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Türk - Felemenk 
d. ? 

İcaret protokolunun esasları ne ır. ____ .......... 
Üyük münakaşalara iştirak karşılığı Türk 

11 ·· b a edilecek ma arı mu aya 
lon Ankara : 1 ( AA. ) - lm:.a 
k' an ve 24 eylül 1934 tarihli Tur· 

Yıy~ Felemenk Kıirink anlaşması 
erıne k . Ki' . k 

anla aım olacak yeni • ı~ın 
F 

1 
şırıası metni ve merbutatıyle 

• eeırı k k' 
S en firmalarına karşılığı se ız 
eney · 

lııu e l<adar uzayan taksitlerle ve 
ş ~YYen Türk mallaıiyle ödenmek 
1:ı~ 11'Yle otuzbeş milyon florenklik 
b~ P.1afoıı dahilinde Türkiyedeki 
na ~nkü büyük işler münakasaları· 
Pr ~tiıak imkam bahseden mali 

l' a~~koldan ibarettir . Faiz yok~ur. 
cek ~~~er mukabili mübayaa edıle· 
raf Urk mallarımn alakadarlar ta-

•nda F t· tur . n elemenge ihracı meşru 

Felemenk firmalarının bilb~ssa 
münakasalarına iştirak etmek ıste
dikleri işler protokolda sayılmakt~-

G k bu listenin gerek tesbıt 
dır , ere . 

d ·ı . otuzbeş mılyon floren pla-
e ı mış b·ı· 

. b nda iki hükümetçe ı ı · 
fonun ıca ı d -
tilaf tadil edilebileceği proto~ol a 
d piş edilmiştir . Felemenk fırına-

! 
er "zarlerinde kalabilecek işler 
arının u . ki . 

k 'ti · nisbetinde alabılece erı ta sı erı 

mallarımız ise şunlardır : . 
Buğday , arpa , darı , kuşyemı 

d .• ber nevi hububat af.on ve ıger 

'ft'k pamuk sarap likör mermer ve 
tı 1 k' b . . d' kadar Felemen e e emmı· 
şım ıye 

1 
1
. • b tte ihracatı mevcut oma-yet ı nıs e 

yan ber hangi Türk malıdır -

, iki Italyan siyaset adamı 
arasında düello 

1'r1ar l B neşriyat nazırını dü-
eşa ono, . 

elloya davet ettı 
Scb . ------·be istanda harb ederken 

cbı· mareşal Bono ~a ş ni olunmamasıdır 
alcyhi~de_yapılan neşrıyata ma 

1> f d n çıkarılan· muvaftaki-
h ''oııı S • a )er tara ın a k .b 

afiJd a: 1 (Radyo) - iyası m · . l'k şayialarını nazırın te zı 
Ya• e dolaşan şayialara göre; !tal- yetsız .' turmamış olmasıdır. 

"-... etrneyıp sus . b''k" t 
id~ liabeş harbini bir müddet Haber alındığına göre; k u u"?ke. 

~ et it 1 .. .. e geçme ve ı ı 
Ya tııiş olan mareşal Bono, a bu düellonun onun .. 
etııı~eş~iYat nazırını duelloya davet taraf beyninde barışma temınıne ça-

dltl~, 
1~lır. . lışılmaktadır, . . b b 
L> fk" umuınısınde u a-"'U"' d il Roma e arı d da.. . .. andan bunun nazırı üe oya an ırmış-

•et d d' bu··yük bir heyecan uy 
liab ~ İşi sebebi de, kumandan I ıse 
~nda çalışırken bazı gazete- tır. 

aşıır' lı • • 1 

aıılı"' 'lltsı l . .. korkusu kesilen yırmı 1 

epoıtl z ara goz . 1 kızı 
t~~u~ yaşındaki lngi iz 
nfili~ • 

~ lo b' .· de de dektıf 
eşY~ ı 1 tıdranın büyük mağazalarından ıı ın yakalamış 1 

bir"' o aıı bu k . 'iye ~adar 300 h,rsız J 
iltıııeı L genç ız şım ..ı • 

a tİ Satı ondra - Büyük bir mağazada 1 1 

bl~ cı kı 1 
u trıış) ı ar ne yapacaklarını şaşır- ı 
dır· bir k<lrdır. O gün mutadın fevkinde 

..i d <tlah ı k .. .. ı 
01,ı". e k" .. a 1 vardı.Tezgahların onun-, 

!iiğ°İİ; İtişi uçuk bir yer bulmak için herkes 
kad;~ kakışıyordu. Şık bir delikanlı 

931 tııuş b~a~taları satılan yere sokul: 
',J Çant 

1
uYuk bir alaka ile önündekı 

~ aan . 
S muayeneye koyulmuştu . 
atıcı kıza : 

l:ıir - Nişanlım ıçın çok güzel 
Çant F 

kat . a arıyorum Madmazel.. a· 
rıca d . b 

Yanı e erim bekleyen şu a-
ara b k . . S a ın .. Ben seçeriın demıştı. 

oJ• bir d a~ı.cı Madmazel yüzünü çevireli 

·kııJI kanlı ~-ıka olmamıştı ki , şık deli-
1 

3
tJ/ kofile ır<lenbire ortadan kaybolmuş 

aca kap kalabalığı yararak süratle 
'Ya doğ . . . F k -ıa010 k ru gıtmıştı. a at maga · 

ıunun .~Pıs_ına henüz varmamış omu
ınas uzerınde kuvvetli bir elin te

ını hissetti. 

~ Lütf_en beni takibediniz bay_ 1 
O dJıkanlı kurtulmak istedı. 
~e~~zunu tutan elin sahibine kuv· 

d. , Çarptı, Fakat bir anda ken 
ını )'e d 

O r e bulmakta gecikmedi. 
ınuıunu tutan el bu defa da ' 

Genç /ngiüz Dedekti}i 

arkaya bükülen sağ bileğini sım sı 

kı tutmuştu. . .. 
Bu güreşin galibi sevimh guzel 

_ Gerisi dördüncü sahifede-

İngilterede 

Silahlanma tahsisa
tı kabul edildi 

Günde 100,000 maske 

Londrn : 1 ( Radyo ) - Avam 
kamarası Milli Müdafaa için isteni
len fevkalade tahsisat hakkındaki 

kanun layihasını 132 reye karşı 307 
reyle kabul etmiştir . 

Müzakerelerin sonuna doğru iş· 
çi mebuslarından Morganm hüküme- ı 
tin tekliflerine şiddetle muhalefet 1 

etmesi üzerine Dahiliye Vekili Jan 
Siman hükümet namina söz alara~ 
bilhassa hava müdafaasının acele 
kuvvntlendirilmesi füzümuna işaret 

etmiştir . 
Gaz maskelerine gelince , Sir 

Jon Siman günde 100,000 maske 
imal edilmekte olduğunu ve bu mik · 
darın da kafi olduğunu beyan et
miştir • 

Türk tebasından 
tardedildiler 

ls~anbul : 1 ( Radyo ) - Sene· 
lerdenberi muhtelif memleketlerde 
bulunarak Ti!rkiyeye avdet etmeyen 
95 kişinin Türk tebasmdan çıkarıl· 
dığmı bildiren emir vilayete gelmiş· 
tir . 

Nevzad Güven 

Silahlı Sulh ı ---
M illetle•in bu günkü bütün gay

reti sulh güvercininin gaga
sındaki defne dalını süngü ile değiş
tirmeğe matuftur. 

Her millet komşu korkusile va· 
rını yoğunu, topa tüfenge veriyor. 
Kopuvermesi çok muhtemel olan bir 
fırtına da hazırsızlık yüzünden süprü
lüp, yok olmak korkusu milletlerin 
uykusunu kaçıran bir kabus halini 
aldı. Bunun içindir ki, Almanya yağ
dan, ekmekten vazgeçti, top yapıyor. 

İngiltere normal bütçesinin başa
ramayacağı kadar muazzam bir silah
lanma programı için borçlanmayı gö
ze aldı. 

Amerika, İtalya, İngilterinin bu 
silahlanması karşisında diger milletle
rin de koşuda geride kalmıyacaklarını 
bas bas bağırmağa başlapılar. 

Sovyet Rusya ve Japonya ise 
dünyanın bu çılgın koşusunda diger 
milletlerden bir parmak geri kalma
mak.için akıllara hayret veercek bir 
gayret sarfetmektedir, 

Fransa, büdcesinin aşağı yukarı 

ıiçte birini milli müdafaasına hasret
miştir. 

