 
muhakemesi sırasında şuyuunun 
izolesi istenilen ( Saçlı Hamit ma
hallesinJe vaki ve tapunun 6 No : 
ve kAnunuevvel 934 tarihli defte
rinde kayıtlı bir bap hanenin) di 

Alsaray sineması 
:----~-·----~B~u~~a~k~ş~a~m~~S~,3~0:0-~d~a---------~ 

Bu senenin e!l zengin ve muhteşem proğramını sunuyor 

1 - Metro Politen 
Mümessili : Bütün dünyan ın en büyük t enörü 

Lavreas tibet 
Ayda ve Karmen operalarının nefis parça lıırını dinleyiniz 

2 
Umumi istek üzer ine 

( tarzan geliyor) 
Büyük Türkçe harika filmi 

3- Münir Nureddinin okuduğu 

Yemenim turalıdır 
Gelecek program : 

Çocuğumu çaldılar 
Tenzililıtlı matine 

Çarşamba 2,30 da iki Cılm Ta rzan-Bir Aşk Gecesi 6661 
_____________ ....;. _____ ..;.....; 

lstanbul ve Paris Fakültelerinden mezun 

D. Bamdi Onar 
Kadın hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını lstikll\I mektebi kar ısındaki 
gün kabul ve teJavi etmektedir.6652 

muayenehanesinde her 
3- 15 

Moıörleştirme işi , hemen ta· 
mamiyle yapılmaya mubıaçtır . 
Ordu , lıu şekliyle barba girme
ye mtcbur kalırsa , komşu ordu
lara nazaran çok noksan şartlar 
içiDde çarpışacaktır . 

~er hissedarları olan: Agah, Hacı 
Mehmet, Muharrem, Meryem, Ab
dullah, Ahmet, Mustafaya ıkamet
gAhları malılm olmadığından mu
hakemenin muallak bulunduğu 
20-5-936 tarihinde mahkemeye 
gelmııleri veya bir vekil gönder · 1 
meleri lüzumu tebliğ makamına 

1 kaim olmak.üzere ilan olunur.b663 ::::. ::::::=====~: .. :::,"~:" :,.:.:._.,., .. ~:. :.:-c -.-:;;_;:~~~-.J 
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Borsası Muameleleri 
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Muhasip alınacaktır l 
Fabrilı:omızın muhasebe se 

ıı i nde çalışmak üzere lise veye - --l 

caret mektebi mezunlorınd11n 
mak ıartile askerliğini yapmıŞi"""'....ı 

lanlarJan 1 1 Nisan cumartesi 
müsabaka ilı bir memur alınacı 
tır. Musabakayı kazanana 50 1 

ücret verilecektir. 
iııtolı:lilerin diğer şutları 

renmek üzere fabrikaya mürac 
ları . 

fürkiye Ziraat Bankası 

Adana Mensucat Fabrikası 

5-8-11 

Bu şahesar~ görmeğe pei 

az bir zaman kaldı 

Nana 

Sat/ık dükkanlaı 
Kıılelropısı cıvorında 39 35,8 

~~ !;im it " 
]c -~Cumburi y~ ı liö()-- - 'l 

15 No.lu dükkAnlar satlığa çı k l 

r ı lınıştır . istekliler bulediye mllıiı 
zat salonuna muracaııllar ı.6662 Cem 

:.:;! ii 7ss - - -- .. > 
~ e. Uüz krımM ,.. ----- ---Alfa .. 

Liverpul 'l el~ra t t arı h...ıuh ıy o '"' P rt r a 
7 I 4 I 1936 l Ş Ha uku., ıuıh•t• di111ı ıı1 ~111 

'ıanıı.n. 

Huır 1-~ 42 Lır,~ 1 
10 ı-

.Mayıa Vwdeli . 99 Hayşmark l 'f7 

.1°raok .. l< 'raooız,, I_ - 5- 84 Temmuz Vadeli 

ı i~ I 
:,ıerlıo "in~ıhz . 623 25 

Hint hazır 5 Uolu r 0 Amerlkau,, 1 12.J. 92 
Nevyork 11 l<·rauk "bvı~re,, 2 

-------------------....ı----------------------------~ 
Mestan hamamı da 

1 

i 

1 
1 

ıno 

Hizmetçi kadı11ce g 
tıltl 

aranıyor 

· k 1 · b ıe\ Evde hizmet görme çın d 
hizmetçi kadın aranıyor. Matha .,.. uy 

d · ı . ,.ar 
mıza müracaat e ı meıı. lGr 

Adana sulh ikinci hukuk haklmlillnd deıı 
lan 

D . 47 ıc. 
. Q- ; Adananın Nacaran mahalleıin kıy • · A A • ' mukim iken 28-3-936 tarihin 

