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ADANA : GUNLUK GAZETE 

• .. • -- Fransız kabinesi , Say
lavlar kıırulunda 64 rf>:y faz· 
lasile it:mat kazandı. 

•----------' 
----- - - -- ON ÜÇONCÜ YIL - SAYI 3430 

r Komplo davasının 

son celsesi 

, 

Maznunlardan Arifin Emniyet Direktörü bay 
Sadri aleyhinde verdiği istida 

••••• 
ANKARA : 16 ( Özel aytarımızdao ] - Bugün ıaat oo dörtte 

komplo mazouolarınıo 01uh•kemelerine hafı bir celse ile tlevam 
edildi. Cdse beı buçuğa kadar devam etti. Yarım saat sonra celse
nin aleni olarak devam edeceği bildirildi. 

Bu yarım aaat heyeti hakimenia istirahat saati idi . 
Halk 1ababtaoberi kaldırımlart, caddeyi doldurmut her vakitki 

teceasüs ve marakiyle Adliye sarayına girip çıkanları, fevkaladeliği 
seyrediyordu . 

Adliye ıarayıoıo salonunda Polis J aodarmalar koridoru o iki ba · 
tını kordon altına almıt bulunuyorlardı. Celsenin hafi olmasından 
dolayı biç bir kimse sokulmuyordu • 

Evvelki celsede bildirilmiş olduğum gibi bu bıfı celsede Ajan 
İzzet dinlenecek ve gizli rapor okunacaktı. Ya ım saat istirahattan 
sonra celıerıin aleni olacağı bildirilince Polis ve Jandarmaların mil 
sudesiyle koridorda bekleyen halk kalabahğı mahkeme salonunu 
doldurmağa baaladı . Gızetecilerde huıuıi yerlerirıe oturdular. 

Yarım saat sonra celse baılıdı. 
Evvela re11ia tılebi ile maznunlardan Arif ve İdrisio yaalua hak 

ktnda İslahiye ve l\Iırat miiddei umumililderiııden gelen telgraflar 

okundu. 
Bu tclgraflardı Arifin 329 doğumlu ve ldrisinde 314 doğumlu 

olduğu bildiriliyordu . 
Reis bu doğumlara bir itirazları olup olmadığını sordu. Ve maz-

nuolar ayağa kalkarak bu doğum tırihlerioia doğru, binaenaleyh bir 

İtirazlarl olmıdığını söylediler. 
Bundan ıonra yine doıya arasında bulunan ve maznun Arifin im· 

- Gerisi üçüncü &ahi/ ada --

ltalyan esirlerinin anlattlkları 

Dar bir boğazda 
Habeşler 1600 kişili" bir İtalyan 

kıt' asını nasıl mahvettiler ? 

Façist Milislerinin maneviyah, askerli· 
ği ltalyan esirlerini güldürüyor. 

Bir İngiliz gazetuinio muha
biri Enda Seluıiıda İtalyaalarin 
son defa uğradığı feci akibeti e· 
ei r olan İtalyan neferlerinin ağzın-

den ititti§'i ifadelere istinat ederek 
fu ıuretle anlatıyor : 

•• Bu gün dört İtalyan Hİrİ 
bana Enda s~ıasıie de 1600 ki§İ· 
lik bir İtalyan kıt'asile on tangın 
bir boğaıtJa naaıl pusuya dü§ü 
tllp Habe§ler taufından mabv e· 
dildiğini aolattılar . Ovların ifa 
delerine göre bu muharebede se
kiz yüz İtalyan ölmüu ,ve tankla 
rın bepıi de Habeıleria eline geç 
rniıtir . 

Bu İtalyan esirlerinin hepsi 
de genç adamlardı .. 23-25 ya§· 

ları orasında . 
İote bir tank bölüğünde baş

çavuş olan Rtoooun anlattık -
lerı : 

- Bazı kafılelerimiz taarru· 
za uğradıkları için diğer tanklar 
la bera her bız de ilerleme emri 
ni •lmı§tılc . 

Takrib .. n Eoda Sela11ienio 30 
1 ilumetre cenubun• kadar iJ,. rle 
1 ~mio ve çok dar bir boğazdan ge
çıyorduk . 

Tenk kolu çok yakın yollar
dı •o i Çtikten soora birdenbire yo
ua ~ 

uzerınde kaya parçal.rile kar· 
ııla§tı H k.k .. b" . . · • ı ı ır geç•lmeye ma 
r.ı teıak'l d H ~ 1 e en bu kayalar buraya 
'~§ler tarafıodaa konmuştu . 

k ndc gid€'n tank alddetle bu 
ayatore ça t A 

1 
rp ı · rludao gelen -

et de b .. p bı" b' . . Ö r ırme gırdiler nÜ· 
ııe doıı., d . .. . 
.. u • r;. u cvam ımkansız oldu -

:ildr~• dönmek le mümkün de 

Tanklırın hemen arkaaında 

1600 kiıilik İtalyan kıt'111 gcli· 
yordu. 

Birdenbire önümüzdeki ve yan· 
larımızdıki sırtlardan müthıo ve 
şiddetli bir piyıde at~şi ba,ladı . 
Bir tank ateş aldı . Çok g~çme-

- Gerisi LiçLincll say{ adu 

~~------..-.-·--------~~ 
DDkkatDerr 

On üç çocuk babası --
Dün §ehir postaıiyle §öyle bir 

mektup aldık: 
"On üç çocuk babasıyım. Ço

cuğumun on biri oğlan ve ikisi 
kızdır. Dördiinü mektepte oku
tuyorum. Y a§ım oldukça i /erile 
di. Bir iş tutamayacak hale gel
dim. Ailemirı içinde benden baş
ka kazanc getiren kimse olmadı
ğı gibi çocuklar;ımın yaşı da uf ak· 
tır. En büyiiğü on ıekis, en kü
çüğü bir aylıktır. Bana bir yar
dım yapılama:mı ?. 

A.dresirıi )'ammı=da sakladı
ğımız bu büyük aile babasının 
sözlerine ilcive edecek bir şey 
bulamıyoruz. 

Bir çoklarımızın bir, iki ço-
cuğu bile yetiştirmekte çektiğimizi 
güçlük göz öniine getirilirse bu 
:avollı babanın tı'aziyeti, iztirabı 
arıla§ılır. 

Yarın Türk ordusuna on bir 
nefer ııeya 1ubay, milli ekonomi-
ye on iiç iıtihsal elamanı yetiıtir
meye çalışan bu aileye yardım 
hepimizin bor~d~r: Bilhassa ha-ı 
yır müesHıel~rı mızın .. 

Fransız başbakanı Doğu Afrıkada : 
__ J 

Lavahn istifası 
bekleniyor 

. 
ita/yanların seri ateşli toplarına, 

1 
tanklarına HabP.ş süvariler hücum 
ettilersede makineli tüfek, bomba 
ateşi altında yerlere serildiler. 

İtalyanlar, Habeş kuvvetlerinin Makalle
tekzip edıyorlar yi tehdit ettiklerini 

- --
İngiltere, Mısırdaki kuvvet

lerini 75 bine çıkardı . 

İngiltere si· 
lahlanıyor 

Silah imalathanelarj 
geceli gündüzlü çahş
mağa başlad1. Gemi-

lerin sayısı da 
artırılıyor. 

- ------
Londra : 17 (A.A) - Kabi

nenin milli müdıfu komitesi 
hıfta içinde dördüncü defa top 
lanmıştır- Kabine halen yeniden 
silahlanma itıile mf'şguldur . 

Millttler cemiyetinin kırar. 
larını müessir surette tatbik e
debilmesine yarayaı·ılc bir kuv-istifa edip etmediği daba 

anla§ılamıyan Heryo Kahire: 17 (Radyo) - Ro· mişlercli• . Hastahane çıdırlaraoda vet temini iıtenm~kt~dir. 

Kahire : 17 (Radyo) _ Lava
lın lcızandığı geniş muvaffakiyet 
rağmen pazartesi günü toplanacak 
olan Radikal aosy•list fırkısınm 
genel toplıntııından ıoura istifa 
edeceğine muhakkak nazariyle 
bakılmaktadır. 

madıAo bildiriliyor : yediyüz yaralı ve hasta bulunuyor· Alman sifablaama11nıo ge-
Mareıal Badoğliyo neı·ettiği du . Bunlardan bir çok kişi öl niglcdiği haberi de Londrada 

retmi bir tebliğde Dolo hölg~- · müş ve diğr rleri yeniden yaralan f'Ddişeler uyaadırmaktadar . Bir 
sinde İtalyan kuvvetleri Ras Du- mıglaıd1r . çok siliib uçak ve otomobil f~b 
tanın kuvvetlerine hücum dmiş Kahire : 17 ( Radyo ) _ Adi· rikal111ndao imalitlar.nı geniş 
lerdir . Savaş çok önemli olmuş sababadan bildirildiğine göre Ras !etmeleri istenmiştir . 
\'e bu savaşta İtalyanların seri Deıta kuvv~tleri Dolo mıntııka- Bu mesarife karşılık olarak 

~ahire : l~ (Radyo) _ Heryo 
~B~Jo~dcn çekılmiştir. Hcryonuo 
ıstıfısıle kabinenin mevkii aarsıl
mııtır. 