İkinci derecedeki diğer milletle
rin müdafaa tahsisatları büdcelerinin 
en büyük kısmını tutmaktadır. 

Hiç şüphe yok ki , dünyanın, bu 
ölüm vasıtaları için harcadığı para , 
insanlığın saadeti ,için sarf e<lilmiş 

olsaydı , hiç olmazsa dünyadan sefa· 
Jet kalkmış olurdu . 

Fakat milletleri birbirinden ayıran 
milli hudbinliklerin , insanlara kendi 
insanlıklarını düşündürmiyecek kadar 
kuvvetli olduğunu hatırlıyarak böyle 
bir hulyayı bir tarafa bırakalım . 

Bütün bu silahlanma yarışına se
bep olarak sulhun ancak bu şekilde 

temini mümkün olabileceği ileri sÜ· 
rülmektedir . 

Filhakika yirmi senedenberi yabı
lan sayısız tecrübelerin muvaffakıyet
sizliğinden alınan dersin bundan baş· 
ka bir zihniyet doğurmasına imkan 
yoktu. Vesikaları , sansölöri arşivle
rini doldurup taşırmaktan başka bir 

Ha tayın ana yasası ve Suriye 
Suriye de bir· proje hazırlamış Fransız 

ninkini teyid ediyormuş 
projesi Suriye-

Eğer Fransa Suriyeyi bu meselede 
Suriye herhangi bir ittifaka imza 

müdafaa etmezse 
koymayacakmış 

Antakya : 1 (Hususi muhabiri 
mizin telgrafı) - Hataydaki milletler 
cemiyeti müşahitlerinin Cenevrede 
toplanmış olan mutahassıslar komi
tesine rapor vermek üzre çarşamba 
günü Cenevreye hareket edecekleri 
kuvvetle söylenmektedir. 

Şam : 28 (Hususi - Suriye hü
kümeti teşkilat ve tensikat devresin
dedir . Suriyenin kabine azasın-

dan ikioi ve bilhassa baş vezir Pa· 
riste olduğu için esaslı icraata giri · 
şilememektedir, Muahede ve uyuş
maların da katiyet kesbedip netice· 
lenmemiş olması ayrıca bir engel 
olmaktadır. 

Yeni istiklal~ kavuşan Suriye 
yeni nizama girıp rah.tçe kalkınma
ğa çalışmak için işte karşısına böyle 
müşkiller çıkmıştır. 

Ankara - Adana 
Baharda başlıyacak hava postaları 
için tecrübe uçuşlarına başlanıyor 

~·----

En kısa hava yolu güzergahı tesbit edilecek 

\ ,-- -

lstaıılıııl - Aııkflra - Adana ara; ı ndu işliyecek yeni tarrıırelerdeıı bırisi 

Önümüzdeki ilkbaharda lstanbul - Ankara • Adana arasında başlıy'!· 
cak olan muntazam hava seferleri bazırLklarına devam edilmektedir. 

Bugünlerde Ankara ile Adana arasında muhtelif istikametlerden tec
rübe uçuşları yapılacak ve bu suretle Ankara - Adana arasında en kısa 
hava yolu güzergahı tesbit edilecektir. 

Hatay meselesine ait Cenevre 
konseyiniıı kararı Suriyeyi tatmin 
etmesi icap ettiğine göre yukarıda 
yazılı müşkilatı iktiham için Suriye 
hükumetine müsait bir şekilde ol
duğu halde lskenderun meselesi iç 
poletikada muhaliflerin istismar et
mesine meydan bırakıldı. 

Hatay ana yasası müzakerele
rini takip etmek ve üç devlet dos
luk anlaşmasını yapmak için Pariı e 
gitmiş olan (Suriye heyeti) nin va 
zifesi güçleştirildi. 

Yarısı vekaletle idare edilen Su
riye kabinesi sık sık yaptığı toplan
malarda başlıca Paris heyeti mu· 
haberatile ve yine bununla alakadar 
olarak Ali komiserlik memurlarının 
t~maslarile uğraşmaktadır. Şamda 
olduğu gibi Parisde de Fransız ve 
Suriye hukümetlerinin sıkı· kmas ha 
linde olduğu anlaşılmaktadır. Paris
ten gelen mektuplar Fransızların 
Suriye heyetine yeni bir takım hu

kuk kazandıracak, şekilde vaitlerde 
bulunduğunu gösteriyor. 

Türkiye'.beyeti Ce:ıevreye San. 
cağın ana yasası için yapbğı pro. 
jeyi verirken Suriye de bir proje 
hazırlamıştır. 

Fransız projesi onu teyit eder 
sekilde yapıldığı Şama bildirilmekte 
ve üç hiyet temaslar yapacağı ilave 

edilmektedir. 
Heyetin Suriye bükümetine yaz

dığı mektuplardan birinde eğer Tür
kiye projesine karşı Suriye menafiini 
Fransızlar müdafaa etmezse Suriye 
hükümetinin kendi namınaher hangi 
bir ittifaka imzasını koymayacağı 

ve çekileceği yazılmaktadır. 
Kahireden akseden haberlere 

göre Suriye heyetine Fransızların 
lskenderun Sancağında Suriye me · 
nafiini müdafaa ettiği ve muallak 
mesailde Suriye noktai nazarı göz 
önünde tutulacağı ve Fransa hüku
metinin müşahitler he yeti yanına Su. 

- Gerişi üçüncü sahifede _ 

şeye yaramıyan konferanslar, paktlar, 
tahdit veya terki teslihat milzakere
lerinin zavallı neticeleri meydanda . 

Bu yolun sulha çıkmaz bir yol 
olduğunu anlayan milletler , sulhu 
temin için komşusuna korku telkinin
den başka bir çare olmadığında ka
rar kılmışlardır . 

Madridde açlık 

" lluzır ol cenge, isteıserı sulhu 
•alalı 

Formülünün yeni bir tatb ikatı .• 
Eğer bütün milletlerin endişesi 

sulhu teminden başka bir şey olma
dığına inanılabilseydi, bu " silahlı 
sulh ., prensibini insanlığa çok pa
halıya mal olmasına rağmen, takdirle, 
sevinçle karşılamakta kimse teredrlüt 
etmezdi . Fakat milli aç gözlülükle· 
riıı, milli ihtirasların millellcri rahat 
durdurmıyacaıı-ına tarih gibi ihtiyar, 
tecrübeli bir şahit varken, bu " si
lahlı sükün ,. un bir gCn müdhiş bir 
kasırgaya çevrilivermiyeceğine inan
mak da çok safdillik olur. 

İnsanlığın zaman zaman sınır 
buhranı geçirmiş olduğunu bize yine 
tarih; bir çok misallerle anlatmakta
dır. Binaenaleyh en akıllı iş böyle 
bir buhran zamanında onun elinde 
silah bulundurmamaktır. 

Elinde bu kadar bol siliih bulu
nan milletlerin bugün bu :tüm vası· 
talarını tecrübe ihtiyacını duyaca~la
rında şüphe yoktur. 

Largo Kabelleronun istif ası işine 
siyasi mahafilde mana verilemiyor 

Trenler cebhelerden ölü ve yaralı taşımaktadır 

Lizbon : 1 (Radyo) - Oviedo 
cebhesinde, dün, çok şiddetli çar
pışmalar olmuştyr.lki tren akşama 
kadar yaralı taşımakla meşgul ol
muştur. 

Valansiya: 1 (Radyo) - Largo 

Kaballeronun istifası meselesi . üze

rine siyasi mahafil bir mütalaa be
yan etmemektedirler. 

Madrid : 1 (Radyo) -Dün gece
denberi şehirde sükün vardır. Evelki 

günkü tayyare hücumunda çıkan 
yangınlar tamamen söndürül,....üş -
tür. 

Lizbon : 1 (Radyo) Gelen ma
lümata göre Madrid de şiddetli bir 
kıtlık neticesi açlık ve sefalet büküm 
sürmektedir. 

Hükiimetçiler, tahkimattan ziya· 

de yiyecek tedarikiyle meşguldur. 
Talamanka : 1 (Radyo) - Ceb

helerde ateş durmadı. Her iki tarafta 
büyyk hücumlara hazırlanmak için 

ileri kuvvetleri oyalamakla meşgul· 
durlar. 

