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5 KURUŞ 
ADANA : GÜNLUK GAZETE 

Jofiu Afrikada : 

ecaşi yakında karargahını cenup 
nakl~derek harekatı bizzat idare 

cephesine 
edecek 

içinde İtalyanlardan 
miJhimmat ve erzak 

'iabeşler dokuz glin 
ıs mitralyöz ve birçok 

25 top, 
almışlar 

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

Şimal cephesinde yağmurlar 
şiddetile devam ediyor. 

bütün 

Londr• : 30 ( Rıdyo ) - Adi 
bab•d•n bildiriliyor . Hıbeı 
J itleri bakam tınare ile De&· 
ıedı-n Adısıbıbaye dönmütlOr. 

Loodra : 30 ( Radyo ) - Ha· 
tlilerio cenup bötgeaı kumaL · 
nlarından R11 Destanın değiş 
llrceğı söylenmektedir . Buna 
b•p de geçenlerde lı.ıyaolara 
rıı utradığı hu, oırl üzerhıe or 
llUnu ıreriye çek m•· ıi il.rı sü ili· 
ıktedir . 
Şiınal C•pbesinde tiddetli y•ğ 

Drla• yağmakla «i-vam rlaıe8İn• 
fmro ı.lı der•cede ç~rpııaıala• 

1 kı;bulmalıtedır . İıuly•o!Br C z-
ıo mıntakoıında bombalar ataıak 

lciliıeyi yakmıalar:lır . Babt:f 
er ateı açıoıı ve buolard•o bir 

;atı düınrmilılerdlr. Pılotlardın 
ri paraılltle etlam •ia 111u.affık 
aıuı ve diğer iki kiti alevler 
.ind., y•omııtudır . Makılle 
varındı on dokuz kiıilık bir Bı
•ı k11vvetl bir lıaly•n kuv••tine 
kum ederek bunlardan otuz be
ni öldOrmDılerdir . İtaiyanl•r 
:erilerl mühlmm.t ve zabıre tlik-

ı l boı kamyon bırakarak kıçmıı
ırdır • 

Hab•tliler 20 ikinci kiauodın· 

akalanan UfUrükc;ulerı 
arasında 

e k3! Bir de hakim 
bu(dP 

lira' varmış 
iim ıl 
ayrı f Ank.,a : 29 (özel) - Dervit· 
ce illllr, üfürülıçülük, muık•cılılr, bli
yenid~ücülük gib'. iolere alll•n alla ?e-

am etıiklerı anlaıılaa bazı ıahıs 
r. 1 
zde fer hakkıoda ıkilip, keıkin ve 
ikte lliter bir iki yerde te.kifat yapıl 
ı) dB nıı ve bazı kimeeler da Ankara
ürBC~1 getirilmiıtir. 

1 Şehrimizde de bu suçla alaka· 
ı olarak sorğ'uya çekilenler nr. 

Tahkikat benDz neticeleneıe· 
(niı olıııeklı beraber hadisenin 

•pO ~laiade bir yobazlık mahiyette 
baf>ldutu ınlııılmı§lıf. 

Yakalıoaı:ılar bu gibi itlerle 

1ı#ra,madıklarıoı söylcoılılersede 
ci~•'"Pı~-·~ ~raıtırmalarda Dervitlık 

8 le ufuıukçülükle ut•aıtıkla.ıoı 
o ıö,tereo deliller bulunoıuııur. ·or 

ler• ı\ 811 mevkuflu uannda keskin 
aoıi11 tıkuk hakimi Tevfik le buluo-
30_....~ıııaktadır . Elli yıelarınde kadar 

•.la~ , hukuk ve ticaret mektep(P
~nı de bitirmiı bulunan bu zıt 
«lltık•rıya getirildi . Bir rivayde 

iki . re, bakim böyle ıaçmı şeyle 
~llınanlardan olmadığını ancak ba· 

hı _..:;~hilerin batıl iıikıtl.ra nuıl 
htr1 . anıp aürOklendıiini tedkik 

ıf'd buol~rın aralarına girdiğini 
• e •tıııı,ılr . 

1 
lran Afganistan 

arasında 

Af A~karı : 29 \A A) - İran ile 
,.dl b genııteo aruında dlloden iti· 

mu arerı d ğ d 
ıııuh•be 0 

•.u an doğruya telgraf 

1 ~t .reaıqe baılıınmıitır • ". 

HabeıliUır ıon muharebelerde ltalyanlardan aldıkları 
makineli tifenkler arwında 

beri yapılan ıave~t• ltalyaolaıdan 
23 top 120 makineli tüfenlr. ve 
bir çok mühimmat ve erzak ele 

ııeçirmitlerdir • 

Zecri tetbirlerin gPniş
letilmesi hakkında 
Cenevre : 30 ( A.A ) - Oo

ıekizler komiteıi elr.ıp•leri dün 
toplanmııtır . 

Ekaper lerinin ve petrol am· 
bmrıroıuau tıtbik komitesinin ra-

Suriyede; 

porları On.elr.izler komitesine ve· 
ril•cek ve l&0mite Sulıt ortaları 
na dotru zecri t•tbir terin geaiale· 
tilmeıi hakkında bir karar vere· 
ceklir . 

Londra : 30 ( Radyo ) - İn • 
giliz ka bıoeıi baıvek•l Baldvinin 
baıkanlıiında toplaomıı, dış siya
sa ve milli müdııfu meseleleri 
üzerinde gllrütmüıtür . 

Kıbioe üyeleri; petrol ambar
- Gttlıl ikinci ıahlf ede -

Filistin arapları da Suriyelil~rle beraber 

Fransız mallarına boykut yaptılar. 

Suriye fevkalade komiseri va
tanilere ne tavsiye etti ? . 

Beıot : 30 (R•dyo) - Bütü~ 
Suriyede sükunet •vdet et~iştir. 
Son korışıklıklar eaouıod• dör 
dil ŞAmda , ikisi Hel•pte olmak 
flzcre altı kişi ölmllştllr . 

Bu güı ültü ve nüoıayiıl~r a· 
r11ıoda poliı ve jandarmanın 
vazifeıi çok gllç olmoglur . Çün
kü oümayiıcll<r ekseriya önlerin
de küçük yaıta çocuklar bulun· 
duımılıta idiler . 

Filistin araplan Fransız mal
larına boykot yapıyor 
Kudüs : 30 (Radvo) - A••p 

liderleri büyük bir topla o tı yap
mışlardır . Bu toplıotıdı Suriyfl· 
de vaıaoperv- lerin son h.reket 

I ri tasvip ve takdir edilmit ve 
;,lıetio anplarıDID Suriy r Jilerıı 
kırıı eemp•ti ve bağlılıklarını 
. har için bir grev ve Fran•ız 
ız b '- · ı-ııııllarıoa karıı da oy.ut ı anını 

kırar veri!mittir · 
Ali komiler, arap ıefl~rine 

verdiği cevapta Y .h_u~ilerin Fi 

1. 1
• oıubaceı etlerını men hu · 

ıs uıe 
...;....--d'.ki tal•plerini kabul ede· 
ıusun • 
ıniyeceğiui bildirmiıtir · 

Btrut : 28 (Ô.ı;el) - Suriye 

milliyetpeıverlerinin ı~u hu~. 
ketlerioi tekit ve t11vıp • dıldı 

1 
1 

ğini göıtermek llzeıe dün bura. 
da dı çar§ılar kapatılmış ve halk 
camilerde toplaomı,tır · 

Hu toplıntıda Suriye yüce 
komiıerlığine , Frınıız dı§ ba
kanlığına birer protesto telgr.Eı 
çekilmesine karar verilmiıtir. 

Cımideo çıkan gençler bazı 
nümayi~ler y•pmak istemişleıse 
d~ polis tarafından menedilmiı 
!erdir. Hiç bir hadise olmamıt 
lır . 

Bogllu halkı dükkanlarını kı
palmağa ve nümayiş yapmağa ic 
bar edeoleıd•o bir kaç ltiti tev
kif rdıler.k muhtelit mAhkom~yr 
gönderilmişlerdir . 

- Gerisi ıiçıincü sayfadu -

------. ------
Yeni İngiliz kralı 

Bütün lmparatorluOu 
dolaşacak 

Loodra : 30 (Radyo) - D•yli 
Herald guet•sioin muhabirine 
göre' Kral ı.ıkizıncı Edvır bütün 
İoıparatorluğu ııyuet edecektir. 

Her dominyondı ayrı ayrı birer 
tac geyme töreni y~pılacaktır. 

Krıılın bu ıeyahaıı dokuz, on 
ıy sürecektir. 

,. 
Komplo davası 

S ıı riyeden çağırılan şahit
lerin dinlenmesi için 6 şu

bata barııkıldı 
Ankara : 30 ( A.A) - Atıı· 

türktı suikasd yapmakla maznun 
olarıları11 muhakemelerine bu· 
gün CU.ııam edilmiı ııe iddia ma· 
kamının talebi ii:ı:erine Suriyeden 
ça?fırılan iki ıahidin amme şa· 
hidi olarak hafi ceuede dinlen
mesi hakkındaki lalebi kabul ve 
mahkeme 6 Şubata talik edil
miştir. 