ıltşli topları , tankları , süvari· 11nda ltılyatılırla yaptıklara hü· milli müdafaa iıtikrazı yıpılacak· 
leri ve uçaklar1 büyük işler göre yük savaşta bir çok esir , ylh. ka hr . 
rek Habeşlilere mühim zayiat \'er· tır , iki tank ve bir çok mühim İngiliz kabinesi, Almanya 
<lirmişlerdir . mıt almışlardır . Ceuupta mühim yeni me~alibini ortaya atmadın 

Gazeteler; Lavalın bugüo yarııı 
kabinenin istıfaaıoı Cumhur beş 
kanına vereceği mutalauında bu
lunmaktadırlar. 

Haheş süvarileri İtalyanlara askeri bir faaliyet göze çarpmık silahlanma· programını temamlı 
karşı büyük bir kahramınlık gös- tadır · Hab ,. ~ kuvvetleri mütrma · yacağını ümid ediyor . 
termek istemişler fekat tankların diyen ltalyao hatlırı üzerir.e hD· Londra : 17 (AA) - Deyli 1 
açhkları mitr.elyöz •le~leri karşı· cum ve bunları perişan etmeğe telgraf yeoi deniı İDf&utı prog-. 

Kahire : 17 (Radyo) - Fran~ıı 
ba§bakaoı Liva) Uluslar konıeyi 
kurumunda bulunmak üzere 19 
birinci kiinuo 936 pezar günü Ce. 
nevreye gidecektir. 

d ·ı · l d" çalıgmaktıdırlar . 11n n yere ıerı m11 er ır . remına göre krovaz6rlcr sayıeı-
ıt ly 1 H b l ·ı d '- ··1 Şimalda yanmurlar ıiolayııivle a an ar ; a r§ ı er eo KU • • ı nın 70 e çıkarılacığını yazıyor. 

1• tl " 'kd d · h hiç bir hareket olmamaktadlr • ıye ı mı ar a esır ve mü im· Her sınıf gemiler Vaıingtoo mu 
ma' t J 1 ı d it ı k Habeşlilerin cenup crpheıio· a m f ar ır . a yın llaatı abedreioirı tayio "ttiği hadde ka 
Dol · ı· k" · d · deki harekata engel olmak için ı onun aıma J f8r 1110 e yetmıo dar çıkaulacaktır . 
ı.·ı d yakında burad·t büyük bir bare-
.,.ı ometre en ilerlemektedirler • Y alnıı bu muabrde kruvazör 

d 
w b" 1 l ._ kete Qf'çccek\erine intiz r olun . ııer ır ta yan •UVveti H rara makt~dır . ltr içio İogihcreye elli dyısını 

doğru ilerJem~ktedir. İtal)•anlır R 17 ( teebit ctmi•ken bu-'-u-met mı·ırı Benim gözOmle : oma : A.A ) - Habeş ... " 
şimaldao cenuba mühim takviye kuvvetlerinin helen Makall~yi teh- müdafaa zaruratile bu aayıyı (70) 

Antakya MüftüsünQn 
cevabı 

kıtaları getirmektedirler . ılit etmekte olduklıırı ve ltalyan e çıkaracakhr· 
İtalyan uçakları Habeşlilerin ~çoklarının Habeşistandn bir fngi- Loodra: 17 (AA) - İngiliz 

bir çok sevkulceyş noktalarını ve lız &Ayyar sıhhiye heyetini bom- kabinesinin milli müdefas komiı· 

---- bu meyanda Hıbeş Kızılhaç haı hordman ettikleri yalanlanmokta- yonu dün toplaomıı ve yeniden 

.!ür_k de~riı:tıinin komıu millet· tahınel~rioi de bombardqıao et - dır . ailAblınma meıeleıile me§ğul 

:~~: ut~:~:ı~id:~~ 1~19~:i~~;,::~~ bi~· r.ea· ...,,. ===~~~=====-----~=~=':::=~=~-*.,...,,......,,..=--===s::S!!"!!""' olmuştur. 
. . ··ı ızım Afg"' anlı hacılarla kurtlar Alman teslihatma ait haber-
ıçıo mu mlağah bir gurur ayıla -Zaleo bnodan ıabı"Aı b mdaz. ler Loodrada ~ndiıeler uyandır 
mantı~ı .. hır hadi e de olamazdı . d k 1 b• b v maktadır. YerıiClen siHiblanma A • ı un an 

. Butuo şark milletlerinin gerilik· araSID 8 an 1 Jr Oguşm& masrefJarına karşılık olmak Dıen 
l~r: 8.§•ğı yukarı aynı imill~rin te· y1. ni bir milli müdefea istikrazı 
sır erı altında olmuş büıün h ·ı O k [ fı akdı zaruri göılllmüştür. 
letler birbirine benziyen yık u mı. n kı"şı· urt a. r tara ından bog .. uldu ıcı, U)'U§· Malta ve Siogapurdaki Se\• 
turucu kuvvetlerin Ç«"mberi i inde kalmıvtır. ç _______ ...._ • . _______ kulceyş noktaları azami derece-

Bi?aenaleyb, aynı dt>rtle ıztırap Ölen hacjlerin. yanında üç lüververle beş de tekamül rttirilecek bava kuv 
çeken msanların aynı ilacı almasın· vetleri mühim suret te artuılacak 
da ıasılacak bir şey yokıur kurt leşi de görülüyordu. müdefaa tertibatı 100 derece mo. 

Türk millerine di•ten şe.ref pa- Halep : 14 - (öz,..J) - lrl\k ayrıldık. Yollar, çok fenı otomo- dern bir faale getirilecektır. 
yı, ye~ıı~ı biiıü? işlerin avanıajı ka· 1 ---·-----------...! dar huyuk lehlıkesini de .. 

1 
yolu ile Suriyeye gel~n ranlı ve biller bir birinden çok açıldılar. 

goze o a· Af d K rak korkmadan, lt"reddüt eım ·d ganlı Hacılar yoldaşların an 4 inuuuevvelde Afganiıtaoın 
• . c en H ~eçmıvı• köıü ziboiyetlerini rnüc _ oo kişinin kurtlar tarafından par · ayriabın köyüne vardık· Oo<lan 

seselerioi yıkmış olmasındadır . çalandığı yana yakıla anlatmışlar · sonra ıarp dağlar araıuna daldık. 
. :om.~ular~ınızrn en biiyük a\'anta dır. Cok uçurumlu olan bu dağlar 
Jı 8 ; onlerınde tecrüh edilmiş , 1 Kanunue\•vdde Afganistaoın d ile 1 k b. d 1 d 
muvaffak olmuş örnekler bulnıala- a r tr en 11. en evvc gi en 
rınıfa .. mer krzinden 16 otomobil içiııde -Gerisi dördıincli say{ada-

Eırafoı göıdiigiimüz hu ha. • =~~-~:=""'!'-=--''=~.,,..--================ 
r~kc-ıler ara ında lıizi en çok ilgilen· çar~af hakkında t1yatı ıeıife ile ct:ııaz l\lüflii efendinin cevabında en ço 
dıren • Annyurduo dıııııoda , kom§u ı·e adeuıi aı•aı:ı beyan olunması hu· düşündiiren, hatta acı \'er::n şey ho· 
ıoprakla~.d~. ~~l~~ış olan Tiirk yığı · suwnrla istifsar buymlnwştur . Gazele yat \'e diinyaya aiı göriişlninin kıt 
ııımn, yurudu~ıınıüz büyük yolda sütunlarında {i.yatı kerıme ve elıadısi ve eaknılığı<lır. 
almağa çalış lığı adımlardır . Son za· nebeviye ) azı iması gayri caiz ve muhilli Din hayatın 18 kendi i demt"k· 
ınaalarıla Antakyarla Türk kadınları udflp oldugımu ğeçen sene miiracaatı ı_ir .. ~in adumlarının hayoı ve onun 
arasında ı>eçr. ve ç f k acizi.,,e binaerı makamı aliycdtn ga· k -r · arşa a arşı bir J m ·ışa .lıırıudan habersiz kalıııı din 
avaş nçılmış bulunuyor . zctelere tamim buyurulmuştur. Şu halde d 1 11 

Gün geçıikçe kuuvetli bir crre· talebinızi isafta mawrum. Bu hususla n ıoa 1 enmiş en büyük günahtır. 
h l

. · 1 t ku · ·ı t .r. ·ı·ı d Bir ıürlü nrılavomadık · · yan a ını a 11cıı2ında hiç şüphe edil· aya ı ranıre ı e a,sı a arzu e en . J • ıçıo 
ler rewahaneye temiflerinde nusus §er· a~eılertıı go7.ete sütunlarında inti on 

mey en lıu hadisenin bir çok mü- '' ~ 1 b · naka~a ve itirazlara yol açtığı da mu• ireri re) clayin gört!bilirler bu vesi/,. 
1~.r ~!,1 ~. ır uç olsun .. Gazete hu-

hokkakrır . iledc hünnetlerimi takdim eylerim efen· ı;un 11 ünyanııı ~n büyük, en çalıuk 
dim. 8 Kanunu sani sene 936 Anıa yayım \'8111tasıd 1 r . 