Beypazarında 
zelzele 

Beypazarı : 1 ( Hususi )- Dün 

gece burada hafif bir zelzele olmuş· 
tur. 



Sahife 2 Tfirlaözft 

Viya:':~ı:.~-n -_A_v_u_stu_r_ya_, r--Ş~e~h~i-r~h~a--.b~e......-ııl!rllll!lll!lll ..... e~r--...i 
[ Hu~d muha~rim~ ~ynıırk veaynidilesahipolan ~·~~~~~~~~~~~~··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Zengin işi bu yazıyor] - Al.nanya iki Alman devletinin anlaşmasın-
Dış Bakanı Freiherr von dan Almanlar sonsuz bir zevk du
Neurath'ın iki gün de-
vam eden son Viyana yuyor1ar. Bu suretle yıllarca sü-
ziyareti zarfında ziya. ren ayrılık nihayet her iki devle
retin ehemmiyeti ile tin n1Üstakil fakat müşterek ira
mütenasip merasimler 
yapıldı. Bu merasimler de ve arzusu ile birleşiyor. 
hiç kimsenin hayretini ( 

mucip olmamış ve tabii.bir şekilde birliği Avrupada binlerce ve on bin. 
cereyan etmiştir. Alman dış baka· lerce muhtelif devlet vatandaşlarını 
nının Viyanayı ziyareti Avusturya müşterek enteresesini teşkil ede 
dış işleri müsteşarı Dr. Guido Sch- cektir. 
midt'in geçen sene yaptığı Berlin Bu gayeye ermek için devletler 
seyahatine bir cevap teşkil ettiği arasındaki muahede ve mukavele-

Şehirde 
Bu Pazar pek 

şeli geçti 
-

ne-

Havanın ılıklığı herkesi 
evinden çıkardı 

Anadolu tahvilleri 1 Bağlara 
•• goç 

Tediyelere başlandı 

Cumhµriyet Merkez Bankası va
deleri geçen ve bugüne kadar yol· 
lan tesviye edilmeyen.Anadolu tah
villeri ile Anadolu hisse kup.mlarına 
mukabil tediyelere başlanmıştır . 

Tahvil kuponlarına 160 , hisse 
kuponlarına 193 kuruş ödenmekte· 

dir . 

' h. Halk yavpş yav;ış şe ır-

j den taşınıyor 
j Adanalılar yavaş yavaş bağlara 

göç etmeğe başlamışlardır. 
Bu hafta içinde, yazın bağda otu 

ranlardan yüzde yirmisi bağlarına ta 

şınmışlardır. 

A merikada Çincimati . 
de marmelad kralı ııı 
der Vilyam Brov Levi 

vacmın albn bayramını yapmış 
Bu bayram, garpta her 

tesadüf olunan tabii bir bayra 
Fakat iş milyarderlere düşünce. 
mamen değişmektedir . 

Çünkü marmelad kralı dav 
meleri altun olarak basbrmış 
nun için de tam sekiz kilo altnD 
etmiştir . 

Her davetname de tam 20 
söyleniyor. ler kadar belki de onlardan fazla j 

Freiherr Von Neuralh Viyana milletlerin müşterek istifadeleri ve 

Bu pazar günü şehrimizde pek 
neşeli geçmiştir . havanın ılıklığı, 

halkı evlerinden çıkararak , kırlara, 

nehir kıyısına sürüklemiştir , Maarifte: 
· Paı:ar günü, asfalt ' cadde: daha ._.... _____ _ 

Bu hafta hemen bütün bağ sa -
bipleri bağlarına gid°erek kır eğlen· 
celeri yapmışlar ve bağçelerinin 

tanzimile meşgul olmuşlardır . 
Sanıldığına göre ; bu yıl mart 

nihayetine kadar bağlarda hayat 

başlayacaktır . 

dan ibaretmiş . 
Doğrusu, çok 

ziyaretini bizzat şu şekilde tef siz bağlılığı, kültür ve iktisad yolunda 
ediyor : ayni gayeye çalışmaları mühimdir. 

Büyük harptan sonra Avrupada Çünkü bunlar sulhun en kuvvetli 
muhtelif memleket vekillerinin bir esaslarıdır. Ancak bu ş kilde Avru-
birini ziyareti nadir bir şey değil- panın maddi ve manevi yükselişi 
dir. Mamafih be ziyaretler esnasın· mümkün olacaktır. 

da herkes hangi üçüncü bir dev. işte, Avusturya, Almanya ile o· 
Jet aleyhinde konu~ulduğunu sor· lan münasebetlerinin tekrar dostca 
maktan kendini alamıyordu. Halbu. bir şekil almasını bu noktadan bü-
ki kendisinin Viyana ziyaretinin en yük bir ehemmiyetle karşılamak· 
büyük hususiyeti hiç bir üçüncü tadır. 
devleti alakadar etmemesi ve yalnız Böylece iki memleket halkı ara· 
iki Alman devleti münasebetlerinin sındaki şahsi bağların, ticari müna-
düzeltilmesi için yapılmış bir ziyaret sebetlerin tekrar kuvvetlenmesi her 
olmasıdır. Son yapılan iktisadi mu· iki devletin maddi ve manevi iş bir: 
kavele Freiherr Yon Neurath'a gö· ]iğini kolaylaştıracaktır. Bn bağlı. 
re bu yolda atılmış en mühim bir lıktaki iyi niyet ve dostca hislerin 
adımdır. komşu devletleri de memnun bıra-

Senelerdenberi ve bilhassa Al. kacağı muhakkaktır. Fayesi ancak 
man nasyonal sosyalist hükumetinin sulh ve ilerilene olan bu dostluk· 
kurulduğu 1933 ten sonra ilk defa }ardan beklenilen iyi neticenin se· 
olarak bir Alman dış bakanı Avus· mere vermesi elbette zamanamuh. 
turya devlet merkezini ziyaret edi taçdır. Buna ilave olarak Viyna si. 

yor. yasi mahafilinin sulh hakkındaki ka-
Şüphe yok ki Freiherr Yon Ne· naatlarını da söylemek luzımdır. 

urath'ın Viyana ziyareti 11 Temmuz Viyana mahafili Freiherr von 
1936 dostluk mukavelesinin tabii Neurath ile yaptıkları şahsi tamas 
bir neticesidir. Bu mukavele iki dev· ve görüşmelerden sonra Avusturya 
Jet arasındaki dostca münasebetleri ve Almanya arasındaki bağların çok 
tekrar ihya ettiği gibi ayni zamanda daha kuvvetlenmesi mümkün olduğu 
orta Avrupa sulhuna da en büyük kanaatini hasıl etmislerdir. Bu dost-
hizmeti yopmış olacaktır. luk ve işbirlıği siyasetini Viyana 

Temmuz mukavelesi yapıldığı devlet adamları diğer komşu millet-
günden bugüne kadar geçen zaman. ler ile münasebata da tatbik etme· 
da bu mukavelenin bütün Avrupa· ğe çalışecaklardır. 
nın enteresesine uygun bir hareket Avusturya dışişleri sekreferi ile 
olduğunuu isbat etmiştir. Freiherr Almanya hariciye vekili arasında 
von Neurath Viyana ziyareti esna - yapılan son konferans çok iyi bir 
sında temmuz mukavelesini doğuran zamana isabet etti. Tam o günlbrde 
dostluk ihtiyacının hiç değişmediğini Avrupanın milletlerarası işleri büyük 
görmüştür. gerginlikten sonra düzelme yoluna ı 

Viyana hükumeti her halde Al girmiş bulunuyordu. Marnafıh dah , 
manya iJe 11 Temmuzda ilan edilen bir çok büyük meselelerin henüz 

7abahtan dolmağ;- başla~akşam
üzeri çok kalaboılık bir şekil almıştır. 

Bilhassa Atatürk parkında otu. 
racak boş bir kanape kalmadığı gibi , 
parkta gezmek te müşküldü . 

Demir köprü civarında oldukça 
kalabalıktı . Bir çok ailelerin öğle 
ve akşam yemeklerini kırda yedik
leri görülüyordu . 