ölen ıQccordan Mehmet Ali oğl flD - • R ,. K T • ~ N Abdulcebbarın terekesine mahke İti 
Uf 1 ......,-ı._ ı mece .eziyet edılmiotir. Alacakl dir 

RA 1 1 AT r nr Q ve borçlularının tarihten bir aJ 
~ 1 t:: 1.-"= zarfında, varislerinin üç ay zarfın ın 

Adana Tarsus Kapısında Mestan hamamı da açılmış· mahkemeye müracaatla bu sıfatı lar 

tır. Takımlar1 Bursa ve fstanbuldan getirtilmiştir. E!!ki rını bildirmeleri lüzumu ilı\n olu lu 

kuyu kapandı v e yeni motorlu tulumba ~ apılmıştır.Gör- pur.6664 leş 

1 ~:k için ~~s~efa uğ<amak ki_li_d~,. Fiyalla,da z•m ~·ok·I ! Dr. Mibendis Remzi l ı--8-e_l _e_d._i_y_e __ i_l_a_n_l_a_r_ı __ I ~ 

1 j '---------------------· tni 

1 di SAYIN HALKIMIZA 

Senayi işlerinde il e rl eyişi bütün dünyaca takdir edU. n Sovyet Rus
ya fabrıkalarının son modal yaptığı k n pa lı bütün dı ş li l er yağ içinde 

dönen Sac tablalı Bergüzar sistemi ve çok hafif olan orak 

mıkioeler ve yedek pa rçaları d i şli bıça klar ziraatta ku lla nılon her cins 

pulluklaı Çayır makinaları Tırmıkl cı r ot presell'ri Pul

varizatörlı•r bütün Anodol uJ a kulh n ı l a n v ıı <·ok höyük bir şöhret 

kazanan ve ı-ütlerinizdl'n ı n tem iz yağ ç ık a ran k ıı ll an ı ~ lı ve sağ 

lam olan Sütmak iıı ıı Lır ı m ı z ı·i fçi l e ri mızin <Okta ıdıeri h~ kl em ekte 

olduklar ı halis c• lıkt •·n yapı lm ış Ot kazma!" rımız son model 

zarıf ve şık Dikiş m~ıkinalarımız g lın i~ t r Fıa tl n r rekabet 
kabul etmez derece de u cuz 0 lıır . Fırsa ttaıı i s t ı fad e ed inız . 

Pek yakıod• altı ve dört öküzlü pu l luk ıarımız rla gelecekıir.

1 Dı poıu Adaoada Osmanlı bankası a lımda 
Şubeleri Mersin Ceyhan - , -

6579 18 1 ı 
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1 
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ve 
A 

hesaplar 
A T 

ve idaresi Kontrol 
Ö L Ç M E L E R 

A O R E S : P. K U T U S U 60 
Abidin Paşa caddesi ıVo. 68 
TAN SINEMASI karşısında 

Merkez kumandanlığı altında 

MUHARREM HiLMi 
• 
Yazıhanesi 

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

5370 266 

1- Aç ık eksiltmeye konulan iş : Seyhan ve Yıldız parklarında be-
heri (577,33> lirodan,üs•ü bAzle örtülü ve demir borudan ıki sundurma 
yaptırılacaktır . Bu sundurmaların keşif tutarı (1154,65) liradır. lı 

1 
:..!- Bu i'}e ilgili evrak : işin keşif, şartname ve projesi , ftn işleri l\I 

müdürlüğünden parasız alınabilir. re 
lü 3- İşin verileceği g ün : Bu iş, oçılc ekıiltme suretıl e , 20- 4-936 

pazartesi günü öğleden sonra saat on bette daimi enrümcnJe vefilA· 
5 cektir . b 

4- Muvakkat teminatı : (86,60) liradır . 6665 8 - 12-18 
8 
ra 
M 
d 

---------------------------------~g 
1 Doktor - Operatör· 

Tevllk Pamakça 
MemlP.ket hastanesi Baş Tabip ve operatörü hastııla

rını her gün sabah saat sekize kadar ve öğleden sonra 

iiçlen itibaren Abidin paşa caddesinde Ziraat B ankası 
karşısınd:cıki hususi muayenehanesinde kabul ve tedavi 

der • 6617 28-31- 3-5-8- 11 

( Clark Gable ) 
Fılmlerin en fevk ıı ladesi 

Altın hırsı 
6649 

Kacakcılar 
• • 

vatan hainidir 

Umumi n~triJ•I alıiGrll 

Celdl Ba11er 
ı\ılanı Tiirk ıiıe u a! lıııuı 

y 

d 

T 
Bİ 

1 