An_rakyada çıkan ( Y enigü 11 ) kiye mü'iüsii : Mesut ,, E gazeır.eı davayı dini bakinıdaıı da 'J' ğer oyetln, hadisle dini kanun· Görüliiyor ki, Antakye müftü ü larsa k ı · hrrkle~ıirmek ieremİ§ olacak ki . . ~ . unun arın ıyi tatbik edilebil· , ayeılnin gıı:ıetcde Dt'§rİui (muhilli rnesı ıç 1 h 
hu lıususıa kendisinden istenen bir adap ) bir barekf't sayıyor. . . 

111 
on arın er kes tarafından 

c~vabı Müftii efendiye havale eınıı'• K d' · · hıhnmf'si lazımdır • ıır en ı ının peçe ve çarşaf hak O ı 
ve oodan balkı aydıolaımaıunı dile- kında oa ıl bir ff!tva verf'ct>ğini lıil- ııılde hunların ~azeıclerde 
miş. ıniyoruz. Zaten buourı bizce hiçte çıkması kadar ıabii ne olabilir .? 

Fakat .Müfıü dendi bu dileğe d~ğeri yokıur. Biz Antnkya müfıüsünilo bu ce• 
ço_k garip, şaşılacak bir cevap ver· lokilaplar, miikoddes kitapların vabındn; yüz yıllarca Kuranı mi ıik 
mış : · ı b" emu erine göre değil, Milletlerin ib- ır }8 ağa bürüyerek dini i tiemar 

Efendim ; ıiyaç ve duyğularıom, zamao ve ha· eden ofuılarm zihniyetinden başka 
" Gazttti muteberenizin 4 Kanunu yaı 1"c ı t "ki · ı bir Ae,,, go··rmedı"k . ıp arının azyı erı a lında ya· 11 J 

sani 936 tarihli nüshasında peçe ve pıhr. Nevzat Giiven 

Yunan başbakanı 

Saylav seçimi hakkında 
izahat verdi --

Kahire : 17 ( Radyo ) -AtiD!J· 
Jen bilcliriliyor : 

Yunon Başvekili yerli ve ec
nebi gazete muhabirlerini kabul 
ederek keodilerine bütün Yuoaois
tando saylav seçiminin hu ayın 
yirmi altısında yopılacoğım ~ ber
kesin seçim hürriyetine malik bu· 
lunıluğuou ve her hırngi bir kar · 
gaşolığn m'>ydan verilmemesi için 
hükumetin bütün tedbirleri aldı
ğını söylemiş ve Yunan hülıOme
tinin Uluslnr kurumunun ltelyen
llobeş meselesi etrafında vereceği 
kororloru iştirdk edeceğini bildir-

miştir 

Afğan dış işleri bakanı 
Viyanaya gitti 

Ankara : 17 (A.A) - Afgan 
dıı işleri bakanı Feyz Mehmet 
Hıın, dün akş11m lstenbuldın Vi
yaocyc gitmi:tir. 



• ~.,ı.: 2 (Türk SözU) 18 Soıı kdn,uıı 1936 

Kültür, tarım ve baytar 1 Ş h • d k 1 
4kr~~ ~~sarh~knparafurdanl~~~e~~-'-F~~-U~_Y_~U~~-a~_r_ı~-

Yunan sporcuları 
arasında bir rezalet 

Bir çok kadın erkek 
sporcu tard edilmiş çoh iyi sonuçlar alındı . 

-Dilnden artan -

16 -O.maniye- Feni p•§i 
yolu üzerinde Hasanbeyli köp· 
rli Ö 721 lir 48 kurU§la •Çık 
ektıiltmeye konulmu§tur • 

47 - Adana - Kuat•t yo · 
)unun 7 +000 - 14 + 300 ki
lomeh'eleri etBBıı1da muhtelif yer· 
lerdeki 2491 metre uzunluğun·· 
delıi eHıiı §OH tamiratı 14243 
lir• 82 kuruıla eksiltmeye ko· 
nulmuatur. 

18 - Dörtyol - iatnyon yo· 
lunua uıslı temiratı 7660 lira 
ketif tutarı ile münakasaya ko · 
nulmuatur . 

Kültor işleri 
Kültnr; itleri için ayrılan 119, 

063 lira 80 kurua ilk tedrisat 
miifeıtif, öiretmen, katip, müs 
tahdemin muılarına, müfettiıle 
rln teftiı mınaflarıae , kırtasi
ye, m6teferrilı.a, evrakı matbue, 
ders teau ve atölye muratları , 
tenvir ve teıhin, mefruıat, tami· 
rıt , mu.mm mektepleri mezun
larına techizıt bedeli, muallim· 
ler hırcırlbı, millet mektepleri 
müıtabdemin maaıatı , masrafla
rı, .anıt okullarına ğönderilen 

t•lefıeler tebaillltı, yeoi yap•lan 
mekteplere yardım, istimlak be
deli , kira bedeli, iliç vesaire 
maılraflarme sarfoluomuş , mer 
k~.a we katipli kazalar ilk mektep· 
leri talıberi ile muall•mlerinin 
.ıbbt ilıtlyac:ları ilk mektepln dok· 
torlugunca ve trabum mücadele
si teıkilitınca istenildiği gibi te
uıia edilmittir . 

Tarım 'fe baytar işleri 
Tuım itleri için konulan tab· 

ıiaat miktarından 3790 lira 59 
kUrui aaafrdilmiştir. Terım o
dası katibinin ahı aylık tabak· 
kok llcretlerioe Vf' odanın müte
ferrika ibtıyacına verilen para· 
nuı dı dahil olduğu belde yapı 
lan itlere ııelioce : 

1 - Adenı merkez kazasının 
33 köyllnde 37,600 dönüm saba
da rörülen farelere kartı hamız 
araiaik ve arainiketi ıüd kulla
nılarak mücadele y•pılmış ve is 
tilatı)n ön6 alınmıştır . 

2 - Adana, Kozan, Dörtyo· 
in• narinciyelerinde görülen kri-
2'0 meııaloı haıereıine karıı yüzde 
iki buçuk volk kullanılmak su
retila .. vat yapılarak merkez na· 
rrnclyeletinin bir kıımı, Kozan
dakilerinin tem•mı olmak üzere 
cıenıan yekGtı 60738 ağac iliç· 
lanmıı ve Dörtyol mücadele teı· 
kilitına bir fuçı volk gönderil· 
mek ıuratile yudım edilmiş 
tir , 

3 - Kozan ve Dörtyol narin 
ciy'eleriad~n bir kılmına~ariz olan 
lsarya haıresine kar§t de novyöz 
ltullaoılm•k ıutrtile mücadele ya 
pılmıı ve b'u suretle bu haşerr ler 
imh• edilmittlr • 

4 - Bazı köylerin sel buah, 
eıırin ve mal•z olan tarlalarında 
zobur eden kilyotis başreıine kar
tı urlnye ı~rpilmek ıuretile sa 
df yapılmış ve 4600 dönümlük 
bir ıalla İliçlenmııtır . 

5 - Merkez ve Kozan bağ
larının balı!ı kı11ml•rında zuhuru 
muhtemel g6rlllen Mildyö ve kül· 
l•nle hastalığına karıı Burdur bu
lamacı tat!>Jk edilerek 2700 dö 
nOm bat ilaçlanmıştır . 

6 - Meyveli, meeyveaiz muh · 
telif ağaçlarda tahribat yapan Pü
aeror lu sebzelerde ziyan yapan 
Yınuyalıre karıı urany• kulla
nılmak ıuretile mUcadele yapıl
mıttır • 

Bütno bu HV•f işleri ıçıo ge
çen sene büdcesinden 391 ve bu 
sene büdceıioden 600 lira 30 ku· 
ruş olmak üzere 991 lira 30 ku 
ıuş saıfedılmişlir . 

7 - Muzır bayvaolııru karşı 

müktllefiyet usulüoll tatbik, Hll · 
rek avı tatbik etmek, pare mü· 
kafalı vermek ıuretile mllcadele 
yapılmıf ve 1287 domuz, 5 kurt, 
64 çakal, 2 sırtlan öldürülmüş· 

tür . 
Bu mücadeleler için g•çen 

sene blldc•sindeo 572 lira 99 ku 
ru§ bu ıene büdcesioden de 144 
lira 37 kuruş olmık üzere 717 li 
ra 85 kurut sarf edilmıştir . 

8 - Merkez kuesile mülhak 
kanlarda faydalı nebatatıo ço· 
ğaltılma11 için yapılan icraata g ... 
lince : 

Bağ tuiı etmek istiyen Cey· 
baaıo Kırmit nahiyesi halkına 50 
bin çubok gönderilmiş ve 323 de· 
kar keniıliğıode 87 tane bağ ya· 
pılmıttır . 

Gni Antepten getirilmiş O· 

lan 3700 tane kalem ve 400 ta 
ne de g6z aıı kaleminden Dörtyol 
Karaisalı, Osmaniye kazalarına 

bcıer yüz, Kozana 1000, Saimbry· 
liye 2500 tane gönderilmiş ve 300 
tanesi de merkeze aıılanmııtır . 

Tarsustan 15lı0 tane zeytin 
•ıı kalemi getirilerek sahipsiz ve 
aıı11z zeyfunlara aşılanmııtır . 

Bursadan getirilen elli elma, 
elli armut, yüz ıeftali fidanl.rın· 
dan bir kısmı Adaoa Zıraat mek· 
tebinde dikılmi§ ve bir kıamı da 
halka dağıtılmıştır . 