Seyhanın vaziyeti 
Yukarı kısım sedleri ta

n1amen ikmal edildi 

Aşağı kısım sedlere yarın 
başlanacak 

Dün Seyhanın seviyesi 21,52 ye 
kadar inmiştir. Nehirden hali hazır
da şehir için bir günlük bir tehlike 
yoktur ~ 

Sedler kamilen yapılmıştır, Ya 
rından itibaren havutlu bucak sed • 
dine ve bir kaç gün sonra da taşçı 
ve piriç bucak sedlerine başlana • 
caktır . 

Bir çok köyler hala 
su altında 

Ceyhan ve Seyhanın taşması 
netice:,i bir çok köyler arazisinin su 
istilasına uğradığını yazmıştık . 

Dün de yaptığımız tahkikata gö· 
re ; Çotlu , Eğriağaç , Arpacı , Za
garlı , lndaınönü , Yalnızca , Sak· 
şarlı , Mihmandar ve Sazak köyleri 
arazisinden sular hala çekilmemiş · 

tir . 

dostluğun kuvvetlenmesine elinden halledilmiş olmadığı inkar edilemez. 
geldiği kadar hizmet edeceğini bü Mesela Almanya • Fransa müna. 
yük misafirine göstermiştir. Alman· sebetlerinin ileride alacağı şekil, 

Mekteplerde ders 
1 

ya devlet mahafiliniıı de ayni arzu sonra her tarafı memnun edecek 
ve hissi beslediği ümit edilmekte· sömürgeler meselesinin hallile Al-
dir. manya - lngiltere münasebetleri· 

il Dün bü_tün mekteplerde 
derslere başlandı 

Resmi mahafile göre Almanya 
ve Avusturya münasebetlerindeki 
değişikljğin ilk semeresi iki devlet 
arasındaki iktisadi münasebetleri i· 
lerletecek olan son ticaret mukave 
lesidir. Bugünkü vaziyete göre hiç 
bir siyasi ihtilaf iki devlet iktisadi 
münasebetlerin ilerlemesine mani o 
lamıyacaktır. Bu vaziyet Roma pro
tokolunuk gösterdiği yolda atılmış 
muvaffakiyetli bir adımdır. 

Son mukaveleler diğer devletler 
ile olan iktisadi münasebetlere mu 
ni olmak değil bilakis onları ilerlet
meğe yarayacaktır. Elbirliği ile ça
lışmak yaşamak ve yaratmak Av· 
rupa milletlerinin yalnız maddi en 
tereselerini tatmin ile kalmıyacak 
Avrupa sıılhunu da kuvvetlendire. 
cektir. 

Başvekil Dr. Yon Şuşnig bu 
günkü vaziyette bütün devletlere 
düşen büyük vazifeyi şu sözlerle 
hulasa ediyor : 

nin düzelmesi bu mühim meseleler 
arasındadır. Lakin her halde iki 
memleket siyasilertnin yaptıkları 
dostça görüşme Avrupada harb teh
likesini epeece azaltacaktır. ispanya 
görüşmaleri meselesi, yeni Dançig 
mukavelesi Yugoslavya - Bulga
ristan dostluk muahedesi ve nihayet 
Praga da elde edilen Almanya -
Çckeslevakya anlaşiııası ve bu su· 
retle 20 seneden beri devam edi
len Çekoslcvakyada Alman akalliyet-

iler meselesinin henüz kati olma. 
makla beraber bir anlaşmaya doğru 
ise il erlem Avrupa ufuklarındaki ' si 
yah bulutları yırtan bir güneş ışığı 
gibi gözleri parlatmaktadır. 

Yakında başvekil HodcainÇe- ' 
koslovakya Almanlarını tatmin işin· 
d'! de ne dereceye kadarimuvaff ak 

1 
olacağını göreceğiz. 

Aşı da devam ediyor 

Bir haftalık bayram tatili yapan 
şehrimiz okulları dün sabahtan iti
baren açılmış ve tedrisata ba~lan
mıştır. 

Araya bayramın girmesi dola
yısiyle sekteye uğrayan aşı faaliyeti 
de başlamı ştır. Martm 15 ne kadar 
bütün okullarda gerek öğretmen ve 
gerekse talebelerden menenjit aşısı 

yapılmamış kimse kalmıyacaktır. 

tür. 

Bu ıniinasebetle Avusturya mat
eaatı, Avusturyanın mustakil dış si
yaseti ile yine Avrupa devlet cami· 
ası içinde mühim mevkiini afdığtndan 
bahsetmektedirler. Avusturya; bil
hassa bu anluşma günlerinde şimdi
ye kaddr g eçen mü:;;terck bedbaht 
iztirap senelerini hatırlıyarak yıllar· 

c:lan sonra ayni ırk ve ayni dile sa
hib olan iki Alman devletinin bu 
anlaşmadan sonsuz bir zevk duy
maktadır. Bu suretle yıllarca süren 
ayrılık nihayet her iki devletin müs
takil fakat müşterek irade ve arzusu 

Bir sınıfta talebe mevcu~ 
cudu, elliyi aşmıyacaktır · Pehlivan güreşi 

usulü. 

Kültür Bakanlığı bir çok terbiye · 
sistemlerini göz önünde tutarak okul. 
larda bu yıl 60-70 kişi tutan sınıf 
mevcutlarını azaltmak fıkrindedir . 

Halk Partisi Şahinağa ocağının 
teşebbüsüyle martın yedinci pazar 
günü şehrimizde pehlivan güreşleri 
yapılacaktır . 1 

Zeki kadın nasıl otur 
Kadınlarla, bilhassa sevilıııİI 

dınlarla t\•mas ve münasebeti 
lan bir film fabrikatörüne göre 

" Zeki k~dın ne istediğini 

dir . " . _Al 

Bu yıl Orta okul sınıf mevcut.:. 
ları 40-50 kişiyi katiyen aşmıya· 

caktır. 
Fazla mevcutlu sınıflarda gerek 

sıhhi sebepler ve gerekse talebenin 
dersten istifadec;i gücleştiğinden bu 
husus ehemmiyetle nazarı dikkate 

alınacaklar . 

Eski bir eser 
bulundu 

Aldığımız malumata göre, Misis· 
te 1,5 metre eninde 4 metre uzunlu
ğunda köşeleri resimli eski, tarihi 
bir taş ve yanında da buna benzer 
diğer bir taş bulunmuştur . 

Vilayet Müze Müdürlüğü işe va· 
ziyet ederek etkikata başhyacak· 

tır . 

Zabıtada: 

Bir hırsız şebekesi ele 
geçirildi 

Sabıkalılardan Şükrü oğlu Kani, 
Seyfi , Abdullah oğlu Rahim , Vey
si oğlu Ziya , Süleyman oğlu Ziya , 
Ahmet oğlu Şükrü , Bahaeddin oğ· 
lu Ekrem , Ahmet oğlu Cemal ve 
Hüseyin oğlu Ahmet adında dokuz 
kişilik bir şebeke , muhtelif tarihler· 
de yapılan hırsızlıkların failleri ol· 
dukları tesbit edildiğinden yakalan
mıştır . 

Bunların ellerinde çalınan eşya

lardan bir tabanca , bir dikiş ma· 
kinesi ve bazı demirci aletleri bu
lunarak müsadere edilmiştir . 

Küçük bir yaramaz 
11 yaşlarında Seyfi oğlu Ekrem 

adında bir çocuk Halil oğlu Şabanı 
başından taşla yaralamıştır . 

Zabıta Ekreıni yakalamıştır : 

Erkeğe hakaret etmiş 
Cemile adında bir ev kadını 

Abdurahman oğlu Ahmede hakaret 
ettiği iddia edildiğinden zabıta tah. 
kikata başlamıştır . 

Kanca ile yaralamış 
. Ara bacı Şerif oğlu Aziz adında 

birisi , Ahmet oğlu arabacı Hüsnü 
bama! kancası ile ağır surette yara· 
lamıştır . Zabıta Azizi yakalamıştır. 

İki hırsız fabrikadan bir 
Ç')k şeyler çalmışlar 
Ercişli Ali oğlu Reşit ve Ab· 

met oğlu Taceddin adında iki kişi 
Çavuş zadelerin sabun fabrikasından 
alat ve edevatla ·, caket ve pantalon 
gibi eşyalar çaldıkları)ddia edildi· 

Birinciye 30, ikinciye 20 ve üçün 
cüye oo lira mükafat verilecektir . 

