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ON OÇONCO YIL - SAYI 3450 

Doğu Afrikada : 

Saip : " Babam da Türk, anam da Türk, 
katgısız türk oğlu türküm. ,, 

Balkan antanltnın baş- ita/yanlar yine bombardmanlarına 
k•nhGını Tevfik Rüştü devum ederek yangin b b l tt 

Arasa devretti. om a arı a ı 

Aşıkı olduğum bfJyOk Atatilrkün ellerini öpmeğe 
vaffalı oluraam, dört aydır aralarından ayrıldığım 
rkadaflarıma kavufursam, hasretlerini çektiğim 
rular:mı bağrıma basarsam bu acıları unatacağımn 

martesi günü saat 13 de karar maznunlara bildirilecektir. 
nlrar• : 8 (Ôz_.ı •ytarımııdau;) 
olkaad muhıkeme1htia ba 
1 CPlı~ıi de ba ı•b•h 1aıt 
ı ıçddı Mnna•l•r •e ••e
r müdlf••lanaı yeptılır 
afıalu bet ıaıt de••lft etti. 
u berec1ınh crlıede, mlcl 
••ıml (Babı Arılr•n) I• mıı 
ar ,,,. mllrlaf .. Y•klli lfllıD· 
ııı fakat çolc 1ıtfd1ıtli bir m6 
fi da ol:tu. 
aloa ub•bın 8,5 dra itlbıreD 
Uftu . Heyeti balrlmr. y ti• 
ılchlaı . Kılabalılr ara1ıadı 

1-..ı.--UDlarıa girilecek yerlerini 
hmak içla !MmıD bar celee 
ltidilea .azlar tekrarleadı ; 

, : 
- 0 Yıbyı ••.ırkıdıtlın Uf .• ,, 

·7e batırarak mevkufl1rıa 
rHmelJ içlo poata baıınl •• 
. 

ı Maınaalır jedrOerek J•rl•rl
konoldolır . 

Alı Salbio rnOdıf•• v,.kili A Saibm müdafa11ındao bnı pır-
9ulut H•mid Şrvlrrt ayıı~a lul çalarını •t•iıya y11ıyorum . 
kar ak m8dafa .. ına bıoledı : Ali Saibin miidaf aHna• 

"Bay b•tkao, vekalet h•y•lln l mesi : 
da biuz uıunca yolculutum var. 0 Yülcselc hakimler Ben m• 
Bu mealrğıa y~nııi ye yabancıı.ı ıum ve big&,,ıhım . Maıumiy111 Roma{l.ya dış bakanı tllufrsko 
..yılımım . Bunı reğmen bu dı • time vicdao,.,n kani ve m•ıterı"h 

f k kBlf t" • O u Ankara : 10 (A.A) - ~kot· 
Hyı müd• •• ~tm" e ını - balond••"u• *'"ia d&rt .,daahe· 

ld ,. rnin 0 -e ... lovaky• beıbık•D• Pıri!e ıelmit· 
... ,fmf'! ı •a1m zem•,,, P. • ri ,ükeelc buıarueuzda hehp y•. -• ı hm 1 ı. " tir. fraoıız dıt bıkanile Avostur 
Junuz kı, "°ze 0111 1 •1•c

11
"

1 recek bofÜr.leri .. h.rtıılıkla bek 
mi dave•ı size aaaıl izah edece 1 ,_1 "d yıınıı ıstiklih ve Tuna bavz111aın 

1 emr.a e ı ım . " l I i d ·· n k 
h 1. d• - dB tanıi111 meıe e erin e gorutec• · ji•i •Y ı uıun m. ••Oöıt aydınbeıi hak11z olarek 

Kelim muk•ddemelcıindeo beni aoıtındliren makam iddia· tir. 
hangi biıiıini tercih edeceaimi ta· 010 aleyhime ıerdettiği delillerin Sovyet gt.ne\ kurmay bııkına 
yinde ıorluk çekiyorum heyet mecmu•1ı çürlllc ve Haf- Londradan Parise gelmiıtir. 