Ayrıca Suriyeden ğetirtilen 

Şam dut, şamutu portakal a91sı ile 
Dörtyolda 4500 tane atı yapıl· 
mıştır . 

Bağların t•sisi, aşıların yapıl

ması 11e fidanların getirilmesi 
için ğeçen ıene büdcesiodcn 465 
lira 94 kuru§, bu s.ıoe büdcesin· 
den 293 lirıı 80 kuruş olmak üze· 
re ceman 759 lira 74 kuruf suf
edilmittir . 

Zireat mektebi fidaolığıoın 

genişlemesi içio yardım yspılmı§ 

ve bu fidanlıkta yeti§tirilen ıiıey 
veli, meyvesız fidanlardan 39171 
taneai merkez ve katılı kazalar 
çifçilerine daiıtdmıştır . _ 

Makbul ve meyveli ağıç fıdao· 
lan getirtmek her bakımdan fay 
dalı göriilmüş ve Suriyedeo 1000 
taoe şamoti portakal ve 150 t•ne 
Grapgorovi, 50 tane yeni dünya 
200 bodur ve muz , 25 tane Ana 
nas fidaoı sipariı edilmiştir . 

Bunlar Ziraat mektebi fıdao· 
lığında damızlık olarak dikilı cek • 
ler ve bur.dan aıı lı:alemi ve aşı
lı fidan yeti§tirilip dağıtılacak· 

tır . 

9 - Narincireleıe çok bllyük 
zararlar yapmakta olao krizo m•· 
ğalos ha§arasına karşı volk adın
daki ilacın çok müessir olduğu 
anlaşılmış ve Berutta satılan bu 
ilaçtan 3074 litre getirtilip adı 
grçen baıere mücadeleıiode kul 
lanılmışhr . 

Bu ilaç için de 1193 lira 23 
karuı para verilmiştir . 

10 - Mercimek deposu vila 
yetin; ayğır ihtiyacını temin eyle 
diğindeo 240 liralık t•baieıtla de· 
poda daimi bir ııeyia çılıştırılmık · 
tadır. 

11 - ığdiş işi için 600 lora ile 
Stoeoin müıait mev6İminde Baytar

lar, mıotaka lıöylerioı gezerek da. 
mızhğa elv.ıişli olan bayvanlera 
belge vermişler ~e el11erişli ol 
mıyanl.rı da iğdiş elmişl•rdir. 

Halk evimiz 

Vilayetten ot z bir 
köyün adlarının degiş· 

tirilmesini istedi 

-
Vılayet i miz, köylerinden bazı 

larınıo öz Türk adlarını taşıma

dıkları tedkıket neticesinde anla 
§ılmışlır . 

Halkevi, bu hususta lilzım ge· 
ita araştırmalaıı yapmış ve otuz 
bir köyün adru ln değışt i ı ilmeeini 

umumi meclisten diltm rğe keraı 

vermittir . 
Vıliyet eclisinin in i rği 

(Jerael meclis toplantısı 

Dünkü foplantıda meclise gelen evrak 
üzerinde görüşüldü ve bunların dahiliye 

encümenine gönderilmesi kararlaştırıldı 

Genel meclis dün öğleden ıon 1 kası ; Kıodirli kazasın• bağlı bab·1 
ra SIBt on dörtte ikinci toplaotı· l çe ve Kesmeburun köylerinin fekki 
sını ilbay T •Yfik Hadi Baysalın ilhakları bıkkıodaki muameleli 
b. şkanlığı altında yapmıştır . enak, Kozao kazası içindeki yük· 

Eski zabtın özü okunmuş ve o· sek torea ve Turunçlu köylerinin 
naylanmııtır . fekki ılbakları hakkııırdaki ıdare be-

Güodelıkte bulunan Karage- yeti kararı ve muamdeli e uk ; 
ıf ik l..öyünüo Osmaniyrye hağlen · Misiı nahiyesindeki Haruniye kö· 

ıe -
Yunan gazetelerinde gördü· il, 

ğümüze göre, spor iıleriode ab· 
lak n mm• bır iskanda! vuku· 
bulmuştur. Bl 

H8dıHe , kız ve erkek atlet· 1 
ler arasındadır . Ve Paoatinal-
lıoı stadında geçmiıtir . E 

Kızlaııo çoğu İzmirlidir ve 
930 daoberi klasik sporlarla uğ afı 

Ö d" n§maktadırlır . tedenberi buD' 
ların va:ı:i,rti şüphe uyandırmak·. 
ta imiş . Grçen gün kızlarla er· ın 
keklerin, çırıl çıplak banyoy• gir·• 
dikleri görülmÖt ve hadise pıt. ış 

· · ~ '1 f b. t tın lak vermıştır . ıı ara ır za • 
b . k" b ı-ıti daha geçen sene u çır ın ı 

yerinde buh ı ıı k bu köyl ı iıı ad
larının değişııril mesin e ar ve
r•C•ğini um u oı :ıı. 

m a sı hakkındaki 25 -5-935 güo· yüoün durumunu ilıılendiıen vi. b"ld" . B leri federesyona 1 ırınıt ve o 
zamandaaberi poliste dahil bütüıl' a 

Süt tal imatna • 
esı 

Şehrimizde 1 Marttan 
itibaren tatbik edilecek --· Sağlık ve sosyal bakanlığı ta· 
rafınd•n tanzim eJilen süt , yağ 
ve buna benzer iıdai maddeler 
bıkkındaki talimatname 1 mart 
936 tuihiı.den itibaren tehrimizde 
tatbik edilm~ğe başlanacaktır. 

Bu t.ılimatoameye göre süt , 
yağ ve buoa brnzar gıdai medde
ler sokaklarda teneke , güğllm , 
kap ğıbi ·feylerde satılamıyacak 

ve bunlar husuai dükkanlarda ve 

ağızları kapalı kaplarda buluna
cak ve üzerlerioe [ baliı aüt , ha· 
liı tere yağı ) gibi etiketler kooa 
cak ve bunlar bu suutle satılacak· 
tır . 

Böylelikle iğdiş edilen hay\lolln· 
ların 11y111 233 at, 8 metk•p, 3, 
katır, 3683 tosun, 1143 koç, 3100 
teke, 56 manda boğHı olmak üze 
re 8328 dir. 

12 - Mercimek aygır depo 
ıundan Adaoaya 4, Kozana 2 , 
Dörtyola 2 aygır getirtilerek 3900 
sıfat yepıııılmıttır. Bu işe ilk be· 
harda da dev.m olunacaktır· 

13 - Bnlaşık butalıklar ve 
rıam. aavaşı içio 500 liralık tebsi 
aatl• merkez ve mülhakattaki bu
laşık hastalıklara kuşı mücadele 
yapılmış ve se•mmlar tatbik edil 
mittir. 

Bu cümled en 9808 baş hayva -
na oaı bon aşıu ve s ı om, 1520 
hayvana yanı ltara, 4144 koyuo ve 
keçiye çiç· k aşısı ve seıomu, 319 
manda ye baı boa aşısı ve seıomu 
ve yioe bu parede" lıafi f))ikdardı 
istıikmiu bapı •lınarak kuduz çı 

kın köylerdeki 8"rseri köpekler 
öldürülmü, ve 3930 hayvana Mal 
lryin(tatbiki suretrle rıam muı· 

yene ve müca-ielesi yapılmı,tır. 
14 - Koşu ve sergiler ihzarı 

için mevcut 500 lira tahsis.tıan 
150 lirası so" bahar koşu ve ser 
gileri haz ır lığına sa , f.,.ıl • imiş ve 
bundan geri k~lan p•ra i" ilkba· 
har koıul R rı ha zırlığı ya p" caktı•. 

15 - 500 lı r . lık t .b t.a nel 
bant kursu sçılmıştu fln s•n• 
Ş • hir nalba n 1 rı nın de\, ı ı tli 
rilmekte ol ~ h, ku•s ö ı özde -
~i y.J içirod, öy U&!b t• t da 
devam ettirılecekle1dır. 

16 - Alat ve edtvit mubayi· 
ası olan 100 liralık tabsis~tl a şim 

diye kader sltı kutu iine ve dört 
kutu şırıoğa alınmamıştır. 

Köpeklerin öldü•ülmesi ıçin 

isıerkiuin ve diier ilaçlar alınmıı 
tır. 

17 -Geçen ıencden müdevver ı 
on bio liralık ıahsisatla koşu ye· 
rinde tıibı:a inıaaı tehir mütebas· 
~111uın göstertceği yer ve pland• 

yopıluıak üzere guiye bıııkılmııtır. 

l m ç lı ve 583 sayılı encümen liyet idare hey•ti kararı ve evrak 
k•ra ile muameleli evrak ; Hef müteferrikası ; Ceyhan kazası içio· 
k ve Hefke yPrebalı.an kö~leri deki Dedeler kiyüoün fekki ilhakı 
uio · ım beaz• rliğinde kurtarıl· hakkındaki evrak; üç demet Gam
n•a ı..a dair 17-9-935 günlr- . mazağılı knylerinio fekki ilhakı bak· 
meçli idari' beydi kararı ; Kua J kıııdaki muameleli l'Vrak ; K~dirli 
isAlını o Kamışlı uabiyesiodftn a- ı lı:azuından olunmaları i•teneo Or
lınar•k Niğdıınıo Maden nahiye- 1 bıniye , Selimiye köylrrinin du
aine bağlanmak isteuen . köyler / rıımlarıoa dair evrak ; Oımaniye 
hakkındaki muameleli evrek; fe· ı kazasına bailı Kitnas köyünUn 
keoio Menaurlu nahiyesinden alı- fekki ilhakı hakkındaki evraklar 

' oaıak kaza merkezine bağl-anma· . 
!1 teklif edilen köyler hakkında . 1 

ki evrak; Karaiıalı kazaıında ye· I 
ni köy adındaki mahalde muhtar-

1 
lık teşkili ve köy kanununa göre 
idare tesisine dair vilayet idare 
heyeti kararile evrak mütefrrri · 

Halk evimizde 
Dün halka bir konferans 

verildi. 