Cirit oyunları 
Bu paı.ar havanın gayet müsait 

gitmesi dolayısile, demir köprü ci 
varında yapılmakta olan cirit oyun· ı 

lan çok hararetli olmuştur . 
Hava müsait olduğu takdirde ci· 

rit oyunlarına her hafta devam edi
lecektir . 

Maaş zamları 

Adana icra m~muru muavını 
Hayreddinin maaşı 22 liraya çı· 
karıldığı dün Vilayete gelen bir tah 
riratta bildirilmiştir . 

Meni muhakeme 
kararı aldı 

Bir isnat dolayısiyle eli işten çe· 
çektirilen veı aset tahakkuk memuru 
bay Aziz Mazhar Tulga, hakkında 
adliyece yapılan tahkikat neticesin· 
de meni muhakemesine karar veirl· 
miş ve tekrar vazifesine başlamış

tır, 

Manyatizmacı ve illizo
yonist bir Türk sanatkarı 

Uzun yıllar Avrupa ve Ameri
kada dolaşarak asri bir şekilde! hok
kabazlık ve manyatizma fen ve sa. 
natı öğrenip geçen sene Türkiyeye 
dönmüş ve fstanbulda ve diğer bü-

Fakat ne istediğini ve islP"' 
ne nasıl nail olacağını bilen ki' 
daha zekidir . 

Eğer bir kadın ne istediğillİ 
bunu nasıl elde edeceğini bilir "' 
de ettiğini de elinden kaçırm~ 
zc:ki kadın demektir . 

Sıüıfın birincisi ve 
dnmencisi ! 

Evet, Kanada'da karlar arıl 
da kaybolmuş Pens köyünün rol 
lehinde Leo Kon ismindeki çrl 
sınıfının hem birincisi hem de 
mencisidir . 

Bu garip vaziyet, Leo'nun 
tebin tek talebesi olmasıdır . 

Bu mektep köye 2000 fra 
bir salmaya mal olmaktadır · 
mayı verenler toplanmışlar vea/., 
gelecek sene de tek talebeli k .Jlı 
mektebin seddine karar yer111W' 
dir . 

Tuhaf bir köy 
Fransada bir Volderur köY~ 

dır ·B k ·· h ı d' d · · ı9 u oy e e ıye aıresı *' 
senesinde ne izdivaç, ne bir dOJ·. 
ve ne de bir ölüm vak'ası ka)' 
menıiştir . 

Nüfus' defterleri, bir sene 
vak'acık için olsun açılmamıştı8' 

Köyün 146 nüfusu vardır. 

la· djtn evvela hiç birisi bütün 
aşk ve zevk ihtirası yaşamamıf 

mektir. r/., 
Buraya cennet veya cehe 

. d k l. ı · B' tı mı eme azımge ıyor . ız 

edemedik . 
yük şehirlerde marifetlerini göster· ~ 

b ----.~____.,,,. .' 
miş olan ( Zati Sungur ) nihayet eş (1 
on gündenberi Adanada bulunuyor. Fransız sosyalist par, 
Göstardiği hünerleri şehrimiz halkı reisi istifa etti 
içinde görmiyenler yahut duymıyan 
Jar pek azdır. 

Bu itioarla reklama da ihtiyacı 
yoktur. Biz burada azimkar bir Tür
kün bir fen bir sanat öğrenmek pe· 
şinde dünyayı d !aşarak uzun }ıltar 
emek vermesini takdir için bir kaç 
söz söylemek istiyoruz. 

Burs ıda doğan ve Bursa lisesin· 
de t:ıhsilini bitirdikten sonra bah· 
riye gedikli mektebin.:le de okuya. 
rak bir tahtelbahirle Almanyaya gi
deıı Zati Sungur orada bil
giler ve bunların yüksek eserlerinin 

Paris : 1 (Radyo) - Sos~ 
partisi reisi ve baş vekalet ll 

katibi, umu·ni katiblik vazifesi 
istifa etmiştir. 

Mumaileyh istifa sebepJerjaıl 
çıkça' söylemiş ve gazetelere b' 

:natta bulunmuştur. Kendisi yör 
cebhe üzerinden ayrılmamak 
sile istifa ettiğini beyan etıJJ 

dir. 

• 

yanı başında gizli ilimlerin de bir ve illuzyonizm ve manyatizm 
ders gibi tahsil edildiğini görmüş Jine kadar yükseltmiştir. 
ve zaten bir takım ufak tefek tecrü- Avrupada ve Amerikadad• 
belerle merak sardırdığı bu meslek sanatın en meşhur yerlerini ve 
te metodik yoldan giderek ilerlemek nata ail levazım fabrikalarını ~ 
istemiştir. şarak ona kendi ihtiralarını da 

Umumi harbin cilveleri onu el eJen Türk llluzyonisti öğünü 
memleketinde hayatını kazanmağa bir sanatkar olarak aramıza 
mecbur ettiğinden bu amatör me mıştır. 
rakı ( Profesyonel ) bir yola çcv- Zati Sungurun bir veda pt 
rilmiştir. Bir fabrikadada iskambil mı yaparak Adanadan ayrıl 
kağıdı hokkabazlıklarından başlıyan haber alınmıştır. Hepimiz orılJ 

Sulh ve ilerleme yolunda bütün 
kuvvetlerin teksifi. Bu parola yalnız 
dahili siyasette· ayni zamanda dev
letler arası hayatında da mühim rol 
oynıyacak ve Avrupa milletlerinin 
varlığını koruyacaktır. iktisadi el-

Lakin bütün bunlara rağmen Av
rupayı arlık tam bir sulh ve sükun 1 

içinde görmek büyiik bir nikbinlik 
1 

olur. Avrupa devlet adamlarının 
1 

hala halledecekleri birçok küçük bü· 
yük meseleler vardır. Viyana kon 
feransı esrıasında hiç şüphe yok ki 
Avurpa milletlerinin bu gibi anlaş· 

mamazlık iztirablari da görüşülmüş- ile birleşiyor, ğ iı . ,'rn t~l k ı l• tc. başlamıştır, bu dersler onu erbabından fakirizm daha göreceğiz demektir. 
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Mersin -To 
rosmaçı 

. U d ile T orosspor 
Mersin ldmanyurbu kaldılar 

O - O bera ere .... 
1 neticesi pek sonuk 

Çok güzel bir futbol havası hem] 
0 kadar güzel bir hava ki insanı gay J 

rı "h . . k t.a sevk 

1 

1 tıyarı stadyoma oşmaıs 
ediyor . Saha oldukça kalabalık : 
Bu ·· Mersın &un önemli bir maç var · 
ld b · ·ık defa manyurdu bir senedn erı 1 • 

olarak sahamızda oynayacak, seyı~
cilerde bir merak . Acaba nasıl bır 
ş~kilde sahaya çıkacak ? Çünkü ; 
~ıı kıymetli oyuncularını kaybeden 
u takımın son zamanlarda pek za 

Yıf du·· t··. .. .. 1 . rdu Cidden 
ş ugu soy enıyo · 

dedik) . "b" kt Mersin takımınen gı ı çı ı . 
da y 1 d .. uncu vardı. A . a nız tanı ığım uç oy . e 

lı, Şevket Nusret. Diğarlerı h P 
Ye · ' ıı.. karı , nı gençler. Toros ta aşaıs· yıı 
uç. Onlô\r da ekserisi genç olan o-
y) Uncularla takımlarını doldurınuş
ar 

O ·· lece d Yun z"vksiz başladı ;e oy 
evaııı etti . Burada uzun uzadıya 

ırııaçı Yazınağa lüzum yok · Bu genç 
er k d d 1 fakat 

f oştular topa ur u ar, 

fena oynama arı 

kaldılar · d ve zevksiz bir o-
Elhasıl ta sız 

sahadan ayrılırk,,n ne 
ndan sonra .. .. .. 