C. H. partisi 

Yurdun 32 yerinde Hal· 
kevleri açllmasına 

karar verdi 
A kora:30(ı\.A)-Bugüo bıf 

talık ıoplantısıoı yapan Cnmburi · 
Y"' Htlk paıli8i genyön kurulu 
gündehkt• ki ialeri kooutmuf ve 
•O uç am f ve yurdun 32 yerinde 
doho belkcvleri • Crlmaaını karar 
ver mittir 

Benim gnzüıule : 

Kiplingio kelimesi 

Büyük İngiliz tıiri, romanc111, 
gazeteci Kipling öldü .. lngilizierin "im· 
paratorluk ıairi,, adını verdikleri bn 
büyük in!anıo ölüoıü İngiliz ve 
dünya matbuatını Kral beşinci Jor· 
jun ölümünden daha az meşgnl et· 
mMi . 

Biııii yııbancı matbuat araıında 
kralın ölümünü " İngiliz milletinin 
ikinci büyük matemi ,, başlığıyla 

iliin edenler bile oldu . 
Kipling bayata bir gazeteci ola· 

rak atılmış ve daha genç y&l)ında 
adı dünyayı tutan bir pir, bir ro· 
mancı olduktan sonra, ömrünün son 
yıllarını yine gazetedliğe, ilk meele· 
ğine heeretmişıi . 

Biliyormneunuz, Kipling gazete· 
fere verdi~i bu yazılar için ne alı· 
yordu? 

Her kelimesi için bir ahın Sterlin, 
oöyle, böyle OD dört Türk lirası .. 

Heç tüpbe yok ki, bizi hayrete 
düşüren bu malftmatıo bir mınHı 
vardır: İngiliz milletinin büyük kıy· 
metleri takdir huouenndıki olgun· 
luğu. 

Fakat iti biraz daka waddileşti· 
recek oloreak bize daha başka bir ha· 
kikatı da gösterecektir: 

İngiliz gaz"telerinin bir yaaıcıyı 
bu kadar büyük bir parayı vermek 
imkiinını bulmaları .. 

Matbuata bu imkanı veren, oku· 
manın İngiliz halkı için bir zaruret, 
mühim ihtiyaçlardan biri haline gel· 
mi§ olmasıdır. 

Bu bal yalnız İngiliz milleıine 
bas bir şey değildir. Okumak, büıün 
ilrri memlekeılerde yemek, içmek 
gibi en iptidai ihtiyaçlar sırasına gir· 
miştir. 

Akşam evine dönen bir Avru· 
palının, bir Amerikalının cebine bir 
veya bir kaç gazete koymadan içinin 
rahat etmesine imkiin yoktur . 

İleri memleketlerin adamı, işi ne 
kadar çok, zamanı ne kadar az o· 
lurea ol!UD okumak fırsıtıoı bulur. 
Tramvayda okur, trende okur, lo· 
kantada okur ve nihayeı sokakta bi· 
le okur. 

En fakir bir ailenin evindf: biç 
olmazoa bt§ on cildlik bir kütüpha· 
ne vardır , Bunun içindir ki; bu 
mrmlrketlerin kitap neşriyatı, ga
zetelerinin tirajı milyonlarla beoap 
ediliyor . 

Böyle memleketler için de bir Kip· 
!ingin tek bir kelimesini bir alıunı 

eatın almak elbette güç bir gey de· 
ğildir • 

•• 
Biz niçin okumuyoruz ? 
Bu suali şöyle de sorabiliriz : 
Niçin okutamıyoruz ? 

-- Mogullar, Mançuko ho
. kılmeti hududuna 150 bin 
kişilik bir kuvvet yığdllar. 

UN üçONCÜ YIL - SAYI 3441 

Yeni kurulan tabakhane 
Dün hükumet erkanının ve 
bir çok çağrılılar huzurunda, 

törenle açıldı. \ 

ıehrimiıdeki tabak eanafının 1 
eıki yerlerinden kallrarak Seyha
oın sağ tarafında ve birez &tede 
yeni bir yN ediodikleıioi ve yeni 
tabakhanenin törenle açılacağını 
yazmııtık . 

Bu açılıı töreni dön .. at lS 
le baıta İlbayimız Tevfik H.di 
Baysal, IDm general Salih Avğıo. 

C.H.P başkaDı Örge Evren, Urbey 
Turhan Beıikerlı- birlıkte bir çok 
davetlilerin bulunmasiyle yapıldı . 

o .. hi tÖrl"odeo bir iki eaat ön 
c~ otomobil ve otoboelar davet 
lileri taşımeğı tam Saıtıoda t~

bıklat1mı1.ı o eıkiaine nazaran çok 
müotuam, uhbi ve ttıodern deni
lebilrc•k yeni yerlerlndr yüzlerce 

inun birikmit ıüel bındo gtlıel 
parçalar çalınaia baıl•ını§lı. 
T•baklerımız lnHoa gönül açıklığı 
Viren, temiz havalı poıtakal, tu· 
runç •ğacluı arasına kurdukl•rı 
yuvalarını b•yraklarla ıüslamifler
di. 

Belli autta hazırlanın ıııauya 
oturolmuı bu çok temiz h•valı 
yerde dıntlilere çıy, paıta ve 
portakallar ikram edilmiıtir. 

Bu ıırad• genç tabaklarımız· 
dan Dınyal Turğut ar kadaıılan 
adın• bir söylev okumu§ gelenlere 
teııekkrır ellik.ten ıoora, eıki de· 
virde çok ihmıl edilen bu kiymet
li esnafın Cumhyriyet rnonnde 

- Gerisi ikinci $ahlfede -

ötey geceki düşen yıldırım 

Feci bir kazaya sebep oldu • 
l ••••• il 

Bir mektepli yavru çarpılarak öldü • 

Yıldırım kurbanı Mürşide 

Ôtey gece §ehrimizde çok eeık· 
lı ve yürekler 11zlatıcı bir yıldı

rım çupmaaı hadiıeıi olmu§ Ye 

orı6ç yaılarıodı bir okul öğrenl· 

ciıi kız çocniu 61mll§IÜr . Bu feci 
kaza hakkında •ldığımız mai6ma
ti •e•iıya yatıyoruz : 

Bu girift menuu mliDakaşa ede
cek deı!ilim • Hakikat olan bir §~Y 
vana olmmadıj!;ımızdır . 

Okuyanlırımızı , okoryazorları· 

mızla nisbet edecek olurnk bütün 
kabahati memlekt"lin irfan seviyesi· 
ne yükletemiyeceğimizi anlarız . 

Haeıalığa konacak tetbiı şudur : 
Okuma, bizdıı heniiz bir ihtiyaç ha 
lini almamı,tır • Okur yazarlarımız 
mektepten çıkııktan sonra: kitabı , 
mec:mııayı , gazeteyi bırakmıştır . 
Elimizdeki parsömen i münevverli 
gimi zi , iTfan seviyemizi her yerde 
ve her zam•n iebata ki.fi gelebilecek 
bir neıoe Raoıyoruz . Bunun içindir 
ki, memleketin irfan seviyeıi m•1ay· 
yen bir hududu geçemiyor . 

Kitap neşriyaıımızı, matbııatımı· 
zı , büyük milletleri bir tarafa bıra
kalım , kom ulnımızla bile mukaye· 
se edersek, alacağımız netice bize 
nıanç verir . 

Balkanlarda , Mısırda ıirajlart 
60-100 bin olan gazeıelcr pek çok
tur. Bu adet bizim büıüıı matbua
tımızın yaptığı tirajdır . 

~i~le_tio terbiyesi ve oiguulı§· 
ması ışını yalnız maarif mekanizma· 
sı.n~ , . mekt~plere bırakırsak bekle
dığımız netıceyi yarım almıg oluruz. 
Bn müesReselerin hedefi bizi bayata 
hazırlamaktır.Hayata girılikteo sonra 
fikri tekamülümüzü bizzat kendi
miz .Yapmağa mecburuz , okumak 
suretıle . . 

Eğer kelimesi değil , bütün bir 
makalesi bir Türk altıoına alınacak 
yazırılarımız yokH bundan doğan hi· 
cap bana , sana , ona , ve hepimize 
aittir . 

Nevzat. Güven 

Misafirliğe gitmişler : 
Mermerli uramıode oturan 

merlı:ez lokaol•ll aıcısı Muıt•fa
nın eşi V aıfiye , ötey g<ce ıaat 
on dokuıdı ziy.,etıe bulunmak 
Dzeıe yiıoına oo ü9 yııılerıodaki 
kızı Mıır,ide ile diğer iki çocuğu
nu oılarık biraz ötede fotoğrafçı 
Şevkinin oturmakta ı>lduğu 48-50 
numar•lı eve gidiyor . Bunlar , 
ŞeYkinin eti ve diier misafir bir 
kadınla ıurıdao burada o konuı · 
mağa batlıyorlar . Aradan bir za· 
mao geçiyor . Hafif ıurette yağan 
yıfmur ııat 7,40 da tiddetini ar· 
tırıyor ve budıkl•D bo,anırc111· 
na yeğm•ia baılıyor ve bo ıır•da 
§İmtekle• çıkıyor ve bir yıldırım 
göğü yaıar•k mOtbit bir fÜrOltn 
ile bunlerın oturdukiuı odaya dü
§Üyor . 