Nihayet : 0 Allab biç bir Türle aızdu. İddiınaml:de aleyhime ıerd· Dün Pa~iıle büyOk elçimiz 
çocuiuoı , Türk kını taııyao, edilen delillardı ıırasile birer küçük itilaf ve Balkan •ndl•ım11ı 
Tlrk kültlhü alan, Tlrk bayrağı birer cevap Yererek 81,ııızlıt•nı bakan1ırt ıerPfine vertliği ıiy•fet 
altındı Jlf•J•D hiç bir vatandı- iıpat edeceğim ı te Romen dıtiıldi bakanı ThD· 
p bu derer.• siyah ve korlcunç .. Huzur\lnuzdı ifade ettitim lealco nizamname mudbince 8al· 
bir h•trei bıyıt kaydetmeıin 1,. bir (tahrif) kclimeıindeo mite· kın ıatantı b•tkınhtını dışiılcrl 
sözile mld•fllm• baılamaya ka. e11ir ve bi11iyıtıoa matltip olıo bak1Dımıza devretmittlr. 
rar Yerelim • makam iddia bu davay1 eea11n- • 

Diyerek mildıfaınımeyi oku- d.o ayırarak ıahıi bir hale koy- Dıt bakanımızın Parıs-
do , mut bir Ali Saip ve (Baha Arı· teki beyanata 

Bımid Şevket müdafaaname· lcao) davaıı mahiyetine ıokmoı 
Reiı, ma1nunlırı bitıbea : 

- " Geçen cellede lcldi••· 
c1hileiDlttik.. Ba celeede 

lidndh,, dedi . 
•i•i bitirdikten aoara Ali Saip bulanayor . Ben huzurunuzda t•h· 

J , bizzat müdıfa111na b•ıladı . Ali - Gerlıl lklncL ıahlf ede - Ankara : 9 (A.A) - Dıı bak•· 
oımız Tevfik Rüıtü ArH, figaro 
ıaset .. ine Pariıteki mliıakerele
ıio ıemereli oldutuon ıöylemi§tir. ·zmirde seylap 

çok k6y1Ul•r su al
tında kaldı 

Aalsıra : 9 (A A) - Doladı 
._._,_ .. o.tür altıpr al8t fa11la ile 

•eye tiddedi yer 1ar11Dtıaı 
ktıdar Ola ı•c• bol J•tmur 

1atan1br • 
lımlre Cİ•~r dajları kar dit· 
tör . Y •l•D ıiddetli Y•ımnr 
ao küçDk ve bOyük Meoderea 
irleri kabarmıf H CrJlıd g6· 
taımııtır . Tirroin haza köy
ıular altında teblikeli bir 

yetle kal•ııtır . Cellıd ıölü 
IİreD Jolunu 6rtmütt0r , Kı 
J, aeylipır.delere yardım• bat 
•ıtır . 
Diler taraftan lımir ilba~ı 
lap mıDhk111oı ıitmişlir. Tı· 
ve Torbalı ilç·bıylırı. jan· 
•• komutanlıra ye müfrezeler 
~•valide gezmektedirler . 
An icara : 9 (A. A) - KBç~k 
11dert1 nehri ile Cellad gali 
t•ımuı yDıüader. ~kilmit 

ıiden on bia dönflm ıul1r ıl 
• lcal11111 ve ıo b11kınına ut· 

•a k61lerin gıda maddelrri 
11•rıılınıJ•Cık bar h•le gelmit· 
· Kız.la, hararetle çıhımıkta 
1Ytıca lıaıir vıliyetinct. de 

111 Pıedelere çıdırl1r ı&aderil 
•tedir . 

~ahirı de bUyUk 
bir yangın 

Adnkıra: 10 (Rıdyo) - Kı· 
e • b-urlk bir bfaada VIOJID 
1Qa1, On k. . l - . 
i 11• 6 mllı ve yirmı 

T•tır:.auret•e Y•ralınmııtu . elefat f l'lt 
1 

•n ızla olmasından 
Q .._•ktadır . 

Ciddi bir tehlike karşısmda .. 
Seyhan ırmağının yatak seviyesi 

gittikçe yiJkseliyor . 

Bu gidişle, gUnUn birinde, zorlu bir tuğyan 
va ovayı klmilen su altlnda bırakabilir •. 

Yatak seviyesi glttikce yükselen Seyhan ırmağı taşgın bir halde .. 

Son y•jmurlar Ozeria~ S .. y. 
bao yine kıbarm•i• b"tl•dı. Da. 
bı, bu gOnkU h•li il• bu yüLıseliş 
biıe koı kn verecek bir mahiyette 

d•ğildir ım•, •eeğıdı •alıtac•tı· 
mız bıkilutler kerı111ad• brpimi-

- perti duymımızı dı imkan 
1111 or 
yoktur , 

Filhakilc• 6ğrrodiiimize göre 
Seyhan ırmağının yıta;ı mütema 

d. eo dolmakta ye ıuyuo aldıiı 
ıt k' 

zemin ıevi1eıi ıittiLıçe yükselm~ 

d
. Gö"ı ile göıülm.yeo bu teb 

te ır · 
likeh v.zi1eti au r•k•mlarl~ •__nlı 

1_ Ad•D• onsınıo ve hatta bız· 
tarH• •. 

t Adanı ıehrinin yaran ıçın ne 
ıa -
korkunç bir ıu bulnoını ugraya 

C•ğını §İmdiden tahmin etmek ko 
lıylaıır . 