) u .. liyeyim koca gunum~n 
yalan soyk "z bir maçta eriyip gıt
böyle zev sı 
. • . ıdıın doğrusu . 
tıgıne ac ·· bize heyecan-

iki takımlarımızı o 
ki" günler yaşatan oyuncu

lı ve ze_vdı imıli pek iptida: futbol 
(ar yerın e ş . ·· ·· ·· e ge· 

bu gençlerı goz onun 
~yn.a_yan Eskilerle bu yeniler arasın· 
tırdım . d b .. vük bir klas farkı 
da ne ka arl du,m Çukurovada iyi 
ld "'unu an a ı . 

o Uıs k. "mler"ni bvrada yazmı-
olaca ısı d 

as k metli gençler var ır · 
acağı '1 ıy 1 · y . .. .. noksanlığı bu genç erı 

Fakat gorg:rde saydırmakta onları 
0~~~~::;;n~en bir dikiş ileri götürme 
bıl ı d" Burada yegane arzu et-
mekte ır · t · h 
. . . bu istidadın genç erı a· 
tığımız şey ·· ·· b"l-ttirerek gorgu ve ı . le temas e b" 
rıç . . t rmak ve onları olgun ır 
·ıerını aı ı k" 

gı . ektir Bu iş de başta ı 
hale getırm . d" 

b .. ··kfere dü$mekte ır . uyu· * Utb0 ı · 1 · de bulu-oynamadılar ıç erın . . 

ilan bir "k· da ~~ig·:e:rl~ı~n=nı~n~-------------1 ı oyuncu ............_ ______ _ 
A a Cemiyetinde 

Londra Orta sy 

Modern Türkiye 
bir konfe ehemmiyetli 

rans verildi 1 

liakkında 

" Orta A i -,--------H-E_E_A_ST-'O_A_N_'"jl 
Yeti sya cem - GREAT BRITAIN AND T 
L •geçen hafta Lord _______ _.... 

oyd' ·• 1 tınd Un başkanlığı al -
to a toplanmış ve bu . Sir Dovison Ross, Osmanlı ta- 1 

.,,_!llarıtıda Sir Denison Ross "Yenı "h' . etraflıca inceledikt •n sonra 
ı Urk' d b' rı mı T" k ar 
hitab'Yenin kuruluşu " hakkın a ır im aratorluk içinde genç . u.r p -

ede bulunmuştur • P l ·· de geldiğını anlat· 
L• • t"ısinin nası vucu si . «atip, modern Türkiye mucıze-

1 nı arılıyabilmek için önce Osman- mıştır : "b .. e 1859 senesinde bi-
ı 1 ıııp k t sine ve Hatı e gor d tan-düş aratorluğunun yü 5e me . 1 . . Abdülnıecidin zamanın a . 

rıı 'Sİne dair malumat sahibı 0 • rıncı b ikinci Hamı 
~;ı.k lazımgeldiğini söyliyerek söz- zimat başlamdış 1v;76usenesine kadar 
ı~;ırıe başlamış ve kısaca şunları an- din zamanın a 

tıııştır : sürmüştür"'. .. tebit hareketleri Ü· 
d '- Türkler onuncu asrın sonun- Sultanın mus d'l 
a Ort "h" d b'" . e rut'ıyetin ilanı maksa ı e "u'k a ve yakın şark tarı ın e u· e m ş 

, il zerın . ti r kurulmu•-ro er oynamışlardır . ç ,lışan gizli ceınıye e 
le ~•ırıanlı imparatorluğunun ilk 

Oıe(ı küçük Asyada kurulmuştur. tur Bu asrın başındanberi_ &_enç Türk 

lürıı Anadoluya ilk ayak basa~ ~üs: ler eski rejimi devirmek ıç1ın ha~r: b anlar ' Selçuk Türklerıdır kı 1 klar yapmakta idiler. Bun arın a 
leUnl;ır bir çok vilayetleri zaptetm'.ş ı. t merkezleri vardı, fakat sultan 

r me k k .. bır rıs e k" bunla d ' •r czi Konya olma uzere la maıyetinden başka ımse b -
d~vlet ve bir hanedan kurmuşlar- 'ddiye almıyordu . 1908 de un-

t.. Oıı Üçüncü asrın ortalarında bü· 
•ın o t k. 

k r a Asyd ile Avıupanın şar ı 
t ısııııtarından bir çoğu Mon'gullar 
arafınd . . • b . 1 an ıstılaya uğramış ve un 
ar 1258 h"k. 

111 • senesinde Abüasiye u U· 
ctı.ıe "h . d' nı ayet verınışler ı . 

Seı Bu. Mongol istilasının önünde 
rn çukıler kırılmışlar böylece Os-

ö1nlıl ' O ara yol açılmıştır . 
dut 3 manlılar, iki türlü mirasa kon-

ar: 

İsi· Bir taraftan dünyanın en büyük 
rafı'" devleti haline geldiler'. bir ta-

t an da Hırıstiyan Bizans ımpara
Orlu· M 1 1 &unun varisi oldular . ongo -
~t~arafından hilafetin, F rank'lara 
. ınler tarafından da Bizansın tah. 
rıp edılıncsi o~manlılara bu fırsatı 
Vetınişti , 

;ı cı merkezi bir ihtilal yapmak 
arıkn d'l Selaniğe nakledildi. O se-

ma sa ı e bu 
Mahmud Şevket Paşanın -::-

n~nkü Irak Başvekili Hikmet .. Suley
g d · _ kumandasında bu-
manın kar eşı . d' 

d 1 sultanı devır ı ve lunan or u arı 
ııapsetti . .. k" · 

d Tur ·ıyenın Bu sırada, mo em . 

1 ·ı adı daima anılan bır 
kurtu u~u ı e M t 

h . et sahneye çıkıyordu ' us a. 
şa sıy 

fa Kemal . r h t 
Hatip, Mustafa Kema ın 1 ay~. 

1 ,,.. h kkında uzun boy u soz ve mes eısı a 
.. 1 . ve onun büyük harpte 

~~rk°!ztA~rupa devi :tlerinin muzaf· 
(er olacağına inanmadığını, zafer ka· 

zanılırsa Türkiyenin Alınanyanın bo 
yunduruğu altına gireceğini önceden 

gjr.fiiğünü anlatOJrştır · 

İngiltere kralının 
taç geyme me-

• • 
rasımıne 

Negüsün oğlu da 
davetli imiş 

Londra: 1 (Radyo) - lngiltere 
kı alı beşinci Jorjun taç giyme mera· 
simine Habeş imperatoru Haile Se· 
lasiyenin Kudüste bulunan oğlu da 
davetlidır. 

1 

Finlandiyada 

Türk güreşçilerinin 
muvaffaki yeti eri 

Jamesko: 1 (Radyo)-Fenland
ya Türk güreş takımı diğer maçları 

yapmak üzre buradan ayrılmıştır. 
Türk tekımı 36 müsabakadan 

yirmi dört danesini kazanmıştır. 
Türklerin bu muvaffakiyetleri 

muhitte büyük takdir uyandırmış ve 
bütün maçları alaka ile takip edil-

1 
1 ~iştir. 

Bu akşam 
Son defa profesör Zati Sungurun 

Veda programı 
Dört programından en güzel ve en enteresan numaralar 

Ayrıca : Şimdiye kadar görülmiyen - Esrarengiz 
Ressam , uçan iskanbiller 

Fiatlarda 
Numaralı koltuk 

50 

mühim tenzilat 
duhuliye 

30 
Habeşistanın Londra elçisi, kra

lın taç giyme merasiminde bulun
mak üzere, Negüsün Kudüste ika. 
met etmekte olan oğlunu davet et· 
mişlerdir. 

l lbnissuudun teh
i ası Kudüse git" 
1 

i meyecek 

Yarın akşam sineme.da: Kanun kuvveti 
6 Mart cumartesi akşamı: Kadın asla unutmaz 1 

7835 

------------------~~----........:----~---
Habeşistanda 

Mareşal Grazyan:nin 
yaraları fenalaştı 

Adisababa :l(Radyo) - Mareşal 

Grazyanının yaraları fenalaşmıştır. 

Patlayan bombanın parçaları halen 
vücüdundan çıkarılmamış olduğundan 
içeride iltihap yapm·ktadır. Kuman· 
danın yaraları çok tehlikelidir. 

Hayfa limanı 
Fransız limanı olacak 

Kudüs : 1 ( Radyo ) - Hayfa 
limanının bir Fransız limanı haline 
getirilmesi için hususi müzakerelere 
girişilmiştir. 

Paris gazeteleri A vustur
ya ile meşgul 

Paris : ı (Radyo)- Bir çok ge 
zeteler Avusturya meselesile ehem· 
miyctle meşgul olmaktadırlar. 