Halknimiz tarafından lıer hafta 
pazar ve perşembe günleri halkı· 

mız için konferanslar tertip etti
ğini ve buıoo için de tehrin muh
telif yerleriııe hoparlör konduğunu 
yazmıştık . 

ikinci ksnferOJIS perşembe gü
nü akşamı verilecektı . Fakat ışılt

ları söndürmesi deoemesi yapıldı 
ğından dün geceye bırakılmıştır. 

Dün ~ece saııt 19,30 da erkek 
lisesi folselıı öğret11.ıeni arkadaşı 

mız Hamdi Akverdi tarafından 

okunmuş ve dahiliye •aCümenine., 
havale edilerek toplantıya ıon ve 
rilmittir . 

G.nel meclis öoümüzd.ki s.ıı 
gfioü toplanacaktır . Meclis Dye· 
leri bugün de encümen halinde 
toplanacaklardır • 

Bir çocuk cesedi 

Gömüldüğü bahçenin 
içinde zabıta tarafın

dan çıkarıldı 

H•cı Bayram uramıoda dtıYe· 
d Hüuyinin bahçesinde dün he
nüz yeDi doğmuı we ıoeu ile fÖ 
mülmüı bir kız çocuğu ceıedi bu· 

hııırnu§tar . Zabıta bu çocuiuo 
kim taıafından atıldığını tesbit ıtl· 
miş gibidir . Cumnriy•t genel 11 

vamao yardımcısı Şeref Gökmen 

badin yerine giderek inceleme 
!erde buluomuşıur . Bu işte bir ci
nayet olup olmadığının anlatılm•· 

sı için çocnğuo ceıedi üz.rinde 
bu güe memlekrt butıbacesinde 
otopsi yapılacaktır . 

Buoa daır alacığımız tafsilitı 
ayrıca yazacığız . 

k"'-1 . ·~ (( tara sutlar ve tet ı .. er netıcesı• ,ali 
k•lmııtır . 

1 F ıkat atletler arasında hı- ş 
8 riçte mütemadiyen münasebetler 

B r IC 
vukubulduğu da anlaşılmııtır. • 
meyaod• marnf bir atlet krıırı t 
bir bokaö ı den hamile kalara" 

0 

çocuk düşü ·düğü, daha ıoara i; 8~ 
azıttığı anl•aılmıştır . 

. d la Bir gece ıtadyum cıvartn ıı 

ki meyhaneye giden federasyoo '~ 
reisi ile atletizm antrenötü mefY .. 

ıl . ıu 
bantci ile koouşaı !arken keo ı· 

h 
. llQ 

lerioi tanımı yan mey . anrcı · O 
- Meyhaııemi akşamları gör' k" 

melisiniz, öyle zarif parçalar gl"'le 
liyor ki, siz de her akşam bura• t'ı 
ya tışınacaksımz ! ,, d 

Demiştir . Ert. si gUn aotr e• 
oorle ıtad bekçiıi gizleoere k 9 

tadda ekı rıizdea 1anra .ı-kek· y 
lerin duş oduın• iki kızın gir· ıa 
d" iio" görmişlea- ve bilihara duf 
hanede taşlar Dzerinde y•pılao : 
tetkikat, rezaleti meydana çılcar' d 
mııtır , Bundan başk• erkek, ~~ (! 
bütün atletlerin , !lhadao ayrıl 
dıktan ıoara civar meyhanelere e 
ııiderek kafayı tütıüleyip rğlen• 
dikteri tespit edilmİ§tir, Federsı· 91 
yon bu atletlerden bir kıımıo 1 k 
tardetmit bir kısmını cezalandıt' ı. 

mııtır . •{( 
K.ndilerine idartci ve kulliP' 1 

çü süıü vererek ğençleri fubş• ıiır 
sefahate ıevktdeo bazı şabııl~'.lyl 
bakkında da takibat icruını bu' 
kı'.imttleo rica etmiştir . ıd 
Bütün ıporcularıo böyle yerle~kıl 
devamı y•&ak edildiği gibi ak11 

takdirde tiddetle crulaodıo ılac•~ıcu 
ları da bildirilmi§tir · ım 

( Türk kadınlığınm ve aılesiain in
kışa(ı ) mevzuu üzerinde çok kıy
mı t\ı ve fayda lı bir koo!Prane ver
miş \e bunu çalınan plakLırıı hıı

rıci ve dRhıli h•berler ve rtıdyo 

ne~rıytıtı takip etmi~tir 
idare heyeti _______ __;c 

İdare heyeti dün llbny yardım - ı Çardaş F orstin 
cısı Rıfkının ba lı.anlığmda toplan 

KonCerııns, plaklur , dahili ve 
harici hab,. rler ve radyo neşriyotı 
hoparlörlerle halk tıırafıodan bü 
yük bir alA ka ıle dinlenmiştir. 

Yeni ufak paralar 

Yeni lıasılan yirmi beş ve elli 
kuruşlukler şehrimizde günden gii· 
ne ço~almekta ve bu suretlıı ur.it 
pnra buhranı o kodar hıssedilme
mekt~dir. Ay sonuna lıadar şeb 
riın zd~ bunlardan pek çok bulu 
ıucu ktır. 

i limizin sağlık işleri 

(;eç~n son bir h11fta içinde ili· 
ıu z,,_ hiç b r bulaşıklı hastalık 

guı .lmeJ iği S•ğlık ve Sosyal di 
re kt örlüğüne gönderilen raporlor
d r nl şılrnışlır· 

Sinemada tek bir isim 

Karyoka 
25- 1-936 Cumartesi ak§omı 

Tan sinemasında 
6342 

mışt • r. 

Koyunlarda ~içek 
hastalığı 

Çepulçud• koyunlarda çiçek 
hastalığı ol<luğu baytar dairtsine 
haber verilmiş ve baytar Ali Rıza 
Ta~lıın oraya gönderilerek koyun· 
lara aşı yıptırılmıştır . 

Tıbbiyeli N~vzat Dincer 

Tıp Fakültesi talebelerin • 
d~n he mşerimiz Nevzat Dinc,.r, 
Söınester totilıai ailesi efradının 

yanıod.ı geçirmrk üzere ş~hrimize 
gelmıştir. 

Sürek avı 

' Deve kuduz değilmif 
en 

Bundan onbir güo önce Def11il • 
nin biri naulu bir edamcağ1ı1 ,ın 
ısırmış ve bunun kuduz olma11~ 1 
dan oüpbe edilerek yuvahanrd1 ınk 
müşahede alttne alınmıttı . De~ı ıd~ 
d• kuduz ıla~~i görü~med_iği01rm 
deo yarın aabıbme gen verılect tifa 
ıir . ık 

Çaldığı savanı satmıf ı 
•da 

Kut•yaka uramında otur•'hil 
Mehmed oğlu Hımit karekola lı'ıtal 
vurarak ayoı uramda oturan Ab'lab 
dulgani oğlu İımail taralıod•'iyo 
evinin ortıı kap111nıo kilidine ,·arı ' ., 1 
nıhtar uydurulmak suretile lı 1 

uvamoın ç•lındığını ıikiiyet el'ndı 
Y ı bani domuz ve sair muzır ıı 

mi§ ve ıuçlu yakalanarak çatııı• 
1
2 

hayvanları öldürm•k üzeu şehri •n• 
eavan meydana çıkarılmı,tır . 

mizde büyük bir ıllrek avının ter ıya 

ip edilmekte olduğu ve buna §eh uğı 
rimizde ve köylerde bulunan co ----Paranı 1-1•b • ılaı 

ve bu sürek avının Cevheri bLca- Boş yere h:1rcama ve har' 1 

ğı ıu.flat1oda yapılac•i• haber cıyacaksan yerli malı aJ!,. un! - Sonu ver - .,_ ____ , _________ , 

meşhur avcıların i§tirak edec•ği 1 

alınmıştır . 
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ıeçenlerde öldürülen gazet~cinin . ka 
Clü· u: ''kocamın ıntikamını alacagım,,dıyor 
ah· 

•••••••• 1 

ıku- eydutlar beni öldürür~erse, kanım belki Ame
ıet- rikan adaletinin yüzünü kızartacaktlr • 
al- - d "zerine kapıudı ağladı .. Epeyce evvd Ametikada ma- 1 vucu u u 

ve · bir gızetecinio Gangsterler \ ağladı f. 
1 

.. göz yı ıılan 
f k Ha ta arca suren ~ uğ ı ındaı. sokak ortaamda urş11 • . . M d Edit kendine get · 
d . ·1d·.. . k bıtıp de a am 

buo· ızı ıgını yazmııtı . . _. amao müthiş bir karar ver-
mıt· Son gelen Paris · soir gazete· dıgı z ~ıd·· n haydutlar-