922 yılında Ad.na Fransız İ§ 
g•hadan kurtulduğu zımın Sey
han armağının TaıköprOdeki yıl 
lak VH•ti seviyesi denizden 19 
metre ylikıek idi . Oa döıt yıl 
daoberi bu aniye 1,20 daha yok 
ıelmif ve bu gOo Ta§lclSprildeki 
Sryb•n vHıli ~viyrıl 20,20 yl 
bulmuıtur , Irmak ıuyuaun yıllık 
r"jimi ve aaniyede t•ıtıaı metre 
mık•p ııu mıktuı drtiımediğine 
nnaun bu bir metre ve yirmi 
santimetre yOkaeli§fn manası ıu
dur : Seyhaoın yıtığı, sulırın yu· 

- Gerisi ikin<~/ sahifede -

lzmlrda bir fırında 
dört kişi öldU • 

Ankara : 9 (A A) - İzmirde 
Boraovada yeni yıpıtaa bir fın-
oın h•-iaoaaı lcurumadao ıeccyio 
iıletilmeei ve fırmın ağzı ile bı
cıeınm •çılmamuı yüzünden ••· 
bableyio furuoda \iahıanlardın 
döıt ölü bulunmuıtur . 

300 milyonluk bUdçe 
-

Aakara : 10 (Radyo) - Oç 
yDz milyoD loıilıs liralık hüdce

etufında gazeteler oeıriyat yap· 
mıktadırlar . Bu huıuıt• reaml 
bir ıebliğ.t olmamakl• be,.ber 
böyle bir pliDln yakında bir em
ı i vaki olarak ort•J• ahlac,ğı bek
lenmektedir . 

Yeni Yunan kabinesi 

Ankara: 9 (A.A> - Yunan 
Bııbakam , gaıetelere seçimde• 
aoarı vaıifeıi nib•yet bulduiu 
içi o hükumetin istif• ettiği •• 
bilktimeti devr için Parlemento 
bölnimetioıa teıkilioi beklediğini 

.a,ı~miıtir . 
Kr.1: partiler reieleı ini kabul 

etmektedir . 

Yeni lngiliz Krahnın 
seyahati. 

Kral ıe11.İı ioci Edurd yıkıD· 
dı İngilterenin lıüyük §ebırlerini 
ziyaret edecek ve oadın ıonra 

Veliahd lmp ·ıratorluk tacını gey
mek üzere D~lhiye ıidet•ektir . 

Kraha burada tıc gedikten 
aoora d;ğer müıtemlilceleri de zi. 
yaret etmesi muhtemeldir . 

Habeş imparatoru, top başında 
İtalyan uçaklarına kartı 
açılan ateşi idare etti • 

.., 

Hab~ş lmparaloru•un Desslyedekl saraymdan bir görül}.Üş 

Desıie ; 10 (Radyo) - İtaly•D ı 
uçakları De11iye ve civarını bir 
s1&ttan fazla yangın bombılarilr. 

bombudım•n etmiılerdir. frppa 
ratoroo buluaduju ıarıym yakı 
aını dı iki bomba düşmllt iee de 
bir ziyan vermemittir . 

Ecnebilerden biç bir kimıey~ 
bir ş~y olmımııtır . 

Uçaklara ateş t dilmiş iıe de 
hiç biri yere d6türülmemittir . 
Diğer cephelerden ıimdiye lcadH 
yeaJ bir malôm•t alınamamıı · 

tir • 

Anlcara : 9 (A.A) - •'Royter .. 
ajansı: petrol ambargosu hakkın· 
da henüz bir kıarar alanmadıa~nı 

ve bö)le bir kaurın ancak Onıe-

kizlcr komitesinin toplantııandan 
sonra.ı. vcrilebilecetini lıildirtnek· 
tedir . 

Ankara : 10 (A.A) - D&o Hı
bt§İıtaada cephelerde ehr.mmi
yetli bir hıdise olaıımııt1r . :Yal· 
nız yıdi ltıtyan UÇ•İI Dt11ieyi 
ve bu mey•nda imparatorun 111'6· 

yıoı ve uçak meydinını bombar· 
dıman t tmiıtir . 

Meydandı iki oçık buluna· 
yordu . 

De11ieden bildirildijine gire 
bombardıman bir .. at ıürmlf ve 
imparator bizzat teyyare topuau 
idare etmit ve top tllfek me.r•İ · 
leriain uçaklara bir çok i1abeti 
görülmO§tÜr . 

Suriyede karışıkhklar : 

Suriyenin üç şehrinde yeniden 
kanlı hadiseler oldu. 