Sir Denison Hoss, bundan sonra 
Türk inkilabını anlatmağa başlamı~, 
Kamalist rejimde başarılan muvaf· 
fakiyetlerden pek azının Osmanlı 
imparatorluğunda başarılabileceğine 
işaret etmiş, hudutların tahdit edil
mesi, Arap vilayetlerinin sınır dı

şında kalmasının Cümhuriyetin bir 
çok muvaffakiyetlerine kolayca im
kan verdiğini bildirmiştir . 

Hatip, Atatürk'ün muasır başka 

1 

1. büyük adamlardan nasıl faıklı ol
duğunu izah ederek hitabesini tamam 
lanııştır . 

Evvela, hatırlamamız lazımgelir 
ki o, cesur ve müstesna bir asker 
olarak vatanını kurtarmış, sonra uzak 

Gidenler hakkında idam 1 

edilme kararı verildi 

Londra : 1 (Radyo) - Royler 
muhabiri bildiriyor: Kral lbnissuud, 
Kudüse giden tebaası hakkında idam 
cezası verileceğini kararlaştırmış. 

tır 

Bulgaristan da 

İhtilal hareketine teşeb
büs edenler sürüldü 
Sofya : 1 (Radyo) - 18 şubat 

sabahı memlekette dahili sükunu 
boznıak ve ihtilal çıkarmak teşebbü· 
sünde bulunup yakalananlar derhal 

tevkif edilerek muhtelif mıntakalara 
sügünr cezasına mahkum edilmişler· 
dir. 

Bay Edenin Berline gide
ceği doğru değil 

Londra : 1 (Radyo) - Hariciye 
vekili bay Edenin yakında Berline 
gideceği hakkında ma tbuatda çıka
rılan şayialar doğru değildir. 

Mısır ve kapitülasyonlar 
meselesi / 

Kahire : 1 (Radyo) .- Nanas 
Paşa hükumetinin, kapitulasyonların 
lagvi Üzerinde yapmakta olduğu te
şebbüsler Mısır efkarı umunıiyesinde 

büyük memnuniyet uyandırmakta
dır . 

12 Nisanda yapılan beynelıııilen 
Montro celsesinde bu iş kat'i şeklini 
alacaktır. 

tarı gören kudreti bir idareci olarak I Hatayın 
ta devleti kurtarmıştır . 

ana yasası 

S . 1 
Bu suretle Türkiye Cümhuriyeti. - Ve urıye ı 

nin ilk reisi olduğu zaman, milletinin 
kendisine verdiği " kurtarıcı " sıfa· 
tına iki defa hak kazanmıştır . 

Kendisi pekala rahat yaşayabi
lirken bütün telılikeleri göze alarak 
ortaya atılmış. memleketinde arzu 
ettiği bütün müesseseleri, adetlrri 
ve ananeleri ortadan kaldırmıştır . 

Cesaretine misal olmak üzere 
Türk hükumet merkezini lstanbul
dan Ankaraya kaldırmasını ~labıli

riz . lhtimalki bu, Atatürk'ün en bü 
yük touı de forcei olmuıtur . 

Hatip burada lstanbulun bu gün· 

kü halinden de bahsederek edebi· 1 

yat yapmaktan kendini kurtarama· 
mış, sonra Türk ve lngiliz hükumet-

1 
(eri arasındaki dostluğun artmasın. 

dan doğduğu memnuniyeti anlatmış, 
arkeolojik kazılarda ve tarihi araş
tırmalarda Türkiyenin gösterdiği 
kolaylıkları anlatarak bu a. ada pro· 

fe•ör Baketer ile profesör Vıttemor 
un lstanbuldaki çalışmalarına sözü 
getirmiş, böylece hitabeyi bitirmiş-

tir . 

- Birinci sahifeden artan -

riye işlerinden anlar bir memur ta
yin ettiği yarı r"smi devairinde te
min edılmiştir . 

Paristen gtleıı bir şayiaya gö
re de eğer Suriye heyeti muvaffak 
olamazsa Suriye parlamentosunda 
( itimat reyi ) ortaya atacaktır . 

Suriye heyeti Şamdan Antakya 
ya aid müzakerata medar olmak 
için bir takım vesikalar istemiştir . 

Hükumet Antakya livasının eski 
nizamı ve 1927 dtnberi Suriye ka
nun ve muahedelerine giren alıka · 
mm suretini göndermiştir . 

Hükumet Türkiyenin Antakya 
hududunun tayini münasebetiyle 
mevzubahsedilen Bayırbucak mese
lesini ele takip etmektedir . Buna da

ir Paristeki heyet bir protestoname 
gönderilmiştir . 

Paristeki Suriye heyeti de ( 25 ) 
şubat tarihli celsede bulunacak olan 
Türkiye ve Fransız heyetlerine ilti· 

Tan sineması 
5ayın 

Kardeş Hatay 

Bu akşam 
müşterilerin· büyük bir program 

- 1-
için şehrimizde yapılan mitingi 

gösteren güzel film 

-2-

sunuyor 

bütün tafsilatile 

Büyük artist Emil Zaningsin sessiz sinema zamanında şöhretine sebep 
olan ve harp filmi rejisörü Nf COLA F ARKAS tarafıadan tekrar önemli 

bir surette sahneye konan üç büyük Fransız artisti 

Jan Gabin Anna Bella Frnan Gravey 
in emsalsiz temsilleri iki kardeş canbazın bir kadın için nasıl birbirlerine 

düşman olduklarını gösteren büyük bir film 

( Aşk uğrunda katil ) 
-3-

Bir numaralı halk düşmanı kahramanı BRUCE KABOD tarafından 
yaratılan dehşet şaheseri 

Sen mi öldürdün ? 
1 EK Y AKJNDA : 

RICHARD T ARBER'in nefis temsili 

( Viyana seni seviyorum ) 
7826 

Halk evi Başkanlığından : 
iki yılı temamlamış bulunan Komitalarımızın seçimleri, aşağıda yazılı 

olan gün ve saatlerde Halkevinde yenilenecektir . Muhtelif şubelerdeki 
üyelerimizin listede yazılı gün ve saatlerde Halkevine gelerek kayıtlı bu 
lundukları şubenin seçimine iştirak etmeleri rica olunur. 

SEÇiM LiSTESi 

Komitanın adı 

Dil, Tarih , Edebi yat 
Kitapsaray ve yayın 

Seçim tarihi 

9/Marl. 937 
9 Martı 937 

Günü 

Salı 
Salı 

Saati 

17 
18 

Ar 
Sosyal yardım 

10 Mart.937 
10 Mart 937 

Çarşamba 
Çarşamba 

17 
18 

Halk dersaneleri ve kurslar 
Müze ve sergi 

11 Mart 937 
11 Mart 937 

Perşembe 

Perşembe 

Cuma 

Buma 

17 
18 

Köycülük 
Spor 

12 Mart 937 
12 Mart 937 

17 
18 

Gösteril 13, Mart/937 Cumartesi 15 
7832 1-3 

hak için Paristen Cenevreye hare. 
ket etmiştir . 

Suriye ve Türkiye noktai nazar
larını karşılaştırıp bir nihai uyuşma 

yapmak maksadiyle celsenin tecil 
edileceği de bildirilmiştir . 

Son alınan Radyo haberleri ls

kenderun Sancağının statüsü ile ana 
yasası hakkında tetkikat yapacak 

komitenin 25 şubatta toplandığı ve 
8 martta bir daha toplanmak üzere 
celseyi tecil ettiğini bildiriyor . 

işlerin böyle uzaması Suriyenin 
kendi işlerinide çok sarsıyor. 

Suriye heyetinin Cenevrede ya
pacağı anlaşma Suriye parlamento
suna ar1edilecekti . Ve bu mesele 
ile beraber bütçenin müzakeresi için 

meclis 12 martta içtimaa davet edi
lecekti . 

Cenevrede işler bitmediğinden 
Suriye parlamentosunun içtimaı 25 
Nisana kalacağı anlaşılıyor . 

Yeni Cenevre anla~ması Suriye 
parlamentosunda nasıl karşılanacağı 
Suriye mahafilinde dedikodu m, v· 
zuu olmaktadır . 