. A "k h b" . "ld- - di Kocasıoı o ure a er· ıo merı a mu a ırı o uru- · k 
gir'' gllzetecinio kansiyle görüş· la Hveşma ·: d avaş aç 

t ıt ve çok dikkate değer müla - Volterın uğrun 8 s k 
pıt hoı lelurafla gazetetıioe b ldir - tığı ve caoıoı verdiği d0.ıva ter 
ıa ' " 1 ktır oun gaze. bal-ftİr . edılmiş o mıyaca · 
e 0 Bu uzun telgrafı tercüme ede· tesi yine çıkacıkt1r · 

ütÜll' afağıya koyoruz : . Madam Ligget yi _aparı.m~nıo· 
esil « Bır kadın Amerikanın onbm da ziyaret ettim. Gazetenıu ıdare· 

ıalk düımanı ) na ilanı harp et· ıioi kendi eline aJmııtı. 
hı" ış bulunuyor . Beni bir mealekdaı caoa yakm-

Anadolu aJ· ansına ver ızaeını taşıyın istidanıo o kurı macıı 

riyaset makamından istendi. ği diyevde "' Asıl fr~n mil-
Bu istida Ankara Emniyflt di . · letine ve onun Şehınşahı

rektörü bay Sadr;yi yalaocı şahit· ı na hudutsuz sevgilerinin " 
likle itham ediyor ve hakkında 
kanuni muamelenin yapılmasını bildirilmesini istedi • 
istiyordu. İstanbul: 17 (A.A) - Bu ık 

lst!dada hulasatan şöyle deni şam Cenevreye hareket eden Dıı 
liyordn : Bakauim•z Tevfik Ril§tü Aras, 

" 9 - 1 - 936 tarihli duruşma· Pars ajansını bildiril~ek .üzere 
mızda Ankara emniyet direktörü Anadolu ajansıoa şu dıyevı ver-
bay Sadri iş\u!Dce görmediğimiz mİ§tİr : 
hakkında söz söyleyerek yalancı 11 Milletlerin birbirlerini sev-

şahitlikte bulundu. Halbuki, meni mek ve birbirlerine daha fıyd•lı 
muhakeme alan arkad<ıtlar ve yaklıomık için yekdiğerini d~ha 
bilhas11 kardrşim Alim buna kuv çok ve daha iyi taoımaları kaı~e 
vetli bir §ahittir. si iki memleket ajansının bakı.ki 

Kardeıim Alimin dayak yü dileklerile komşu ve kardeş mıl 
züoden kulağın ın zarı patlamı§ let İran ve Türkiye arasında en 
ve sağır olmuştur. Bugün bu feci güzel ve l' n semereli netictlc rioi 
manzara göz önünde bulunuyor. verecektir . 
Biitün bu işkencelere amil olın Bnouo için gerek Anadolu ve 
bay S.dri d~ğilmi idi?. Biz müd- gerek Pars ajaoelı anın bu ıaba-

Türkce 
• izahatlı 

Blad esrarı 
Esrar ve muamma diyarının iç yüzü 

Filmde : 
İnsen kanı için yeraseler- OiJ} ... ri kı•ısileo gözleri kör edilen gene 

kızlar- Mabedlere kurbon edıl • ·n çocuklar- Arslan ve Kaplan avları 
vahşi heyvanlann b;rbirile mücadelesi fevkalade merak ve heyecanlı 
seyohat filmi. 

2 
Süvariler kralı 

Hissi , aşki, ve heyecanla dolu sergüzeşt filmi 

Pek yakında : 
Bugün gündüz 

. 

Bitmemiş 
iki buçukta 

Senfoni 
matine 
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tlet Bu kara gözlü küçOk yapılı lığıyle kabul ttlİ . Kendisıne: 
. B~r kadındır. Parası yoktur · Fa- _ Projeleriniz ntdir.? 
ızu• t bu çok tehlikeli ife atılacak 1 d·-· ey sadece lı.o 
rall onu takip edecek kadar bol - . st~k ıgımı ~lmıktır. Ooları 

• d camın ıntı amın 
a ili ıaretı var ır . . . 88& Kid cı mı elektrik tan· 

dei umumi bay Baba Arık•oa hu 1 deki hizmetlerinin çok hayır!~ o
bu~uota ıikayette bulunduğumuz lacağı hakkında büyUk ~aşvekıl_oin 
vakit bizi koğmoştur • ismet loöoünüo söylemıı oldugu 