Suriye fevkalade · komiseri acele 
Parise çağırıldı . 

Fransızlarm Parlse çayırdan 
SuriyPdekl f akala de komiseri 

Kont dö Marlel 

Akara : 9 (A.A .) - Suriye
delci grevler devam etmektedir 1 
J.' ınsn: f evle alide komiserile Mo·,. 
lllmın • ıefleri arısında ıiikiinet 1 
te&ı•i için yıpılaa rnüzekereler 1 
talik olunmuıtur . 

Fevkılide komiser , derhal 
Parise dönmelr emrini almııtır. 

niden büyük kargaıahklu~lmue
tur . Son hadiıelerde ölen yedi 
kitinin ceoıze t6reni •ilnaaebe
tile yepılaa ihtifılde poliı, tale-

be ve halkın üzerine ateı açmak 
mecboriyetindr lcılm1ttır . Poliı. 
lerdcn ~üç 61ü ve bir yarah var
dn . 

Ankara : 9 (A.A) - Beruttıa 
bildirildığine ıöre, Şamda , Ha
moıta nnmayişler olm01tur. Şam· 
da fılcülteoin deraleri tıtil edil 
miıtir • 

Bığdad : 6 - Mecburi a1ker· 
lik hizmeti lunununun~tat&iki &
zerine Bağdat caddelerinde büyflk 
tazabur lar yapılmııtu. 

1917 aıoıflılar eilih ılhna ah· 
nacnklardır. Bu rfrıde ma•t ta 
verilecektir. 

lrıkın eıki n1Z1rleri•deıt • •e 
lyaa mrclisi asilarıadın mlrek· 
kep bir heyet Suriyedeki bırekitıJ 
protesto eden meLtubu Franıız 
elçiıine ver1Ditlerdir. 

Sefir, proteelo mektubunu lııı· 
rfci1~ aeıaretinııı ıö~dere~jio~ 
bu heyete ddetmittir. 

Ankıu : 10 (Radyo) - Su 
riycdeo bildiriliyor : 

Şım, Hama ve Uumuıt• ye 1 -Gerisi dördıincu ıayfada-



Kamal Atatürkün 
memleketinde 

Yazan : Hanri Laborte 

-2-
MuP-81r taribio en büyük vak'• 1 

Vf' hadiseler\ b11tırlara pek güç· 
Jükle nakıolunal>iıiyoı; bu İtİDar 
la, fU ciheti batırlıttmaoıo fayda 
lı olacaiına kanıiz : 

MOttefakltıle Tiiıkiye ar .. ın
da lurarlaftırıl p 20 Ağustos 1910 
da Padıo .. b 1ar.fıodan imzilıtnao 
s~ues andl111maıı, b ... luk .. u" bıç 
bir zaman tatbik .. dilm"m şt", 
zin bu andı .. ımayı ıoız J yacak 
kifı derrcede d vl c t buluodma 
mıftır . 

fıre hu ho§ ı ğu doldura v ı 
y~ui Türlr. ı yt'uİ b .. kiki ., ı ı ulu 
sal Is.ideyi ea siy• si111 l • aki ı .-dcıı 1 

Lau&llnııe 11udl şması o muşı ur . 

Alakadar paı tııer ••Hında 

b1.1luomaıı lizımgelen ozlaımeyı 

temın ·tcaelc b .. ~ıi mftfkOI oldu : 
Mam fıb, iki Çf'lİ ' CPlıedeo 

•Onr•, 24 Temmuz 1923 dı- CH9 

la· llzeriod.. uzt Aştldı . 
Eski hudutları ıç.-riıinde l.a 

lan Yunanıstan, küçftk Aeyada 
ber tllrlü nüfuz mıotakaaını kay 

bediyordu. 

Tü ı kiye, Ara bastan eyal,.tle· 
rındeo 'tı.'mAmen nzg• çiyor, { ma 
mafıb, yeni büküm~tia k.bul et 
t;tı Törle rı&1yonalıım pr,. 111ıpi, 
yabancı ırkdan olan bu toprak 
lerlD tukim kolayJ.,ıtu ıyordu . ) 
Buna mukabıl büttın ıerl&i Trak· 
yayı M ı ice kadar geıı •lıyo , İm 
ıoz ıle Bozca adalaran• da s11hip olu· 

yordu . 
Kapitülieyoolar ise, tamam .- o 

liivedihyordu . Ehemmiyetı ıon 
der.-ce tümullu oları bu vak'a Tür 
lcü kı- odi yurdunda imır kılıyor· 

du. 
'lllrkiyeden bıç bir harp taz

ıntnatl iııenılmiyecelf.ti . Boğ11zla 
rıa kontıoıı içın arsıulusal bir 
ko.diıyoo tesiı ediliyor, faket 
Türkiye bunun riy•& tıni elac•k· 
h. 