Meclis eski muahedey; ~ nakzede~ 
bu yeni anlaşmayı kabul edecek ~ 1 • 

Eğer etmezse kabine istifa e~ı~ 
. . . . 1 k ve yenısı yerme yenısı mı ge ece .. .. or-

gelirse ne yapacak diye düşunuy 

!ar · sası 
Fakat her h~lde ( Hatay ya 

to lan mas ına komitesinin ) 8 martta P b' 
. edecek ır kadar herkesı memnun d 

ı akta ır • uyuşmaya varılacağı umu m 



Sahife : 4 Türksô:ıü 

Cenubun en 
mütekimil 

•• 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

•• • • 
TUR sozu 
•• u 
r 
k 

i
l Gazete ı Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 
---------- her boyda gazete, mecmua, tabeder. 

i
l Kitap ı Eserlerinizi Türksözii matbaasında bastırı

nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese------------------riniz daha kıymetlenecektir . 

il İlan fi Reklam bir ticarethanenin, bir müessesenin 
,_______ en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne verınız . 

5
1 1 Cild 1 Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 
ı 1 1 kitaplarınızı Türksözünün mücellithane. 

sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl
gede ancak Tiirksözünde yapılır . •• o 

z 
•• u 

1 T b Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler , 
1 a karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumum 

tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en za
rif hurufatla Türksözünde yapılır. 

1 Renkli tab 1 Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 
1 \ ancak Türksözünün Otomatik makinala-
rında yaptırabilirsiniz. 

TÜRKSÖZÜ : Kağat piyasasının tereffüüne 
rağmen aldığı bütün işlerde büyük bir ten-
zilat yapmaktadır . , 

Mütercim alınacaktır .As 

JY' 

' 

Hırsızlara göz korku 
su kesilen İngiliz kızı 

- Birinci sahifeden artan - keri fabrikalar Um U ID Mersin belediye riyase-
tinden : 

yüzlü sarışın genç bir kızdı .. Ben müdür lügw ünden : 1- Belediyeye ait plajın işlet· 
Mis Barbarayı bu hadise ile tanıdım. mesi beşıoyıl müddetle kiraya veri-
Kendisi Loııdranın en bü) ük mağa· lecektir. Tahmin edilen yıllık kira 
zalfmndan birinde dedektiftir . Bu Almancadan Türkçeye, Türkçeden Almancaya tercümeye muktedir bedeli 700 liradır . 
kelimeyi duyduğunuz zaman belki bir mütercim alınacaktır. l~teklilerin istidalarile Mart 937 sonuna kadar 2 - Belediyede mevcut proje 
gülmüşsünüzdür. Umum müdürlüğe müracaatları.7829 28- 1- 3-5- 7- 9- 11- 13 ve şartname mucibince Plajda müs-

Filhakika yirmi yaşında genç,na· tecir tarafından 3466 liralık inşaat 
rin bir kızla polis hafiyeliği mesleki yapılacaktır · 
arasında insanı güldürecek kadar 3- Şartname ve proje parasız 
uzun bir mesafe vardır . ,,.------------------------ olarak fen müdürlüğünden alınacak-

~ "'\ tır . 
Bur.unla beraber Barbara şimdiye R ki• k • f • l 4- Artırma 23-Mart _ 937 

kadar kadın. erkek, çocuk olmak en ı ren sız a ış er salı günü saat 16 da belediye day-
üzere ve ekseriya çok güç şartlar ra'>ıqda yapılacaktır. 
içinde üçyüz hırsız lt!vkif etmiştir . . 5 - Artırma açık olarak yapı-

- Hayatım ekseriya tehlikeye Etiket, Tire resimler, Kitap kaplarJ, lacaktır. 
düştü. On iki defa Nakavut oldum. K k 6- Muvakkat teminat miktarı 

Bir çek defalar gözlerimin önü ari atÜr 262 lira 50 kuruştur. 
sim siyah lekeler taşıdı . Günlerce 7- Talipler Ticaret Odasında 
çenem çarpık gezdim. Fakat bütün Bugünkü reklam ihtiyacını en cazip vasıtalarla kayıtlı olduklarına dair vesika ibraz 
bunların hiç de ehemmiyeti yok.Za- temin etmek istiyenler Türk Sözü gazetesinde edecektir. 7830 2::--6 - 11-16 
ten göründüğümden daha çok sağ N · Ş Mersin belediye riyase-

b ressam ecmı enele müracaat etmeleri. 
lamını. Ve şimdiye kadar yalnız ir tinden·: 
tek hırsızı kaçırdım . M- t ti · h .. 12 18 uracaa saa erı er gıın : , 1-Belediye·lıahçesinin işletmesi 

- Hırsızları daima mağazada beş yıl~müddetle kiraya verilecek 
mı yakalarsınız? tir. Tahmin ~,.dilen yıllık kira bedeli 

- Hayır . Bir çok Jefaları on bin liradır . -
lan şehrin sokaklarında takip mec- 2 Belediyede mevcut proje ve 
buriyetinde kaldım · - Mağazada satıcı olarak bu- - Şimdi artık vazifeme başla- şartname mucibince bahçede müs. 

- En tehlikeli ve ıahmetli taki· lunuyordum . Şüpheli müşterileri malıyım . Mesleğimde en güç olan tecir tarafından 3500 liralık İnşaat 
biniz hangisidir? bulmakta o kadar büyük bir kabi şey mütemadiyen ayakta lulunma- yapıl ıcaktır · 

- iki hırsızla olan muharebem · liyet gösteri, ordum ki, Nihayot ma- ğa ve dolaşmağa mecbur olmamdır. 3 - Şartname ve proje parasız 
Fakat yine ikisini de yakaladım · ğazada eni ( Şarlok Holmes ) diye Hesap ettim lir senede 4320 kilo- olarak belediye fon müdürlüğünden 

alın acaktır . Hırsızların , önünde titredikleri bu çağırmağa başladılar . Nihayet bir metre yol yürümekteyim . Dedi . 
şirin genç km hayranlıkla dinleyo- gün direksiyondan mağazaya de- Madmazel Barbararıın ellerine 4- Artırma 23- Mart - 937 

rum. Bu kadar kadın , r.1lı pıtı bir dcktif tayin olunm:ımı ·ıstcdı·ın . Ya- salı günü saat 15 de belediye dai. .,... dikkat ettiğim zaman orada hırnz· · d ı kt 
mahlukun hu kadar tehlikeli ve zor şının güçlüğü karşısında biraz te- resm e yapı aca ır. 

!ar, yankesiciler için bü) ilk IJir müj- 5- Aı tırma açık dar ak yapı-
bir işi başarabildiğini düşünüyorum. reddüt ettil~r . Fakat bir kere de de gördüm . lacaktır . 

- Fakat. Nasıl oldu da sizi bu tecrübe etm<"yi red etmediler. Bir Se'"imli Barbara elinde bir nişan 6- Muvakkat teminat miktarı 
mağazaya aldılar . Üç senedenberi ay sonra kat'i olarak angaje edil- yüzüğii taşıyordu . 375 liradır. 
dedektjf)ik yaptığınızı söylediğinize nıiştim · Yaptığım tahkikata göre bu yü· 7- Talipler Ticaret Odasında 
göre, işe 17 yaşında başlamışsınız Bu sözlerden sonra Mis Barba· züğü kendisine veren bir polis me· kayıtlı olduklarına dair vesika ibraz 
demektir • ra : muıu değilmiş.. edeceklerdiı.7831 2-5~'18·- i~ 

• 

:cazs:: 25 

Ziraat bankası Adana 
Mensucat fabrikasından: 

TIBBI ECZA MÜNAKASASI 

Ziraat bankası Mensucat fabri. 
kası müstahdemleri için bir srne 
müddetle icabedecek ilaçlar açık 

eksiltme yolu ile alınacaktır. Eksilt

2 Mart 1!137-e 

169 

Seyhan Cumhuriyet J11~ 
dei umumiliğinden: 

Yirmi lira ücretli Adana et~ 
evi gardiyanlığı açık olduğundan. 1 

!ip olanların Adliye encümeni re1
' 

lığine müracaatları ilan olunur.783 

me Martın beşinci cuma günü öğ- ""r =~-=-------
leden sonra saat on beşte mezkur 

fabıika müdürlüğünde yz:pılacaktır. 
Daha fazla tafsil at almak istiyenlc
rin her gün fabrikaya müraceaiları 

rica·oiu-m1r-.78TI 2 - 4 5 

Umumi Neşriyat Müdürü 

l\ı1. Bakşı 

Adana Türksözü matbaası 

B 

h 
t 

c 

p 
t 

v 
y 

"' 
I 

' 