Binaenaleyh Bay Sadri bu hu büyük sözleıe ortak olurum ve 
ıuıta mabkemei aliyeniz huzurun- bu fınattan istifade ederek uıl 
da yalancı §ahiUikte bulunmuş ve necip lran milletine ve onun 

~~~-S ...... i_n_em_a_s_ın_d_a __ I __ -= 
Bu ak§am 

El çantasında bir ınsanın ka·I bılha görmek için 
b kn. -k b az bir dalyaaıoa oturmdş dıı ıa ulanmış uçu ' ey . d elen her feyi yapacağım 

oluyor. Kıouoi icabatın yapılma Şebiotahına huduts~z sevg'.lerı 
smı yüksek makamınızdan dile- min arzını sizden tıca eduım " 

andıl saklamaktadır · Bu kan ehm en g 
yod,ydutlarso kendi ve çocuğunun Bu g6~ ba~ıshanede olan ve 
me1 ...... d ··ıd"rdu'.kl"rı' koca- biUün karıyoo' kadın, ve alkol . ıu oo•n e o u , d. 
ıh" k d tic8fetiode bulunan bu a amı o na am ır . . · d 

O b . b d d 'li 1 harp eden gün kocamm katlllerı araıın a Öl' n ID ay U 1 J n .. .. 0 
g,,;. kMçillc icadın geçenlerde öfrlü· gayd vuzuhle gormuşt m. 

r g ıe: maruf ı•zeteci Volter Lig· F ıkat mahkemenin netice ve 
'
8

"' t'm karııı Madam Edit Fleisc· receiıoi görmek mümkün olamaz 

t udir . 
re• Bu,cinıyetio hangi şutlar için· 

k 
8 yapıldıiı her h•lde unutulma· 

ek
. •t olmalıdır . 

gır· Volter Ligget otomobiJle t-vi-
dııf ıeliyordu . Yananda koUarı 

ıJao ketlerle dolu lcanıı ve çocukla
tlcat' 

kı'da vardı . . 
le, .

1
, Gazeteci evinin önün,. geldı· 

yrı zaman otonıobili durdurdu · 
lere e kan11na : 

,len.. _ Pıketltri bana ver karıcı
eraf m . diyerek otomobilden indi · 
111101 

kadar •. Bu climlcdeo sonra za 
ndıt'ı. başka tek bir kelime söyleme 

, t~e mıblciimdu. 
IDP iki üç saniye ıonra arkalannda 

1' . b' ' t şı ıran diğer otomobılden ır m1 · 
ııl~t lyöz attfi ititiJdi . 
bu' Gazeteci boş bir çuval gibi 

:ıı:lerinio üzeıioe bükülerek yere 
rle~luldı .. 
ak'1 Korkudan 'avu avu bağuan 
ac•~,cuklanoın Çığlığı arasında Ma 

•m Edit otomobilden atlayarak 
cuıoın yirmi yerindtıa delinep 

kil.. 
Eğer bu adım beraat ederse 

bende haydutları kartı bizzat 
kendi ıilablırını kullanıçığım. 

Ya ben onları ya onlar beni 

ortadan kaldnscaktır · 
Eğer onlar heni öldürllrlerse 

b"lkide bu benim mukaddes dl· 
vaıo için daha iyi hayırli olacak 

tır. 

Bir kadımo kanı belki haydut· 
lara karşı çok taciz ve müsamaha 
kir davranın Amerikan ideleti 

ain yüzüoü kızartır · 
Bu ıırade salonun kapısına 

ini mini darbelerle vuruldu. Kü· 
m . d' 
çük bir kız çocuğo içeriye gır ı: 

_ Aane yemek hazır, fakat 

ben yine pirzolalara yak\u mağa 
sebep oldum. dedi. 

Buonn lizerioe oo bin haydu
duo rakibi olan bu küçük kadın 

•inde lı:ocaeıoıo kam bulalı olan 
e ıl .. 
mendilini taşıyın çanta ol ugu 
halde hususi ıpartmamna geçti .. 

~ ;z 
---~~~~~~~ ....... 

İtalyan esirlerinin anlatdıkları 

- Birinci sayfadan rJrlan -

" Desaienin hemen cenubun · 
en içinde lruluoduğumoz boğaz 1 da tuz~ğa düşürülen bir k~ıı:ıyo · 

M'lü ve "aralı İtalyan asker!erile . . de huJuoan 16 kışıden 
1 ı nuo ıçıo . 

ğıı )lınuştu . 1 sa - kahp da esir edile o diğer it.al 
•'

11 
Benim içinde bulunduğum g esiri de buradadır · Keodı· 

dt k d 'ld' Bu J Y1 
8~ .1 İtalyan askeılerioin muh· nr ın yanının üzerine evrı 1• erınueo . 

e~Z ıdan itibaren tankı harekete ge - · t b kkında malümat ısle· . ., ·o tevıya ı a l d d·ıe . 1i 1 ~rı:nenio ve mitralyozlanmızdan d 'm bana şöy I! e 1 r • .. 
1 t' ı - Bu hususta biç bir .. şey soy ı ec tifade etmenin imkamoı bulama- o 

. Çünkü· bu gun yarı ık . Jiyemeyız · • 
f ı d.. eyı· düı;ıüoUyoruz • 1 K ı · · da talyey• oam ' :ı .• uvvet erımizıo yarısın a 1 ı ete 

1 Buonn üzerine ogı ız gız ıı ası orakla biçilmit gibi yere • . 
1 

e ikioci bir ıuıl ı1ormuo· 
ur•-•rilrnişti . Ateşten kendini kur cı eıır er 

la ~'•bilenler kıçmııl.rdı . Fakat tur : F · t Milislerinin askerli 
J\b la beşliler mlitemadiyen takibe· ., . .-:as:?~uluyorsunuz ? 

ndll-lyor ' ve bulduklara yerde oQ- gım9 u ı karşısıoda esirler kıh · 
ı ·· l 0 s a h" b' c vap e ~' rı; dür6yorlardı . kaba ile gülmü§ ve ıç ır e 

bJ •nk1mızın Habttliler tara vermemişlerdir · 

riz. ,, 

Reis muddei umumi 811ha 
Arikandan bu istidaya dair bir 
mütalaı.11 olup olmadığıoı sordu. 

Baba Arikan ayağa kalkarak: 
- Bu istida iki hususu ih

tiva etmektedir. 

ğü 1 

1 - Kardefı Alimin döğüldü· 

2 - Emniyet direktörü bay 
SadrJnin iıkeoce hakkıoda yalan 
beyanatta buluomut olması . 

Kardtşi Arifio vekaletini ba 
iz bulunmamasına ğöre müddei 

aleyh §ahsaa muracaat etliği tak
dirde ksnuni muamelenin ya
pılabile bilir, Emniyet direk
törü Bay Sadri hakkındaki mura -
caate gelince, deli11eri toplamak 
suretiyle tetkik edilebilir. 

Dedi 

Müddei umumiden sonra s6z 
alan Ali Saibin mUdııfaa vekili 
bay Hamit Şevket ayağa kalka 
rak: 

OkunaD istidanın bir suça te· 
mas ettiğini ve bu davanın ıürıt 
le inhlcı •dılet cezaiye cS.s•ların
dan bulunmasına binaen davamn 
bDviyeti müvekkilınin mevkufiye· 
tiqi temadi eUir,.c .. ğiaden bu isti
dının nazar itibara alınmamasını 
diledi . 

Reiı azalarla müzakere ettikten 
sonra; 

- İc•bı düşüoüldli. Mızoun 
Arif tarafından verilen v~ ıuradı 
okunas i&tid• münderecatı amme 
sucuna taalluk etmede olmBsma 
ve bu dıvayı temdittea ibaret bu
lunmasuıa göre kanunen mukta~i 
muamelenin y•pılması zammında 
bir suretinin Cumuriyct müddei 
umumiliğine verilmesine &öz bir. 
liği ile karar verildi . dedi , 

Bundan sonra reis, müdafaa 
vekili Hamid Şevkete ve müddei 
umumi Baha Arikana tevsi t.bki · 
kat hakkında bir talepleri olup 
olmadığını ıordu , 

Müddei cmumi Baha Arikao 
durutm" celselerioio tadadı ve 
zabıtnamenin uzunluğu hasebiyle ı 
bir taltp dermeyan etmeden ev 
vtl davı evrakıoın tetkiki için kco· 
disioe tevdiini istedi . 

Mndafn vekili Hamit Şevket 
İfle bu hususta bir talebi olmayıp 
miiekkililli müdafaaya hazır hu · t el llldaıı Çtvrildiğini anlamııtık · 

1ıııı't zaman yanımdaki neferimle 
•okteo çıktık ve ellerimizi yuka 

k ıuoduğuou bildirdi · 
Türkçe sözlü büyU Reis; icabıcıa dü,ü~üldüğUoU 

ıy~ doğru kaldırarak tdlim ol 
uguo:ıuzu aolatDJak istedik . Ve 
•btşler bizi anladılar ve esir al
ılar . 

~ar' Gazete muhabiri telgrafına 
all unları da ilave etmitlir : 

film beyan ettikten sooıa dava evn· 

Ser;ller kının tetkiki için müddei umumi 
I ı Baba Arikana verilmtıin~ ve mu-

Fre •rı'k 't 1ıırch ' Cbarle Laug-ton h ı. • 23 1 936 Perı:ıembe u tt u aw.emenJo - • :ı 
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Mısırdaki 
---------

lngillz kuvvetler-i 75 
bini buldu 

Pari~ : 17 ( A A ) - Pöıipı
riı.yenin Kahire muhabiri geçen 

• baft• Mı11r11 yirmi bio İngiliz as 
keri gelditioi ve şimdi de bir .pı· 
yade livası geldiğini gaıetesıoe 
yazıyor . 

İtalyanın Libyadaki tabşidatın 

danbcr' İngiliıle.r burada askeri .,. 
faaliyetlerine devam etmektedir · 
ler . Mısırda halan 75,000 lngiliz 
ukeri vardır . 

Sudan garnizonları da silib 
ve mühimmıtca ve insanca tak 
viye edilmiştir . 

Madam Staviski 
Beraet etti ve diğer suçlu

lar mahkum oldular 
--- .. 

Kahire : 17 ( l'\edyo ) - >a. 

risten bildiriliyor : ı 
Madam Staviski berııet etmiş· ı 

tir . Madam Staviski serbeetisine 
kavuşur kavuşmaz bir otomobile 
atlıyarak çocuklarının bulunduğu 
eve gitmiştir. 
D·ğer altı suçlu muhtelif hapis ' 

cezalarına mahkOm edilmişlerdir. 

Konyada 47 Fırın 
kapatlldı 

' 
d 13 Ü ' Şehirdeki altmıı fırın an 

Urayıo kararana uyarak mü.hl et~ 
içinde bamuı yuğurma makıoesı 
koymuş, lıirk yedi fırıo bunu yap 
madığı için iılcmekten ahlcooul 
muştur. 

Ekmekler dıha sıhhi ve özlü 
halde çıkmaktadır. Fakat 13 fm 
nın ıehir halkıom ekmak ibtiyı 
cını karşılamadığı. anlaşılmakta· 
dır. 

Simit ve halka pekaz çıkmak-
tadır. Fuınları ıçtırılmayanla bir 
araya gelerek yuğurm• makineleri 
getirmeğe karar v"rdilderi Juyul
muştur. 

verildiğini bildirdi . Bu suretle 
celse bi !ti . 

Bugün mazouolarıo yüzünde 
okuoan bariz bir heyecan vardı . 

Nahiye müdilrü Şemsettinin yüzü 
savsarı olmuştu • Ali Saib de ti
tiz bir heyecan göze çarpıyordu . 

K. B. 

Mevzuu Sanfrıınsisko zenzelesinden alınmış heyecanlı ve korkunç 
sahnelerle dolu 

Yer titredi 
Büyük Vt;} hareketli filmi göstermeğe başlıyor. Bir çok enfrikalı sah

nelerle dolıı olAn bu film mevsimin en müstesna eserlerinden biridir 

Oynıyan : Spenser Tracy 
Bu gün gündüz 2,5 da matine : Arzuyu umumi üzerine 

Venedikde bir gece ve Hood Gibsonun 
intikamı 

Pek az bir zaman kaldı : 
25-1-936 cumartesi akşamı, sinemada yeni bir devir açan dil

lerde destan olmuş film. 

Karyoka 
1-2- 936 Bu tarihi unutmayınız. Çünkü o gün ( Tıirkçe sözlü 

Sefıller ) i görer_eksiaiz 

, 
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Alsaray sı11eması 
Bu akşamdan itibaren 

1 

Oöatll acısı 
Yahut ''bir aşk faciası,, 

Doyulmıyan bir aşk, iç alan bir muzik 

Mirmaloy ve Klar:k Kabl 

2- Gece adamları 
Amerika hırsızının tı lkiliği ve şaşılacak cüreii polislerinin vazife 

aşkı ve mehareti 

Cumartesi, pazar gündüz 2,5 da 2 film birden 
63~~9 

lrakh bir tayyareci 
düştü 

Bağdad - Irak hariciye vezi. ~ 
ri 'uri Saidin oğlu Sahahassaid İo· I 
gılterrde tayyarecilik tabıilini biti- 1 

1 
rerek son B} larda lrakı dönmüş 
tö. 

Mümaileyb Elhindi tayyare 
karargahında tayyaresile bir uçuş 
yapar k;ın düşmüştür. 

Tayyareci bayğın bir halde 
hastatneye kaldırılmış ve ilk mua 
yeoede ayağının kırılmıf, başının 
parçalanmış olduğu görülmüştür. 

Bu hadise lrakta umumi bir 
acı uyaudırm•§tır. 

Rusyada suistimal 
maddesinden idama 
mahkum edilenler 

Moskovadan (Lö iurn•l)e ya 
zı lyor: 

Suerd Lavsk mahkemesi (Kürk 
tröstü) direktörü ile muhaaibiai 
suiistimallarından doJayı idama 
malıiim etmiıtir. 

Bu iki adam iki sene zarfında 
1,2SS,OOO rubleyle çalıtmışlardır. 

Kacakcılar ' . 
vatan hainidir 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
~~~~~~~~~~ 

ClNSI 

apımah pamu 
Piyasa parlatı ., 
Piya8a temizi ., 
la ne 
iane 
Ekepreı 

Klevlaot 

Kilo 'iyatı 

En az 
JC. s. 