M11zide miıli ve vukuu olmı 
yan bir şey kabilıoden, Yun•nie 
tanda yerlr§mı§ bulunan Türl.le
ria brpei lsüçük Aıyeda oturan 
YunaÖ11ar la mübadt' le edilecr k, 
Vr. ana V11taoları tarafından veri 
lecek bir tazminat alacakl•rdı. 

Bu auretlf':, Teni Türk rt.j•mi 
devletler taraf1Dd11a bılfiıl t•DlD· 

mı§ oloyoıdu ki, bu cıhet dabıli 
mOıtekhel rtfo mların muvaffa 
kıyrti için esaıh ve mühim biı 

nokt-fdı . 
Dllşlnlllmelerile mok,.mmel 

bir_ıfüette tııliilce sı~çirilmelui 

b\tmeai' bemeo bir olan bu r .. form ı 
ter, •rhk dıkkate d it'r bu intı
ı•m ile birbırlerini hlcibı-decek 1 

ler . 
Evvli 1922 İlk kanununda, An

laıra büyllk Mıllet Mt>clisi t11re 
fıadaa reylr kabul edill'"o P11diı•
hıo azli, ~ora P.ıdi§abıo lcaçııı 
vo1ıubuluyor . 

11 İllı t• ır ınd~ sabık hükOmdar 
ı. riliz donanmaaıoıo en hüvük 
lcrunzör lerioden föı i ol•n M1tlı1 · 
ya ıefiu"ıinr- gidıyor . 

300 milyonluk bir islim Om 
metioıD baıı olan bir 81t1ıf o1n, 
Hı11etlyan bir devl .. uen muavenet 
uu~mu~ tarihte ff'li olan hır ha
diaedar • 

Zira , Peyg•mb,.rin Hahfele· 
rldeo bıri iık defa olarak " gi 
•urların ,, bft~Om ve nüfuzu al 
tıa girmiı oloyordu • 

O gün, lelimiyetin Lüyftk bir 
devri ICapaDmlf oldu . 

Fılc•t, baadan da büyük bir 
denfl 4 Mart 1924 tarihıode, ya
ni hUifetin kıt'i ilg81ile , kapan· 

dı • 

P .. dıı•bı azletmek, •e ııaltana· 
tın bütün sıy11sal imtiyaz ve ı.ud · 

rı tlenni kudi üz..rine almakla 
brraber, Büyük Mi ı let Meclisi, 
s11ıtanano bütün t.ıam ıı~m• üze 

:uodı- baiı olduiu en blyük dioi 
kuvvf:tİ yekdeo •~lbetmt>ğ.. Ce8• 

ret ( d mtomiıtı . 

Bu yüksek mı-kam ıbka edıl 

m f, Vt> Alosman b.uedaı.ıodao 
A1ıdültoec ıd~ tabsiı oluumuıtu; 

z,, .. Abrlülmf'cid•n öt .. cteııbetı e hk 
b.r ıahsiyt'l o muı , y•nı r jımin 
mıı y ti ttakımı d .. o t• mı rı l reı 

kıl td yo du . 

Bun1Jola ~. ,.tw-r, hu mldd«"l 
son• .. muh11fa:a1tkir hır m1ııb11, ... f, t 
parıııi , İı imıyrtio elemi alııo· 
da meml kdt.. bır monırıı g,.ı .. 
yanı uyarıduaıak, ort11ya çı\m.k
ta gt!cikmedi 

Bu tebhk .. nıa bıı ıaıterme 
ııodeo mit e11ır ol•n Mustafa 
K~mll, der bal iki mühim karar 
Verda . 

Evwell ,, emen Cumuriyet ilin 
etti, ve oouo bıtk•nı tayia edil 
di ki, bu vazıyet eı .. en mevcut 
olan bir bit. d"i 'tt 'mrdi, sadece 
yarı açık k•lmıı bir kapıyı hm•
men ve kat'i surette kapatıyor· 

du • 

Sonra, B&yük Milı,.t Mecliıi

ne rey birliii ile hiiifetio Uıa 
1101, aynı nmenda dM Abdülme 
cidin azli ile uki hanedan aile
ıiDiD nefyıni kabul ettirdi • 

- Sonu var -

·~~------~· ...... ------~--

Ciddi bir tehlike 
karşısında 

- Birinci sayfada11 artan -

lurıdın sürDkleyip ıdiıdıği aıJll 
viyonlarla mütemadiyen dolmak 
ta ve ıuyun seviyesi de böylece 

yükıelip gıtmt ktedu . Bu, fU 
d .. mektir ki. ,.ğer St!yhanıo hu 
dolm!llıoa tndden bir çarebU
lunmeısa ırmak vatatmın yilkıel 
meai deum edec"k v.e biltlln ovı, 
günün bırinde ıu 8•viyeıiodrn 

~peyce •t•tıda kalarak be-r ban 
gi bir tuiy11nda meml(' ketin ye· 

giııe bayat ve servet kaynat•, il 
g~o selterl ı- eü ı ükleoip mabYola 
c ktar. 