Çocuklar bayılıyorlar : 
Yıldırım , Mürtideoia oturdu

iu aedirio b•t ucundaki ldolabın 

- Gerisi üçüncü sahi/ ada -

Irakta kalkınma 

Büyük neticeli 
işler başanlıyor - -

Baidat : 25 (Özel) · - Irak lı· 
tiklalini kazandıktan sonra kendi 
kendini idare edecek 1eviyeye 
yOkeeldiğini yaptıiı iılerle iıpat 
etmektedir . 

lrRlun Parlementoıu da hnkO.· 
met işleri de münevver liderler 
eliode diğer medeni milletlerde 
olduğu lı:ader tam bir mükeınıoe· 
liyet içinde yDrBmektedir . 

Kültur hayalı d11, bunonl• mu -
vazi bir yol takibediyor · Soysal 
ıeviyeoio yükaelmesi için çok e
hemmiyetli ve faydalı tedbitler 

aiınmakt•dır . 
Irak bililıabmerl kad161 ya. 

tiştirmek ve çocuktan koruaalr 
iıi•I• millet hayatıadıki &Demini 
çok iyi uladığı için İaııilteredeo 
uıutahusıı, kadın ve 9oculıı terbi· 

- ~ Sonu üçüncü sayfada-



Atati:irkün hayatında 
9 Rakamı 

-4-
39 : - Muıtefa K~mal; b&· 

tin dünyanın ılkıtlıdıjı ve gıpta 
ile tıldbf'!ttiği i§leri yapmak: ve, 
uluııl ıavaıları batl•mak için 
Aeedolur• •Jık b .. tagı zaman 
39 yııında Hi • 

( T11ib: Cilt IV; S. 27 ) 

• • • 
29 ~ayıa 1919 : - Yuoın· 

lalar lzmlri itııJ edeli ıöyle böyle 
on INı sta olmuıtur. Türk çocuk
laıı, M•tafa Kemllin ıHİDe in•o
maktı .ve, dıtlua totmaktıdar
lır . 

Muıtıfı Kemllia giriıtiği ve 
aoaaade, eıi balanm•)'u bit mu
Yaffakiyıtle neticele•dircliii olo
ııl AV9te• ilk pnü itte ba jırib
tedi~ • Bu: Yunanlılara karıı ilk 
mllallab tllrl& kıHvetleriaio ilk 
kurıunu •U.1kla11 ıDndür . 

( Tarih : Cilt IV: :;. ) 

• • • 
9 Hlıir• 1919 : - 1scaa 

Harbiye nenretinie, kendiıiai 
lıtıabula çafıren 1etiae o itte bU 
tarihte red ceweı bı verdi ! 

( Natuk : S. 18 ) 

• • * 
8 Tımmez 1919: - lluıtıfı 

-v 
Kı mll, büyük ruhlara yakıtar bir 
fif nt la, kendi•ine Yerllmiı •re 
verHetek olan tiütlln d!nya nimet 
lei'l~e iıtihza lifi b•kmakt•dır . 
Oah e• tiByfilt nimeti milletidir 
ve bl)'lk dtleya11 yuriludar ! 
lçiWeld temiz we onın enerji
yi, her ıeyl !yıpatiilmenni müm 
ki• lrıS.eak ıiaiHtt• görllyor . 

Oımınlı pıdlıahıaı: memuri
yet v11ifeılle birtiktı 011mınlı 
hti~G'.metlaln lieodiılne verditl 
rBtbe ve •lllııiyetlerBen de iıtlfı 
ettitini bildire• telgrafını bu ta 
ribte ·ılftelıtcli . 

( Nut11k : S. 28 ) 

• • • 
9 - Temmuz 1919: -Müıtafa 

Kamıl art.k Türk milleti için ya· 
ııyoı! klidiitai tı•amen büyük 
milletine vermittir. 

fl~•İe ·çiatle• dertleri ıör· 
mek için dolapa, dertli1eri din-

l91t ttdJ~ ~il-da dlJID~ 
rlae HYfl ile defer veren büyük 
we ıul bir yurd~aı!.. Müıtaf a Ke· 
mal; her dfitlB reııni ııfat ve !e 
1Alli1etten 111rılmı1 bir yuıddıı 
ol11ık ~emlelietin hıtiklili, bayıh 
•e iıttlrbali için 't•lrwmayı ba§lıdı
i•D• Türk milletine itte bu t1rihte 
hfidirdl 

Bu tıailate; MDıtıfa Kemalin 
ıeıl l>lltÜQ yurddıtlarının g&altlAD 
l1iden we .tamamen kızaıulı ... 

(N'!\ak - S. 28) 

• • • 
9 - Erzurum ~ooıreıinin he 

ti temıileaini (Muetafı Kemal de 
d~l Yet lteıta olmak rlıere) lt!fkil 
e .... ri• aay.11. 

Tlıküa taa,ik çocuğa Unıtı 
fe &e .. ı. Ahlldelujla baıladıta 
t•ı~Uit• ili\ •dımı diye k•' de 
dileb~~ü ~D Eı""'um '8aır• .. 

ıinde, o 11mın etrafında gördiitü 
ldmıelerd~n - Nizemname mü. 
cebince - bir heyeti temılliye 
vücude ıetirmiıti . 

Baıkaolığa altındı ttıeklcul e
den bu temıil heyeti - kendiıi 
de dıhil bulunmak lhere - 9 ki-
tıden ibaretti. 1 

(Nutuk - S. 39) 

* • • 
19 - Ağuıtoı 1919: - lıtan

tınbul hülıOmeti peri~ın ve Aciz 
bir vaziyettedir. Dliıman eünıtt 
lerioin altında, dOomao iemileri· 
nio tehdidindedir. 

Or1d•; Yurdun ve lilrk mille 
tinin bayatı - ne bıb .. ıaa olur
ıı oleun-ıu Vtya ba tedbire bağ
lanmılc iıtenmektedir. 

Cılız ve korkak bir takım t•
f ebbiiılere, Türk milletinin bOylk 
tarihin •• cevherli kanı ile tabın 
tahaaa zıt bir takım dütüocelıre 
baı v.utulaı•ktadır. 

Amerika hiilr61.etiniaa mand•· 
ıını kabul yolanda bir cereyan •· 
lıbildiğine yayılmakta ve kuvvet· 
len ~•dir, 

Bu "&tü niyetlerin ve teblikell 
teıebbl!lerio neye vaubilecettoi 
16reD Mustafa Kemıl, Anadolu· 
aan: - Ha1ırl diye baylcumakta
dar. 

lıte; Erıuramdıu, Aabrada 
bulunan ~hlr ııka•ı .. a 11.ıtderdi 
ii ve ~ .. rllsaa --.11aın teh· 
likeleıri•l i .. re& ettif'- •••li tif
reyi bu llrila&e yıamı .... 

(Natuk - S. 62> 
- Sona wır 

Qoğ~ afrikada 
-Birinci sayfadan artan -

goı11 bakkıada evvelemirde beı 
cihetten ciddi iuc•lemeler 11p~
dı~tan 10nra bir karar veril•~İ 
kaoa•boi izhar et111iılerdir . 

lmprator cenull cephe· 
sine çok ehemmiyet 

var;vor. 
Adi11baba : 30 (A.A) ~ Ce1t

belfPrde ufal& tefek ehe•miyetlıiı 
Ç•JPNfltalır ı0lm•ktadır. 

İtalyanlarla Habeıler meızile· 
rini düzeltmekle •e tebim etmek· 
Je meıtuldürle -. 

Yakanda cenup c"pheeinde 
mDbim bazı bıdieit cereyan etmeıi 
muhtemeldir. 

İmparatorun c~oup cepbeıine 
çok ehemmiyet verdiii ve yabindı 
kasarılhı or.ya aıklederek ha
rellitı bizzat idate ede~eldir. 

R11 Deata lntallrı ltıl7aniarıe 
Aci11bıbaya doğru ilerlemeaioe 
mıoi olmak içia Göller bö~e~ne 
bakim t.peleri itial etmiılerdir. 

R11 Deıtay11 mütemadiyen tak 
viye kıtıtı g&aderilmektedir· 

Ankara: 30 (A.A) - Bayas 
ıjaaıının bildirdijine ıöre Babeo 
hflkilmeti cenup ~epb.,ıiadeki du· 
rumla .pek aiyıde ~likadar görfle· 
mektedir. 

Habof polta içiıteri vı finaH 
bak:anl1rı dün akıam uçakla Adi 
sababadın De11iye gitmiıtir. 

Bir takım giıli tertibat.o ,lın· 
mıı olduğu aolatıhror. Cenup or· 
dnıu komındınlıklarande bazı 

degiıildilder yıptlma11 zarOTi g6-
rDlmıktedir. 

Ve yakında ha cephede kt1V'· 
•etli bir miidaf1a battı tealı ola
aa~ı &a~qWj .c~lmektedir. 