38 
35 
34,50 

37 

En çoL. 
K. S. 

37 

--~--· 
41 42 

·--------------------YAPA(; J 

Satılan Mikdar 

K.Uo 

--~~~~--~--~---· 

__.,B,..,,_...eJ..,._H ---1--1 _J-----ı Siyah . 

,•--=--------------~Ç_l_G __ l_T _______________ • 
Ekıpreı 1-----·ı-----f----------lane 
Yerli "' emlik" 2,30 ı 

" "Tohumluk., -------

ı-- HUBUBAT 
BoJday Kıbr11 

" 
Yerli 5,50 

., Mentaoe 
Area 
Faeulya 
Yulaf 
Delice 
Koı yemi 
Keten tohuma 
Mercimek 
Siıam 1 1 

UN .... Salih 800 .. _ ... " 725 Cö-; Dilz kırma 
~~ .. 

:::J Simit ., 
05 -......--Cumhuriyet 800 S2ii > ... .. 700 
~ &I Düz krıma •• 

Alfa " 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

17 I l I 1935 iŞ BaokaBından ahnmııtır. 
Sanı im /'eM 

Bazu 
1 

6 15 Liret 9191 
Ranmark 79 85 1 inci K. V 11deli 5 92 
lf raok" }'raoıız,, -

2 inci K. Vadeli 5 90 Sterlin "loıEiJis" 621 
5 54 Hint hazır Dolar ••Amerikan .. 125 32 

Nevzork 11 29 Frank "lniçre" - - 2- 44 

(Tftrk Söd ' 

Afganlı hacılarlu l 

Kartlar arasında 
bir boğuşma 

- Birinci say{ adan artan -

otomobilin on yolcusunun kurtlar 
taraf1Ddan parçalanmıı olduğunu 
gördlik. 

Her taraf kar içinde olduğun· 
dan otomomil ilerleyememiı, dağ· 

lardao inen kurtlarla oo hacı ara· 
ıında kanlı bir boğuıma olmu,tur 

Biz, ulaştığımızda kurtlar bili 
bazı ceıetlcri parçalamakla meı
ğul buluouyorl.,dı. Karlar üstün
de serilen iosaa parçalaranın ya
oında üç ruvelver ile beş kurt le§İ 
de varda. 

Biz, oraya gündüz ulaotıaımız 
dan kurtları kaçudık ve en yalcın 
Jandarma merktzioi f aciadaa ha 
berdar ettik. 

C. MUddei umumiliğin
den: 

Açık buluoan Adana Sulh Hu 
kuk ml\hkemesi ?abıt kAtipliğile 
Karaisalı süvari mübaşirliğine 12-
11 - 935 tarih ve 220- 106 sayılı 
talimatnameye tevfikan kanuni 
şartları haiz isteklıler arasında 

müsabaka dE'nemesi yapıl ı p mü· 
nasipleri seçılmek üzert\ taliplerin 
20-1-036 pazartesi günü saat 
( 9 ) da ovrakı müibitclı:ırilfl bir
likte Adana Adliye encumeni sok· 
reterliğine müracaatları il4n olu
nur • 

Sayın müşterilere müjde : 
Adanada hükQmet civarında 

Seyhan okulu altındaki 122 nu-
İ maralı yazı evini açtık bizi hilen

~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~, •
1 

terin müracaatlarını bek~riz. 

1 
B ı d • • J " } Adana Hik tahriri arazi 
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l Belediye kanunu ve mezarlıklar nizamnam9ai mucibince cenazelerin 
techiı, tekfin, nakil ve defni gibi yikanması da belediyelere ait oldu
ğundan 1-Şubat-936 tarihinden itibaren oenazelerio yeni mezarlıkta 
yaptırılan yikama evinde belodiyocn yikattırılncağı ilAn oluour.6345 

18-21-24-26 MiM ---· Diş doktora 
Belediye buzu satlşa çıkarıhyor 

Belediye kanerası buz fabrikasında yapılmakta olan buzun şartna
mesindeki şartlar dairesinde ve iki sene müddetle satışı çık11rılmış ve 
kapalı zarf uaulile artırmaya konulmuştur. 

Muvakkat teminat parası ikiyüz elli liradır. ihalesi Şubatın üçüncü 
pazartesi günü öğleden sonra saat on beşte belediye encümeninde ya
pılacaktır . 

isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün belediye yazı işleri 
kalemine ve ihale günü de sarıt hm on be~e kııdar muvakkat teminatı 
ve tekliflerile birlikte belediye encümenine gelmeleri il4n olunur.6344 

18-22-26-31 

Şık VE zarif BAYANLAR 

Pudra,krem Losyon Esans ihtiyaçlarını yalnız 

eybaa eczaaesladea 
Temin edebilirler •• 
Sıhhatının, kesesinin kıymetini bilenler; her nevi tıbbi müstahzarat 

ve ilAçlar için endişeye düşmesinle r 1 • 

Ç •• k .. UD U : Bütün 1Junları istenildiğinden tleha iyi bir şekilde 

Eczanemizden tedarik edebilirler 
Her geçen günle sayın müşterilerinin bir kat dahn teveccühlerine 

mazhar olan müessesemiz; kıymetli müşterılerine bilmukabele her türlu 
ihtiyaçlarına cevap vermeyi Lir ödev bilir ! . . . 6337 2 

En inco kumaşlarınızı yıpratmıyan Üzerlerindeki kir, leke ve yağların 
1 soğuk su ile temamile temi?.liyen madeni ve neb&tt bir terkiptir. 

Kalıp halindedir. 

Perakende olarak kahbı (11) kuruştur. 

Ml·m ile her şeyin 'zi temizliyebilirsiniz Hatt4 Pelikan mürekkebi 
ile lekelenmiş eşyalarınızı bile . . 

Mim çocuk bezlerini kolaylıkla ve zedelemeden 
eder . 

tertemiz 

M 1• m Loke !JoyalarJeki kir ve lekel.,rl çini banyo,cam ' kristal 
madeni sofra takımlarınızı çatal,bıçaklarınızı çizmeden ye 

yoni bir hale sokar . 

M • en nezik ipekli, yünliı kumatların yikanması , temizlen • 
ım mesi için biricik madtıni sabundur . 

Adan ada 
caddesinde 
Başeğmez 

umumi sahş yeri : 
Mehmet Bozdoğanh 

ticarethanesidir . 

Uluca mi 
ve Ömer 

Her bakkaliye mağazasında da 
1.'> bulunur. 6269 

lllçlarıaızı ve balık 
yatlarınızı 

Ali Nasibi eczanesinden alınız 

Temizlik 5310 203 Ucuzluk 

Şevket Şermet 

Yağcamii karşısındt•ki muayenehanesind 0 her 
hastalarını kabul edeı. 

le 
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Cumnrtesi günü öğled4>n sonra yoksullara v~ t t 

beye parasız bakar . 6329 4-26 

Seyhan Vilayeti oaıml Encümeninden: ] 
936 SPO si ikinr.i kAnuııUJl yir

mi sekizinci solı günii saot orıdn j 
Vilayet konağı nda Daimi r~ocümen 
odosındıı iha l ı• edilmek üzere Ada 

na -Koratuşyolunıın O + 375-
1 O t-375 oras ı nıln ( 4097 ) mctı o 
uznnluğundoki esaslı tamirattan 
gı• rı kolon i ş ( 8172) lira ( 69) 
kuruşla açık eksiltmeye konulmuş 
tur . 

Keşif hülasaaı, metraj , hususi 
şarlnnme t-ksihme şartnamesi ve 
mulı:a,elename ( 41 ) kuruş mu · 
kabilinde Nafia dairesinden veri
lecektir . 

Muvakkat teminat ( 612 ) lira 
(95) kuruştur. lst.,kliler Nelin mü
dürlüğünden tof'tikli chliyAt ' 'esi
kosilH birlikte yukarıdaki gün ve 
eaatta VılAyet Daimi Encümenine 
gid~bi l rceHir. 6324 

12-15-18-21 

Seyhan defterdarlılından : 
Adaneda Eski Dabnğbsıı' 

hallesinde Irmak h ımaml 
mekle maruf vo 3000 l irıı 
sofi ı rotla mukayyet hama-' 

e 

sehimde Yunanlıdan mrtr~ 
s"hmı gayri oıübodi bon t 

40000 lirn muhammen b'"d 
936 yıl ının 2 inci kAnun ı 
20 inci pıı zartesi Künü s• 
beşte Seyhan defterJarlık 
sinde ihalesi yapılmak üıer' 
poh zarf usulıle bir ay ınil 
art ı rmoğo ç ı kar ı lm .ştır. iste• 
2490 nnmııral ı knnunun 16,I 
maıldeloridde yazılı terPioİ 
32,33 üçncü mnddelerine 11 

telınif mektuplar ı )e AdRoa 
darlığına müracaatl6rı iIA11

1 nur. 6260 21-31-10...,, 
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Umumi n tşTiyıt miidft 

M. BaJ,şı 

Adana Türk sözü~•~ 