Nıtekim bu trhliko bugfindı-o 

baş gö3termıştır de. ÇunkiJ Irma
ğın ova kıs nandım ·g .. çtm mecre
ınnda toprak seviyesi , Şimı!İ ıki 

turııfınıhıki ar zid··n ıakribtın 75 
ı-antı uı.,tre ytikselt tir. V u kıu bun 
daıı yirmi b .. ş y.1 önctı ını-rhum c ... -
maı paı;ırnın AdanH V11lilıği z ma
nıııda Y"Pılan ve S yhouın ıkı ktı · 
narını tekit.ederek uzuk mt•safelt!rt
kudar uzanılan toprak seJleıi, ır

mak ynt ğıııın bu gnyrı t ıhil yıık 

s .. } ı şinın tevlıt ttdec• ğ ta.şk nl ığ 

bir tltırece1 " kaJ1ı1r engel olmııktR 
ve bütün ovanın su ulııııda kalıııa 
sına mtiyılan VttrtdHmekte iet: de, 
bu eedlerın gün geçtikçe za fıa
wesı ve binntttıce tu~yıt11Jaro gö
guı gerememeıi yüzüuden yine 
her y.I ovanıu mühim bir kısmında 
mahiulAt büyük 11trar lara uğra 
maktadır. 

it çok cıddidir ve koca Yüregir 
ovasının mukadderatile yakındın 
al&kı1dardır. BinaenalPyh , ıon on 
üç, on dört yıldanberi Adana Şui§
leri idaresi elile seıl , tNhkimat , 
etüt vesaire için devlet bütçAıin

den takriben bir buçuk mil100 li 
raya yakın para a11rfoluuduğıt hal · 

All Salp : "Balta• ltk1 anam da 
katgıS1z tlrk oğla tlrlllm. n 

fllrlncl ıayf adan arlan -

ıiyattan ozaklaı•rak b•n• y11pıl
mıl} olan ha kıız iftira ve lsn•d 
l••lD ç0ı6k Oihü ifade edtce· 

~im 
.. B.zı inıafsız dO§mınlarım 

zaman zııman bana haksız bir if 
uda buluouı lat' . Ali Saip KUrt 
tür . Drrler. Bu temamen uydur 
ma bu ıfttradn· Bab"m d• Türk, 
ao•m da Tft,lr, katıksız Türk oğ 
lu Türküm . Btço ve Cıemel pa 
o• Z1tde Ek.em aibı, m~bkUtD t t 
tiğim ıki v .. t • b.iuınio söıile ba 
oa Kürt diyeD ve ıesmi bir ma· 
ktım • ıg•I etmiş buluoan mild· 
dr.tumumiye ver c• k Ct:v,.bım an
cak ıe 11ü oıahılu , 

Doğ•iuğum mrmleket yani 
K~ rkük mı Is m' lıi dahilinde 
bir kHab& idı Ke.kiik balkaoıo 
Türk oıduğunu, lamd tnloö Lo 
zao koafer•n&uıda ve bütün dün

ya müva.ceh"ıinde ı~p .. t ~mit bu 
lu.duğo cihetle bu buıusıa fazla 
s6z möyliyemiyec*t•m . 

"M~mıekettr lu bıtkilc.i halk va· 
zi1etiai le vr.auımıı bulunan ba 
z, kimı .. lcr bızim t••k vilayetle· 
riadeki kardeılerimize doğ• udeo 
dojruya Kürt derler. Ben de Ba 
ha Arık•na Baha Arıken da Er
ziocaolı olduiu için Kürd tlcraem 
möteeHir olmaz mı ? Karıımdak• 
iddia malı.mıdır . Müfteri umu 
mi makamı deiil . 

" Böyle bir aftiraaın reımt bi· 
makamın ağuadan g .. ımesi cid 
den ıayaoı tef'uürdOr ,. 

Ali S•ip bundao sooıa blivi· 
yeti hiikind• izabat v rir ken A
t•tlı kü• k•ndiııne nasıl ıoy adı 
ver dığini gösteı ir vrıikanın bir 

fot•Jğrafııioi mahk~me riy111dioe 
takdim rtli . Atet&rkün bft nsi · 
kayı Ali Saib mrmleket bııme 
tiod.:ki kazaodığı notu t6ıter 
mek için verdltioi söyledı . 