( 't'&rk Söd ) 

Şehir duyukları 
ölüler-

rraa 

Yarından itibaren yeni 
me~erııkta yıkanacak 

Yeni mezırhkta yaptırılmıkta 
olan Hri ve fenni 61ü yılıcıma ye
rinin yapı itleri tamamen bitmit 
olduiandaa yeuad•n itibaren ölü
ler ,aıoız bu dıyrede yıkaaıcak· 
tar . Şebitde eırkr içinde ölü yıka · 
mık urayca 11eak edilmiotir. Bu 
dayıede erkek ve kadtnların JI· 
kanmalau için buıaıi ye,ler, er 
kek va kıdın ölO yıkayıcıları bu 
lunmıktadır .. 

Ayrıcı cenıze namazı kılın

mak için de muaalle l•tlan ko. 
nulmuıtur · 

Cenazeleri ta~yın l11tikll ıra
bılardao mada bir de cenız~, 
kamyeau aatıa alınacaktır . 

Kasaplar az at · 
kesiyorl•r 

K&1aplar et fiıtlaranın artırıl· 
m111 Jıueuıunda urayı baş vur· 
muılard' • Bualarıa bu iıtekleti 
tetkik edilmekte oldağoadan he· 
nllz artıralmııına dair bir karar 
verilmemiıtir , 

t<a&aplar, bu iıteklui kabul 
edilinceye kadar az hayvan ku 
meie baılamıtlardır . Bu yOzdrn 
etler 11bahleyin erlı.enden utıl· 
makta ve ge~ dana@aalır tt bu
lamımıktadırlar . 

tlrayca para ceza• 
sile cezalandırılanlar 

Ekmekçi Bektaş og-tu Adem ki
lod~ kırk gram noksan ekmek eat· 
tığından 500. arabacı Ayvaz oğlu 
Hüseyin zil çalmadan araba sürüp 
halka çaretardığından 200, tüccar
dan Aziı Naoi ıu ıle kRrıflk kaz 
yığ'l 1attığtndan 500, bakkal M•h · 
met oğlu Muıtafa caddeye lşedi
ğinden 200, arabacı Mehmet Ali 
oğlu Hasan, Abuzar oğlu Abdur
rahman ve Muataleı oğlu top~l Ali 
cad lede fuzulen boş gezdiklerinden 
100 er, ıra.bacı Mqhmet oğlu Rıza 
ebliyet.iı bir adama araba ıürdür
düi'Jaıden 100, arıbaoı Mehmet 
oğlu Hasan st>yrüsefer emrine uy
madılmdao 100, bakkal Ali oğlu 
Sadık sağlık muayenesine gitme
diğinden 200 • arabaca Mul~can 
o~lu Haaan helA ılAğammı caddeye 
akıttığmdan 100 ,· Hüıeyin oğlu 
Muitafa atına işkeDce yaptığmdan 
100 ~e vesikaıız araba sürdüğün
den yine 100, arabacı lsmail oğlu 
Salim arabasını olarak sokağa 

bıraktığından 100. arabecı Ahmet 
oğlu küçük Nusret ehUyet ini üze
rinde taşımadığından 100, kaçakçı 
Ramazan oğlu lhcı kanara tışında 

keçi kf'stiğinden 500,arabacı Ômer 
oğlu Ş0vket ehliyetsiz araba ~ur· 
düğün~en 200, ekmekçi Rifat ha
ıın~r ekm~k satbğın4ın 100, ek
ı:nekçi Mustaf- oğlu Ziya elek kul
lanmadığından 200 , hakkı l Ali 
oğlu A.bdulgani ve Mehmet oğ~u 

Osman kokmuş sucuk ı&ttıklArtn -
dan 100 er, elbiseci lımail oğlu 
Mirza gl)nel paıar tııında elbise 
sattığından 100 : kahveci Faraç 
caddeye süprüntü döktüğünden 

100, aıçı Mehmet Ali oğlu Ahmet 
kaldırım üzerine çamurlu bez ser 
diğinden 100, ttrabacı Ahmf't oA-lu 
Riistem köhne araba çalıştır~ı~ın

d'n 100 , Muıtara oğlu Hüseyin 
yüklü arabaya bindığinden 100 , 
kahveci: Ramazan Mesut gömlıak 
giymediğinden 50, rençber 0Arviş 
oğlu Sülf"yman çirkef çukurunu 
acık bıraktığından 100 , dök~ci 
Mustafa oğl'1 lbrabim lr.ııaia bi· 

Güçlükle doğuran Dir ana 
•• 

Otey gece hem yavrusunu ve hem 
de kendi canını ka~betti . 

1 ........ 1 

lıtiklil uramında oturan bak-
kal Ali oğlu Betirin kuııı Fatma, 
Citey gece ıaat 3,30 dı saocılan· 

m•ı , dlplom.eı olup olmadığı bel · 
li olmayan ve fakat ebelik yapaa 
Fatmı Zebra adında bir kadın do
ium içia gece eve çaiualmııtır . 

Fıtma ııocılu içinde epi mftddet 
kıvrınm•ı v akrabaları bu durum 
kar~ı8t~da doğum evine baş vur 
muılarıı dı bir tilrlO kapıyı ıçtı-

ramımıılar . Bu ıırada kadıa do 
ğarmuı ve çocuk bir kaç dakilca 
ıonra ve Fatma da oa dıkika IOD· 

ra 61müılerdir . 

Kadınla çocuklaraaıa ce1etleri 
ölG .,abaeiylı ur•y• getirilmiı ve 

d1.>ktor Cemil latafından muayene 
ctlilmiı ve bunların llü..,eriodı 
hızı ılpbeler gardljllodıa pa 
mukpızarı polia k.rakolaaa •• 

Bir cinayet deha : 

karakolda adli ~ııım baıkanh'tıaı 
ve Cumuriyet g~nel 81Vamaolığını 
haberdar ctmitlerdir . 

Bunların bng&o memleket h11-
taneainde muayeneleri yapllaca"
taı . 

Ölen kadıPın kayını olduğu· 
nu söyleyen bir genç bir yaıgan•· 
mıza ıunları anlatmııtır ; 

- Getirdiiimiı ebe .t'ıtma 
Zehra diplomalı ebelerdendir . 
Fakat vaziyet teblike)•e ıirince 
onun tavıiyeıi üzeriae gece Hat 
3,30 da do~um evine baı vurduk. 
Kapıyı o kadar çalmımıza tıt · 
mea bir tilrlü açtıramadık . Bu 
durum kartaııodı e•imize d&nmek 
mecburiyetinde kaldık . İ•te bua 
du tonra hem çocek ve hem de 
aQUI lld&ler . GlmOlmelerioe 
izin ftırUmeai icio boraya ıetir

dils • 

Kıskançlık yüzünden 
Hamal ibr.ahim eski kar.ısıQJ 

sustalı bıçakla vurdu . 
Şehrimizde kııkançlaıL yözOo

deD yiae bir cinayet olmuı ve Ki
liıli Akıl oğlu lbrabim adında 
biriıi keadiılle birlikte yaıamık 
iıtemiyen metreai Ramazan kııı 

Ferideyi ıuıtalı bıçaklı ı1ol koltuğu 
ıltından a.•t mımeıi azeriDdeo, 
ıol kalçı11ndan ve ıol dizinden 
olmak üzeıe dört yerinden ağır 

surette yaralı mı~tır . 

Bu hadise ıudur : 

Kililıli Akıl oğla İ~nt\im laa 
mallık yaparak geçiomrktedir . 
Bundan bir müddet önceı Feride 
ile ifa ni~iltı ile birletaıaiı ve fa
kat arıda geçimsizlik yüzünden 
ayrılmıılır . 

Otay1ifı6D , ltHalaim il\diaoia 
oturmakt• olduğu eve giderek 
tekrar birle'm"ği teklif ıtmittir . 

Kedtn, bu t«>klifi red etmiı , 
bu .. uo lberine lb11bim atzıoı aç 
mıı, gözünü yummuş •e ne kadar 
müetebcen ıözl~r varl8 bepıini 

ıufetmiıtir . 
F rride; İbrahime ej'er nio 

6n0nden ritmiyr cek ve t~cavllı · 

)erine devım edecek oluıea p,o
liee haber vertCt-ğiai söylemiı 
tir . 

İbrahimia, tecavOzleriode de
vam ettiğini göıen Eeride baıır
lanmı§ ve lısaragols ritmek iate· 

miı ve buonn Oıeriııe İbrıhim , 
ıuatalı bıçatıuı çekerek ~adını 
dört yerinden yaralıyarak kan 
lar içerisinde yere ıermiıtir . 

Hamal İbrahim bıçakla birlik
te yakalaomıt ve bal.kında tutu
lan İnfeleme kiğıdıle birlikte Cu 
muriyıt genel eavamanlaiıoı ve 

siklbte bindi~ioden 100 , arabacı 
Mahmut oğlu lbrahtm yanına adam 
bindirdi;tınd~n 100 kuruş para ce· 
zasıle cezalaatlırılmış ve ruhsat el· 
maılan dükkan acao kahveci A b
met oğlu Süleyman mosınasma 
ruhc: at almıyan masaracı Mevl6t 
oğlu Süleyman Öz ıdoğru hokk•n 
da da mkamele yapılmağa hoşlan· 
mıştır • 

rilmıı ve birinci istintak bakim· 
lifinde aoııtu,. çekit.ıek kade 
teıebbüı &uçile t1evkif edilmiıtir • 

:Y •ralı F,e,ide de tedn·l edil
mek llzerb memleket 
ıioe yatırtlmııtır . 