Ve iliYdeo iddia mık"mının 
bunun •lut0e olerek kendısine 

biyanette nam kazandarmak arzu 
sanda olduğunu sö~I di , 

Ali Saıp bundan ıoflra da 
aleyhinde d,. lil olarak göıterıleu 
(Y •hyantn ifadeaiode rucu de
c"tine imanım urchr .) S8ı8oDa 
bılakis lebiode olduğunu 1 çünkü, 
maıumiyete 1mıaı bulundutunu 
bunun bir iılıleoce neticeıi olarak 
Yab aoın aptbde• ehnmı,oldu 
ğuna kaoaatıni anlalh ·. 

Miidafıaaanı devam ederek : 
~leybirıde amme ıabıdl olar.le 

dinlenilen Ajan izzet ve diter iki 
t•bidın ifadelerıadP-o, tıbidli~ 
hıioden hır fey anlıyemadıtıoı 

ıöyledı. Ve müdd.-iamumınİD bu 
ııllıdl•rİ bılba.,a tilccıudan Nuri 
ve karıaıoı aizli bır celi· de dinJet· 
mf!'k üzer,. ik ..ı mP etm ... ktco malc
ı dı..,n H•lll'e bi fiıir 'I pmak 
olduğun• lfaoı tiUlunduiur•U v~ 
ftlkat bu ku' Vf! kocanın bir Tilrl. 
"İ ı DJ o Ül•<lıiı fibt reami bir va 
Zifeıt' ı İ de bıı1ı•nmeıdığ•nı Uıde 
Hti . 

Ve Arj .,, İız tin ıfıld~lıetfyle 
butta d .. yanan lddıaoamHin taBan 
tab•n• zıt olduğunu anlırtltl vt. 
izah etti we eoo dinlenen 1ab1t Nu 
ri ve karıaıoıo, Ajan İlietin ıfa· 

s o - :as a 

de, kı>ndini i'öttertJn bo ci ı1dt tt>h
lik .. için bu idarenin na gibi t.-dbir 
dütündüA"ünü ve bu düşüncelerin 
den bayındırlak bakanlığını n~ de 
nceye kadar hljherdar ettiğini bil
mem .. kle beraber, his, Adana fPbri 
ve ovası için hakild bir tehlıke 

mahiyetini göst"ren bu vııkanm , 
ne yapıp yapıp önünü almak: lü 
zumunu a14kadarlara haber ver· 

~ ...................................... .. 
desini, Muddeiumuminia ümidi ha· 

ricinde, talcviye edecek yerde bil
iklı bir lcaç noktıCtıo cerhedeftıtr 
çti'rütmüı tiuh.andufuuu açıkladı . 

İetaıyon müdllı ünün evindttki 
yemin meseleıiaio de bizzat b.tı p· 
bitler tarafından aaaıl karanhkta 
bırakıldığanı da anlath: 

Ah Saip tidndao IOilrl maıoan 1 
Üıryrin kendisine m'ktop getir 
mıl t.Ue~f'al 'lz~rinde futa bir 
şey şövl,.meğe luzDm olm•dıtını 
bunan lıaral-6tıbed~ vnıb ıt>otun· 
duğunu öyledi. 

All Siııip mUdafaaeıoa devam 
r-de. ek İstanbul• Hyahatı Adana 
da bulurnfoP,nu t ıbler halıliın

de izahıtt yHdı ve bundan ıoura 
Cumhuriyet otelinde bulunuıua&a0 
bir ıuc olutu m.,vzaane g .. çerek: 

"Cümhofİy~t oteli•d' b.tlun
duium müdddce otel aabıbini• 
od•ıında otel ıahibi, karııı Vt 

çolak Aziz brp beraber otururduk. 

Benim neden oraya gidip otur 
d.-tumu makamı iddia bu adam· 
lardao timdiye k•dar tahkik et
m,.miı midiı? tahkik e•memi~ 
vazift>ıini y•pmamıı d•m .. ktar bu 
hueusta cevap vermefi ziıid bulu· 
yftıum . 

•Polislerden ıual ıorotum me 
ıeleai: 

lem1m etrafındi d .. dikodu ya 
pılınca baldı olarak baau evwla 
poliı •rkachflarımdan sortlum. Bu 
beoim masum oldufamu r5ıter· 
meı mı? 