Ha 1 kevi &1lizde 

Ba,YıtD Hida~·et taraf1f}f:\tp 
çocuk terbiyesi hakkında 

bir konferans vPrildi. 

Halkevi Kitttpsaray ve DPŞri· 

ya\ komiteei tar!ıodao tıtr'W '~ 
len seri konferanslp.rm a0rdüncüıü 
dün flktam veritmw\ir. 

Saat yedi buçukt!', Cumuriıet 
marşı ile başLyan mtizik yayımı 
alafranga ve alaturka havalarla 
devam ettikten ıoora ilk defa ola
rak Helkevi baodoeu tarafından da 
güzel bir hava çalınm•ı ve ısaat 

sekizde konfıtra·ı s baılamıştar. 

Bu konferana Kız Lisealnd,n 
Relsef~ ve Ruhiyat öğretmeni Ba-
yan Hidayet tararıodan verHG>.ittir. 
Mevzuu aile ocaklarında ve okul
larda çocuk terbiyesi idi. 

Çok mühim bir meseleye doku
nan bu mevzu çok etranı ve mü
rSBir bir surette anlatılmıştar. 

Çocuk terhiy~Blnde mektepletle 
ailelerin de elbirliği yaparak öJe
yP.oeği ödevler birer birer anlatd · 
mııtır . 

Terbiye Aleminin düsturlara mu
hitin durumu ile kerıılaıtırılarak 

faydıtlı neticPler çıkarılmıı ve me
selenin httl yolları göıterilmittir. 

Müzik yayımı ve koqf•rane tlo
parlör konulm•t olan kabv~lerde 
ve meydanlardaki holk tarafından 
oltka ile dinlenmiştir. 

Türkiyede ilk defa olarak Adana 
flnlk~vi tar~fından öoeomek'e olan 
hu yayım usulü günden .güıte çok 
verimli bir t•kil almaktadır. 

H 

Or:nek alına 
hare it-et 

Lö Tu 
Manche11ter Guardiao_ ~~.1 tooı 

" Öıuk al&oacak hiı ~ Londr 
başlıklı bf\Ş;y'ı .. ıWJa lra~ ın mü 
metinin Konsey Genel Sekr~lil.miş . 
fjine mür11cart ederek kendı ruaı m 
k4meU 'le lran hjikQm.-ıi .a vletler 
daki ıi htilAfın ılÇonst,y ruıoalJJJ. imki 
den çıkarılınıını tılep ftttiği•ir~i · 
hareketin Şark devletleri era.lılerek, 
dottaııe müııasebetleyn te ~i nefi 
miş bulunduğtına kuvvetli tiif aldıkte 
1·1 _ı.. · ı 1 · · · 1 k · ı 1 o faaıı ı \epı -e tığım, re ı e rs k 
ıındoki bu, kettdi baf\erına a~ lilıd 0

; 

gayretinin daha büyük bir V.- k •ko~ 
~etin mahsulü olduğunu 1' y . 
ı.:. ı.· '"°' enı .1 1111 hatek~ün de Tür~ıye , ?den p 
Irak ve Efgıınistan orasında ı lc&nlar 
l~lk iiıere balunan bir •. uiu 
tecavüz palpı olduğunu , aynı ak ft 
ve ayni ekonomi~ meofaetlsr Arzu 
şııan bu dört devletin ııkı bi jap 
teık\l etmAkte olduklarını , ıınmı 
buki Avrupada ayni tartlar ve r ce 
nl gayre\lo kurulmasına çalı a ol 
blokların bu neticeyi elamad 10 a 
rını, bu işte muvaffakıyet hi dlaı 
nın en büyük kısmının Türki 
kt\metinde oldu~unu, Kemal 
türk ile Rüştü Arasın kontrold 
tında işliy,ıo Türk dış &iyaı 

parlak muvaffakıyetlerJc dolu 
mazisi olduğunu, Sovyet Rus 
akdettıği hır ittifıık ile he , uza 
yan Türkiyenin merkezi k,.ndi 
tam olmMk üzere etr1:1fında es 
bir blok tesisine muvanak 
ğunu, 1934 de Rüştii Ara&ın 
retile ba9arıJan Balkan pa 
Türkiyenin garp 11anl1'lannı e 
yel altma afdığını, tingtln iee 
zuobabı dört ıdeflet palrtı ile 
hudutlarını ıda ayni suretle e 
yet altına almakta ofduğunu, 
geriye kalan açıkların yalnıı 
garistan'ile Akdeniz kıyıları 
ğunu, bunun için T8rltiyenin 
zamanlardada Çanakkale bo 
tahkim ıalAhiyetini almak ga 
tine düttüğtt'lü \'e Ukat etrafa 
)arla cevrilmiş olan bugünkü 
kiyenin ancak deniz yoluyla 
blJeeH biı--difm&DdaD-fASI&-!.,. 

ku&Q olamıyacağı.nın bildiriyora.tMı 

Yeni kurulf.in t 
ba~hane 

- Birinci aayfadan artan 

çok ~ölellediiini ve bupda• 
layı derin miooetdarlık duy 
tatıdıldarı••· Y•Dİ )erltıri 
memoun oldqklarıaı, gö•tef 
koıa,lıklır ve koıumalar lsai 
da bundan b&yle dıba iyi ç 
caklarıoı ıöylcmiş ve Cum 
tı ve Atıtjirk• derin aayğı ve I 
netdarhklarını eklemittir. f er 

Bu :g.Oıel ıöy.&cv ılkııllrla ~ 
tılanm•ftll'· _.. nış 

Buadıodın aomrı tabaldal":'~mıı 
zın yaptılcları itler ve kulla ncı 
brı aletlr.r, ilaçlar birer bir•f kı 
rülmüt ve verdikleri izahlar in 
leami,tir. lın ı 

Davetliler bilb1111 )IBpll• k 
leri ve bunların güzeltiklerilll 
ya doya 9eyretmiıler ve eı 

oaızı takdir dmlttir. 
Saat 16,30 da davetliler d 

mOt bulunuyorlardı 

Kireç ocağı cinayeti 

Kireç oc~ğında bir kl\vga 
nnsında Z11kirle Şevki adlar 
ıki kişiyı öldumekt~n suçlıJ 
mevkuf Süleyman oğlu Halil 
altı ar~4ai>nın dus{j~alAf'ao• 
ağırc,zıı hak nriode devarn old t 

mı.ş ve önceılen dinlenilen şsJJ 1 
lerden hazılar.nm y"ilid~o diııll i 
mel.nine Jüeoın ~görü.Amiit V&! 

ruııM 8 Ş11btt 936 ıa.ribine bl 

kılaıııtır "" 



_... ·hay•t Ja9onya · 
ın iandili ol8u 

ötey geceki düşen 
yıldırım 
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İnğiliz kralı Alman Oış Ba~an1 :-:Bu zamana ka«lar çıkan yalnız eserlerin değil ... bütün fılmlerin ölmez 
tonı yızı or : divarını ıUrtünmD§ v~ C:lolabıo 

u.u;-. Londrı koufe.uaaında Japon içinde bulunıın madeni kahve de-
ın mOdlifıı ettıkleri 9e red ğirmenine çarpmı7 ve d rğirmeeia 
ilmit o,ın deniz filolarının tnyikiyle dolap kapağr parçalı•· 

- bir Abidesi. •. 

Tevfik Rüştü Arası lıı Eden görUştu · ( Martlla Bggert ., ID 
kabul etti Ankara : 30 (A.A) - Alman ' 

Londıa: 30 (AA) - Kr•nl Ed dıı Balcını Eden ile ılSrOıDrken şaheseri aj mü11viliii tni ne de olsa mıı ve kapugın ucu uvılh kızca 
vletler ar11rnda bir uzlaşma- iızın beline büy&k bir b~zla .ça~p-

imkiala kılıcak tek hıl ıek · mıo , bu yavru ile kudeıı bıtkıa 

İtılyan _ B 8 bet harbi bitmedik S 
Yar bugDa ·mUhim murahhas he- b dL Bı.tmemı·R emEonı· çe Almanyınıa bir ava an .. ,. y T ~ yetleıini ve bilhassa Türkiye dış maııoı akdetmek niyetiade olma V 111 fi'J: 

i . Müıavilik prensibi kabul bir balde yere düıerek bayılmıı-
lcrek, alakadarların meıru iz- !ardır , 

bakını doktor Tevfik Rilştii Ara11 Rejisör : i urst 
· dı~ıoı ıöylemittir . 

kabul etmııtir . " C'1·ıı·m Je .• 
i nefiıleri böylelikle tatmin Yıldırımın ıiddetiaden misafir 
'idilden sonra her devlete mti- kadıncığızın kolu ıutulmuı ve 
faaıı ve deniı ticaret fılolaır · odada buluaen lamba ıöamüt , 

Edenin mühim r, uı 
icra vekilleri heyetinin görüşmeleri 

topl•ntısı ViYANA : FıJormanik orkeı\rası 

koruamaaı için gerekli tona} i~erisioi boj'ucu ve bunaltıcı bir 
lıdarları hakkında mutabık kıl ıaz kokuıu kııplamııtrr . 
le kolıy olurdu • Yıldrrım , dıvan delerde evin 
Yeni fılolar yapmak için ica karıııındıki rlektuk JimhHıoa 
en para ve büdceler, fınanıal çarpmıı , bütOo limbalır ve bu 

lcinların son haddine varılmıı d b 1 e 
meyanda o çevre e u uoaıı " 

uiu için, sıllh yarııı koılcu- lerin ve Bıcıbayram pol11 karako-

k f"Y değildi . lunun ıiıortaları yınmıı ve lam 
Arzuıunu kabul ettirmemit o 
J•ponyı, timdi bGrriyetioi balar 8Önmüttiir . 

ınmııtır . Üç yıl 6oce millet Kızcatız kurtarılamıyor; 
cemiyetinden çekildiii z•· Ajlama ve bıtırtı 6ıer.i~e 

D olduğu gibi , bufiia, her uram hılkı keprorn öoDode buı 
IO askeri teabbBdlerindea "" kiyor ve bldiunin mahıyetioi ·~ 
lıımalırırıdan yahlıraoı lı· lamalc iıtiyor . Karakoldan komı-

mrı bulunuyorlar • ıer ve polııler yetİfİyor . Bir ta-
Japonyanın uzak ıarkta İfl•I raftan ilk tedbirler almakla bera-

fj'i mevki A\'rupa j61ütil• çok her diter tıraftan da doktora. b~ 
ifaeoiyor : AaJada Avrupa i · ber veriliJOr , Uray bııt bekımı 
rı daba yilkaelmemek üzere isamettia hemea yetigiyor , Ji. 
dOtmüı ..olduiu için J•P?0 zımırleo büt&a frnnt tedbiı ),.ri 

, uza~ ıetl• YyOk devleti ba· yapıyorsa da 23 Niıaa ilk okulu· 
e relc:U • Bu bir vakıadır . nan çahıkau Ye sevimli öğrr.niciıi 
Jıpoa~ ticaret fıloıu.n~D. Mlrtıdeyi kurtarmak bir tllı lü 
t m1ı,_ to•ilatoyu ıeçujıaı mimklo olamıyor . 

iyor muau_. ? Çin denizi_, J• 
• adalara •••ai ve ıarbı p•· MOrşide don gömilldii : 
k denidnde kabotajın tem• Yıldırım kurbanı Mürıidenin 
n Jıpoa bayraj• ılta•d• yapıl ceiedi , dün çıçeklerle ıilılü bir 
raı biliyor monaus ? ıabut• koıam•ı , akrabalarının ve 
Bilyllc J•poa nakliye tirketle urım bıllunıa ıöz yatları araıında 

ia, bıdarını Avropa,a kadar yeni mez:ırlıi• götilrnlerek g6 
ttıldannı, Hind ~eni~inde, ~81 mlllmüttlir . 
körfezinde ıenulerı olduıu- • . . • 
Savey kaaafı..,JI bl1flk ~n.- 1 Baytlaoların sıhhatlen ıyıdır lerinde11 91.&eklarıaı, g~mı.le Yddırımıa düımeıi eın81ında 

in Kap .blll'IU klidar ındık· bayılın Mdtıfıaın diter çocuiu 
ini ve hattl cenubi Afrlkanıa il kolu tutulan kadına doktor tı 
p luyılartndı ticaret ~apm.a~ ,:fmdan fınnt t dl}irler yapılmıı· 

hama da dö•dtUderıaf bıh· ı tır . Bunlann ııbbatleri iyidir • 
ı muıunuz? 
Biliyormuıunuz ki , Almıo · 
. . ve HoUınde baynlrluı, 

asile ,Olı(je :J,3,7 v1. 13 kar 
' -~ erlerken, bnbrada rıtoıea , 

b !JHİI ,JJDtiı 29 bet ka· 
ıyordu . yecileri getir tmiı ve kurılır aç· 

ırakta kalkınma 

- Birinci sayfadan artan-

mıtlk . 

Anlcara : 30 (A A) - icra ve· 
lulleri heyeti dün fsm "t İnöon 
dün reielıği altında ;toplaomıg , 
mubtelıf ışlcr üzerinde gö•fitme-\ 
l"rde bulunmug ve itleıe dair ka
rarlar vermiıtır . 

İngiltere kralı 

Sovyat dış işleri komi
serini kabul ederek 

uzun müddet görüştü 

Loodra : 30 <A A) - Dün bu 
rada çok 6nemlı görüşmeler ol 
muıtur . Sovyet dıg itler komi · 
aeri 6jle yemeğini ycdiktfln son 
ra kral s"kızıoci Edvar tuafm
dan kabul edılmııtir . 

Bu ılrlfme yarım ıut Bllr
müıttlr . İogıltere kralının resmi 
bir Sovyet komiaerioi ılk defa 
vaki oluyor . 

Lihlnof ayr ı ca Baldvio ile 
de görDgmllştür . 

Litvinof buıün Loodrıdın ay· 
rılıcaktır . 

İtalya hükumeti 

Mısırı zecrt tedbirl&re 
iştirak ettii:iinden pro

testo etti 

Kıbire : 30 ( A.A ) - ltalya, 
Mııar bülc6meti•e bir nota verer~k 
zecri tetbirJeri •~ini RrolULQ 
etmit ve bunların tatbikinden Mı
ıır büldimetini mesut tuttuj'uoq 

1 İtalyın teb111n1n ufhdıiı tatar 
)ardan dolayı maddi •e manevi 
ta11mioat ıiatemelc bıllduor mabfuz 
buluaduıduiuu biklitmiıtir . 

Fransa kabinesi Ve nihayet bUiyormu~unuz 
72 sen~ ıçinae japooyanıa 

fuıDı ~i ..,i,U•• çıkmııtır. 1872 
33.110.000 9lan bu rıQfuı l9.34 
67 milyonu bulmuf ur . Ko ı 
Formoı ve Sah.linde yerleı 

Kız mrkt~pler,ode proğrım BugUn sarlavlar kuru
dııınd• bu itler Oıttlnde ltonfe -
ranılar v.ıilmektemr . lunda beyannamesini 

Jiponfarı da soyar19nıı, Jı
n nüfusu, 1934 ietılistikleri

gare 94.2()0.000 raka~ma çı · 
. Yalmı J@ıpony.<la kılomet
IDUrabbaına 183 kıti ıdüfüyo. 
lrımlarıa -b•llr•tı ber türJO tef. ' 
Ieri )üzumıuz kılmaktadır · 

Adaların Japonyası ' dışariyle 
niş münakale vasıtalarına malık 
Dıa<lan, arazi ve ekonomi bakı
nt1an intdşal eclemez. Bu hususta 
ltı İngı lterenin vaziyetindeılır. 
lngıltAre, uzun zaman rakip~iı 
lınış olan ticareti dünya üzer_ıne 
kmedı·rken donanmHı seyesınde 

' 
anuıta hakimdı. Japonya onun 

nde yarilm~kten başka bir şey 
Pınıyor: Kuvvetlı bir deniz or· 
•unun himayesi altında, •kendi 
iıl,,i • nde bakim olmsk isti

r Ona mani o!maya kim Ct>Saret 
er. 

1 

Çağın l i 
Adana kulubıi reisliğinden · 
.Niza.-___ " . .,. k l"L 
----· llHICI ıoce u Uc;ı 

tbU "b nu eyeti bu gllo ak11am ıa· 
t 19,3() 

da toplınacaöı11dan H-
ın.. • 
. •ıanın ictimida bulunmaları 
•ca olunur. 

Haşim P•ta kabiaeai timdi okuyacak 
en çok JOllaH 6nem vermekte- Ankara : 30 ( At A ) - Yeni 
dir • Bıjdat - Şım yolu aıfalt Fransız kabiaceioin yarın aktam 
dOgüoüyor · Pek Y•kında bu yo 150 rey fızlı ile bir sol cen•h ek 
lua Irak topıaklaıındaki parçası seriyeti alacağı kuvvetle tahmin 
tı11a11mlaomıı olacaktır · olunmaktadır . 

BDyük bir k11mı çölJerdeo ıe 
çen Bağdat - Şı m otomobillerin ı 
korlcuıuz "• r ... bıtça gidip gelme· 

15C) bin kişilik 
ıeri temin edilmiı dı-mekıir • MoQol kuvyeti Mançiko 

Bağdat yolundan sonra dı Hıç hududunda tahaşşOtetti 
yolu yıpılacıkt1r . _.,_.._ 

Bo yolun da mühim bir kısmı· Ankara : 30 (A A) - Tokyct 
DID toprak döıeme ımeliyeıi bıt dıo bildir ildiği"e jörn d't Mo 
miş 150 k lometre kadar da ıo- goliıtau ku\ vetlı-ri Moıolııtıa -
ıa yapılmııtır · Mauçuri hududu da toplanmalctı 

1 ı_ biUdimcti komıu memle· ve moArrn silahlarla milct bhez ra• . 
ketlerle muva1alit ve ticaret ış- olan hu Mogol kuvveılerı 150,000 

. l koymayı ba§lıca it- ldtiye b. lı~ oı m._kt•dır . 
lerı yo anı Yenlarıada 100 uçak, 25 ta11lc leriodeo ııymaktadır . 

lrakın geliımesine çok feyda. ve 25 !:>in kuıayoo V•rdtr . 

il O
lan vasıtılardıa ltiriıi de pd Dıg Mogolıetan ile MınçukQ 

arasındakı Buır bölguindeki du-
0 1 lcuyulaııdır · h b h 1 

ı· ·ıne ve rom aıtt 1kçe §Üp eli ir ıJ al · J'etrolua Irak m11 ıyes • 
. ı'oe rok yardımı olmak maktıdar . 

ekonom
11 ~ Vunanistanda tem,r-

tedar · C" kUz kabinesi 
frakın ıimılind" bulunan A· 

1 d n geri kalauları da yaban 
1urı er e 

1 ··ç elrot•ğe hazır anıyor 
cı illere go · .. den 
l . Bunlaıın evvellu goç e 
ar." d bi kumı },rınsıılar t9 
lerıo rD ' - 1 · ·ı 

d- Elcezir~de yer rıtırı -nfın ıo 

miılerdir · 

Ankara : 30 (A.A) - Yuna
o•etaoda Baeb.kın tt'ç•m netice
sini krala b ldirmiı ve bii 1emer. 
•-·· kabinesi kaıulm111nı olay-
.uz . =-·~ 
laştırmak içio kıbin~a ,,.~·•11• 1 

vermittir • 

Londra · 30 (Radyo) - Harı 
ciye nazırı Eden, Ji'raaıız ve Al· 
mao Hariciye Nazırlarıyla ıörilt· 
müştür . 

Bu iÖrÜ§meltre büyük bir ö 
nPm verilmekteair . 

Kraliçe Merinin 
be) anoamesi 

Loodra : !O (Rıdyo) - Ktı 
Hçe Meri, mdletine hitaben bir 
beyaooam" ucıredcrek İngiliz 
milletınia ve. ta'-iıının kocaaı be· 
1ıocı Corcuo öllmü dol•yiıile kr~I 

larına ka·şt g&ıterdiklui aevıidea 
dolayı teşek~~,Jrriai bildirmiş ve 
onun ,ırmi bet ıendik krallık~ 

yıtındı milletine ve tabiıtrna karfl 
gösterdiii büyü" hizmetlerden •i 
sevgiferi:lcn Lahsetmittir. 

Kahirede 60 kişi dahe 
yaralandı 

Ankara : 30 (A A) - Bu iı
bab Kahirede polia ile talebe 
araıı-'4a olan çarpıgmıda 60 ta
lebe yıryınmııtır . 

Kahire üoiveraitenle bOtOn 
sanayi mektepleri kspatılmı§Ur. 
Halkın heytcını gittikçe artmak· 
tıdır . Villyetlerde de tuabDrat 
devam etm,ktedir . 

Filstin AYaplar•da Su 
riyelilerl11 b@raber 

fi ' 

- Birinci say{ adan arlan -

Bunlarm b;ı kısmı mClheyyiç 
beyannameler dıjıdır~" tuıulm._ı· 
lardar . 

Dün geleli poatada Şım P 
zett lerioden biç birfiİ" ç.llm• · 
mııtrr. Y aln az elifb11 guJteai ıel 
mittir . 

Berut gazetelerinin verdiii ha· 
berlere ıöre Elkıbeı, Etı•ip, E 

leyyam, Elcrzirc Ve fclelıııp fall 

teleri mllbalağılı y .. ııarla efkarı 
umumiyeyi teb1iç ederek tatil o
lunm•" lcorlcuıile muvakkaten 9tk· 
mımıflardır . .. 

Fevkalade komiserin 
tavsiyesi 

- Şamda daram 1111111111.-e
ğe dotıq gitmelıı:te ve Clrtd11 ç" bolnmnaktadır. 

V atae 6acle l•rdeD .-Üf•k· 
k ~ bir lae,et ha al•• dol 
rp ,o11 ı ••r• \elan .. 
ylce t&omlaır 'Kont Dl d• 
blr mlllbt la&emlfleNlr • 

Hey 1 b\ul ...._ a..t cll
m•rtel lae1•da dil :)d~ 410 
ledikte• IODra demitur ld: 

.,_ Bu karışık vaziyet içinde 
hiç bir •iy&1i me.deain tetkıki· 
Dfı İmkia..J.oJw&ı 

Temsil ettiğini iddiı ettiiiniı 

m•P,.flıid &a\81-ti · • '6 
6mrt aleyhine yıpilıu y •lıa 

şanlıı bir tflnm dedilJ~•aı.ra nİ· 
bayet verilaıeıinİ tıYıiye ediniz 
~aııct.ter devtet iaare1lne atf e
~ilea feyle.ıio ı~zi varid oi4a
tonu da kf.lldilc.ıae bildir.ini• , 

GYULE : Horvllth oiğao orkeatırosı ~aldığı gi\U 
VIY ANA : Çocuk korusu ve 

VlVANA : Opera koroım iıtirAk etmi,tir. 

Dikkat ; Localarmızı telefo~a iıteyiaiz 

Pek yakında: itto Qrapça söıla 
Şarka ait muaszam ve .muhteıem lilm 

63g) 

TAN Sinemasında 
Bu akıa• 

Kıymetli halkımıza müstesna iki filqı birden taktim ediyor. 

1 Sinemanın en parlak yılılızı ( RONALD COLMAN ) Yi 1fi••I 
: ( LORETTA YOUNG) ın mütt•~ken temsil ettikleri biyik 

Poliıye film 

Pra•s Ahmet 
2 ~aloDu bOt bulamayup ·~ geri dönenleri.o 1011 •. iat.liMrJ 

: üzerine 'e'.krar proğrama ılAve edılen harıkalar harakaeı fılm 

kur oka 
D .kk f • Pro1tramın uıunlujtu dolayısile 

f Q • 8,JÜ da bAŞ(ıyaca\tır. 

gele~'lı film : 
Bn nnenin en muazzam Türkçe s<>zlü filmi 

Sellller 
6390 

8saray sinemasında 

l 

Ünlii bestekar Muhlis Sabahaddi 
ve çocukları saat 8 

Bu aaca 

Bq ,tleıtelair 
Muhlis Sabahaddin 

Yalnız 3 temsil içın gelmişlerdir. 

tems~ı 

de 

zade 
Ôpret : 3 Per.de 

:anr.Ni•••~Mlr•n: Mtahlis Sabahaddin 

· lııltJp piyesi 
BilıtluWii gltl!lliadea almıı. Mevkilel\ aumeralldar. 

f J1atlar ; 50 - 75 - 100 . 
Pazar g_ünü s aat 2 de: Operet heyeti tarafından tlle&M ıeitiilı 

Cumaft'e:i'~aat 2jôzz - 4,30 da iia.-

ÇtıP~ f F6r•tin 

V • iki t ı,.;1_4_ hiıı Ba beyanattan aoar• 1~'1 ko· 
bir •re: : • .::. imla•· ye mlaer kont İJlhii• er $ aldı• 
· · ..,, ' p 11r1larak Berata ıfttllflW'llt · ıhtımal yoktur . ., 



De' let Oemiryollart Adana işletme mlfettişrtinden; 

31-l .1-2 935 Nısfılleylinden tibrıl'8n M~rsin ile Mamure era11nda itliy·•n yotcu kıttarlarıntn hanket 
11atleri dPğiftirilmiı ve ba'1 katarlarda illTe edilmiıtir. Katarların yeni kalkaı varış sııatlerini p•\fırir 
cetvel •fl~ıdıdır. Sayın halka bildiririz. Pesla tafailAt ietiyeııltrin iıtuyonlara müracaatları. 

5-6 6:J81 iŞLETME MÜFEtTIŞLIÖl 

516 518 ..... , .... 528 M2 SM 
Merlia K 21.15 06.25 08.35 

K.ncaily11 2.1.32 06.35 08.45 
Detirmea K - - 06.4.3 08.53 
H•cU•lip K 23.52 06.50 09.00 

T•reoı v oo.oı 06.57 09.07 
K. 00.15 07/00 09.10 

Meliki K.-- 07.14. 09.24 
&:.Hu1aıa K. - - 07.19 ()().29 
Yeaice v. 00.42 07.23 09.33 

K. 01.00 07.32 ()().36 
Ankh &. 07.38 09.42 
7.ytinli K. 01.14 (11.'46 09.51 
Dikili K. 07.51 O'J.56 
Dhyıotlu J.:. 01.30 07.58 10.02 
Şakirpata .K. 01.39 08.00 10.07 
.idınıgır V. 01.44 08.06 10.11 

~. 09.15 10.35 
lacirlik K. 09.24 10.50 
~lrkçtUer · K. ()1).33 11.01 
Acı dere ~. ()1).39 11.08 
lliıit K. 09.46 11.16 

Çablderel... Ck).57 11.28 
Sirkeli K. 10.06 11.38 
Cey.bu v. 10.13 11.46 

K. 11.51 
Veyeiye 12.cr> 
y...._ 12.15 
Maıtabey K. 12.25 
T. Kale V. 12.35 

K. 12.'5 
O.maaiye 1'. ll.CM 
...... v. 13.15 

K. 
a.hçe K. 

l'enipap V. 

Dikkat: Mersin-Adana 

" ,. 

522 
53) 536 510 

10.40 13.10 15.00 
10.50 15.16 

11.o.5 15.35 
11.12 13.39 15.47 
ıı.ıs 13.41 1,.02 

----
11.36 14.01 16.29 
11.42 14.M 16.34 
--- -
11.54 - - 16.47 
-- --
---- 17.02 
12.09 17.11 
12.13 14.29 17.16 

16.06 
16.21 
16.32 
16.39 
16.48 
16.59 
17.09 
17.17 

aru ndaki 510 sayıll 
.. 526 .. 

531 

524 
17.00 
17.10 
17.18 
17.25 
17.32 
17.35 
17.'49 
17.54 
17.58 
18.00 
18.00 
18.15 
18.20 
18.2.6 
18.31 
18.33 

508 526 
18.00 20.00 
18.17 20.17 

18.38 20.38 
18.50 20.50 
19.10 21.00 

19.37 21~21 
20.00 21.40 

20.14 21.54 

20.30 22.10 

20.'3 
22.00 
22.20 
22.37 

21,55 

23.27 
23.4.5 
00.00 

00.4.1 
01.<Xi 
Ol.~ 
01.'9 
()'J,<ı; 

00.16 
<M.00 

22.23 

~o 

06.30 
06.46 
06.57 
07.04 
07.U 
07,23 
07.33 
Q7.41 
07.46 
08.01 
00.()1) 
00.19 
08.29 
00.32 
00.51 
09.02 

()1).06 
10.00 
lo.53 

muhtelil katar ihtiyaridir. 
,. " ., 

ı....,oalar 515 507 517 
5.13 
519 521 

5.17 
523 ...... 

Balaçe 
llamare 
O.maniye 
T. :S::ale 

llallefabey 
Y .. ıca 
Veyıiye 
C.ylaaa 

Sirkeli 
ÇakaldHe 
ll11iı 

Acıden 

~•keller 
1actrlik 
Adıaıpr 

Ş.lı:ir Pt-
Kıby•otlu 
Dikili 
Zeytinli 
Ankla 
Yeaice 

L HOyflp 
Meliki 
Tanuı 

llacia.lip 
Detirmea 
~- ıı, .. ...... 

K. 
K. 
K. 
K. 
v. 
ır. 
K. 
K. 
K. 
v. 
K. 
K. 
K. 
K. 
K. 
L 
K. 
v. 
K. 
K. 
K. 
K. 
:ı::. 

K. 
v. 
K. 
K. 
K. 
V. 
K. 
K. 
K. 
K. 
v. 

,. ,, 
., " .. " 

" " ., 
,, 

" 
" 
" 
" 

06.00 
06.04 
06.09 
06.16 
06.20 
06.27 
06.31 
06.34 
06.39 
06.44 
06.56 
07.01 
07.10 
07.16 
07.23 
07.31 

00.15 
10.13 
02.2.1 
02.W 
03.00 
00.20 

03.50 
oıoo 

<M.27 

05.02 

0517 
05.32 
o.5.50 
06.48 

07.02 

07.17 

07.31 
08.00 

08.27 
08.46 
~.Ol 

09.19 
09.33 

t• " 

" ., 

07.50 
07.58 
08.08 
00.21 
08.27 
08.3' 
08.44 
08.5.5 
()().00 
09.04 
09.09 
09.16 
09.20 
09Zl 
09.31 
09.34 
OCJ.39 
OIJ.4' 
09.56 
09.59 
10.07 
10.13 
ıo.a> 
10.28 

" .. 
"" 

10.30 
10.36 
10.4.5 

11.01 

11.15 
11.38 

12.05 
12.18 
ll.32 

12.52 
13.04 

09ZT 
()IJ.40 
()IJ.50 
OIJ.5.1 
10.o.1 
10.13 
10.%0 
10.34 
10.39 
10.48 
10.58 
11.15 
11.22 
11.29 
11.40 
11.52 
12.44 

13.13 
l!J.20 

13.40 
13.43 

14.09 

"" 

12.00 
12.08 
12.18 
12.31 
l2.3(j 
12.43 
12.53 
13.04 

"" 

15.00 
15.04 
15.09 
15.16 
15.20 
15.27 
15.31 
15.35 
15.40 
15.45 
15.58 
16.05 
16.H 
16.20 
16.2.6 
16.35 

15.05 
15.18 
15.2.8 
15.38 
15.47 
15.56 
16.02 
16.1-l 
16.16 
16.U 
16.33 
16.47 
16.54 
17.01 
17.11 

• 17.22 
17,30 
17.M 
17.39 
17.46 
17.50 
17.57 
18.01 
18.04 
18,09 
18.14 
18.26 
18.50 
18.37 
18.4.2 
18.49 
18.57 

17.35 
17.4' 
17.54 
18.00 
18.15 
18.22 
18.33 
18A5 
18.58 
19.M 
19.13 

19.2B 

19.42 
20.10 

20.37 
20.52 
21.03 

21.22 
21.38 

Dikkat: Adanapr Mersin arasında 509 sayılı muhtelit katar ihtiyaridir. 

VHayet encUmeninden 
Kareis~lımo Hamidi1e köyiiodo 

Huıual lduenıo malı bulunan ve t . 
•• hı·her .töaümi yed• lır11 muham I 
DiP.O luym .. tli (30} d6Düm tarlanın 
46 P'*roa olırak ıyr1, a.y11 peseır 
lakla aatılm_... en.iM ilin edi
lea prtlar dalreainde yeniden ıçık 
utarmaya konulmuttar. 

letekli olanların yüzde yedi bu 
çak pey ıkoelerile birlikte 11-2-
936 aalı dlil ••t (1 l) de Vail 
19t daimi •llda•e möracaıtlırı. 
22-~· 6361 

•& • 1 '\ 
bu gece nöbetoı 

1 Eczane 
Postane clvannda 

1 Yeni ecz•nasldlr 
~:ı. -

5370 

Satılılt yurd Hizmetçi iradın 
Biricik yaylaıındı Cakııf me•-

kilnde ahlı lıtltl ilç oda 'H nloala aranıyor 
bıt '" bab~ye elveritli yedi d6 

l'fde his..ı görmek ioin bir nim •lk&an çamlı mahal •talak-
tar. iatiJ• c.ıat 1'ekiye mftraeaat- hllae&oi kadaa aranıyor . Matba-
lan . 1397 mın mlncaıı edilmeai. 

J 1 S.. ll'•ua 

TôQKiYE 
. " llRAAT 

!'!3ANKA~I 

· -DAoA· · 
BiRiKTiR~N , 
RA~T ~D~R 

Villyet encU~enindan ~~~~~~-~~~~~~~~~~~ 
32 )(odel alh silindirli Şevrole 1 

markalı Villyet hizmet otomobili Belediye ilinları 
muhammen bed~i ~an (700) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lira üserınden ıçık artırma ile 1at

hğa çıkar1lm19tır. 

lstPkli olanların % 7 buçuk 
P*'Y akçelerile birlikte 11-2-936 
uh günü aaat onda daimi encü
mene ve otomobili görmek istiyen 
lerin her gün Huausl Muhaseb~ye 
müracıatlars.6363 

22-25-28-3 ı 

yitik makbuz 

Belediye buzu salı•• çıkarıhyor 
B"lediye kanera&ı buz labrikaaında yapılmakta olan buzon 18 

mesindeki f&l'tlar deirwainde ve iki sene mOıfdetle Htıı• çıkıtrıllll 
kapalı zarf usulile artırmaya konulmuştur. 

Muvakkat teminat parası ilr.iyüı elli liradır. ıhaleıi Şubatan O 
pazartesi günü öğleden aonra aaat on beıte belediye eocümeniadt 
pılacektır • 

isteklılerin ıartnameıini görmek üzere her gOa belediye yazı ' 
kalemine va ihale giloQ de saat tam on beıe kadar maYakkat h 
ve teklifterile birlikte belediye encümenine gelmaleri ilin olunur. 

18-22-26-31 

1 

t 

• 
t 

t 

Müze tamirinden dolayı dipo · 
ıito ıkçaıı olarak mal sandığını ' 
y1tırd11tm 67.50 kuruş için 15-
11-9J5 tarıh ve 529939 sayılı 

makbuzu yl\irdım. bunun hükFtıü 

olmadığını ilAn ed· rim 

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

Müteahhit AhmHt oğln 
MAHMUT 

yitik ıahadetname 
931 1enesinde Seyhan ilk okulu 

IOD amıfından aldı~ım ıahıdı·tna· 
memi yitfrdım. Yenisini alacağım· 
daa eıkiıinin hükmü kelmadığını 
il4n ederim. H11an oğlu No. 24 

6398 NıYAZI 

Kaçakçılar 
vatan hainidir 

Tarı asta 
En nefis ve temiz baklava ve kao 

Torsusta Şur 11inemesı karıııırıda ( Yıldız tathcılık efi 

y .. pılmakla olan ba:tlava Y8 ealr Çf!şİt tatlıların nefaset ye temisl' 
tün Türkıyede ünl mmi1tir. 

En yüksek hedıye bu tatlılardan alıp göndermektir. 

Her yerden verilecek sparişler d..-hel 

1 Beğ~nilmiyen tatlılar derhal ialle oluoabılir. Bir defa deaeyi 

1 

darilir. 

1- 10 6396 

Adaaa Türk aözi 11 •' 

ti 
b 
le 