V, eilei ittibam olarak tevki 
fimtJrn bir gün lionra karımı .A:da
naya röaaerditimi ileri aUrD;or 
lar. Halbolci bir gün ıoara d,.ğif 

dôrt güo &oora gitmiştir. Ve bu 
Cla iddia makemıle görtııüJeıtk 
m~ede ile vaki olmuş ve karımla 
birlikte bit kaç >t•barrt memuru 
de gitmittir. 

SebP.bine g lınce : 

E•im rawmıotı. <iört çocağbm, 
ihtiyar anne=m ve bıımetcim ur· 
dır. Ancak bir ayhk yiyt>Celderi 
vardı M clteten aldığım bir aene
lık t•bsiHh da lurdırmııtım. Ço 
cuklara kim bakacaktı . 

bainmı baaarsam bu acıları u

nutacığtm .• Heliliboı olıun, bıtti 
muddti•mud Baba A:l'ik~le •• 

Ali Saibio mOdafatsı ı.s•lomın 
içini mildbiı atar bir teeıaür ha· 
v11ile doldurup bô§llttıU.ill ıon 
ra bitmigti. 

Ali Saipten sonra maınualır
d•n lımıH ve Şaban eTw.iki 
ıelerde de eöyledikleri gibi ıuç 
suı olduklann keadılertMa ııf 

temiz memlekete hizmet edeD bir 
köyll olduğu•• blyte bir~le iıll
kalerı bulunmadıia cihetle helda· 
nn1n arınmHt bu1'ut& hey~ti ha
kimenio vıect-a-..ale ettikle
rini ifade eden tözler ıiylediler. 

Bunlardan ıönra oaMye ~Ü· 
rü Şemıettin buliaa•ı•ı •ı•i•Y• 
yazdıj'ım ıu müdafaada bulundu: 

Şems'ettinin mOd*if aaıt: 
Söılerlue ıöyle baıJadı . 
Sayın bııkİo , 1ayın h'kim 

ler . 
" Hokulcçu deiilim 

neticesi olarak avukat da defi· 
lim ,, blkiin ıöılerim ıaf duygu 
lırımın , ctre7ao halin bikA1eıi· 
ol yüce buzarunuza ıcrmekten 

ibaıet kılır • 
Siz emrt•m bile olu , f.ıdio 

yüzOodıon , gözüoden rubu.İıun 
deriolilderioi okuyabilen , kıh 

kerk yaran di"kat ve haeıaaiyet 
ile mücebbez TOrküa iokifipc.a 
bikimleı iai•İz ,. 

Şemıett a bunden ıoora , id
dıa makamının : "Şemıettio maz 
nunlarıo ~o korknocudur ,, mü
t•liHına ceup veıerek • bunu 
pek de layık olm•dığı bir tavsif 
addetti . Zir• iddia makamıoıa 
bır korkunçluk vaahnı liıeyi bi 
tırmıı Avrupada akademilerde 
tahsil ıö ·mü§ bir kaç lieaa bilir. 
Nutuk nrhklı , ıeoç , faal dı1e 
vermiıse İl kı ı ipcı bir ..l. Ork yav· 
ruu için azım ohan .,u tla.lfftl 
çok görmemHİ ibp eltliJ~ ka 
detti . 

Şemsettin iddia m•kamıoın 

tabıUı daha -,Qksek vmfeleıe mil· 
&aitken hudut taraflarında nahiye 
müdürllj&oe biıi)adıtı iıaretine 

Evime kimsder uj'•amaz ol- cevap olarak dedilci : 
moıtu. Ostehk vidderi gelmiı 
bollolarım vardı Buna mukabil 

" Hıkilcat bal zaaDOlu•d~u 
ıibi değildir . Son seneliTde 932 

p•muklahmız tla oldt1ğu için ka· de Milb orta mektebi thii;~ bo 
ram benim iılerimi göraıeğ~ borç calıjındao ayrıldıktan taonra mem
larimı ödemeye gılti Düttfttll fir- lekette mevcut iktieadi bur~ lıaa· 
dıpta bile ıerc- f ve hayıiyetimi aebiyle- bir memar1yete · iotiıabı 
d&ılinea karımı, bu Tlrk kızını akhma koyarak •lelitlak bir Ya&i· 
tenkid değil takdir dmek icap leye hiç olmnaa bir nampy, mü· 
ederdi. . dlrllpM hl,._ içid iç. bekao . 

Yükıek balsi•ler, on yedi• ı.p mlrecaat ettim . Kııa bir 
nt.d"oberi Atattlrldlo •rlır•.ında ...... ıonra Maraı villyetinin 
ıedekatle y8r8m8f 9e ÖlflDCIJe kı· Se)la•nh aıbiJHİne oradaD da 
dar yö Dyeeelc bir adamım. JİOe devletin teaıibiyle Andirıa 

Alı Sıip bundan IODra: keymabm veklletine ve Çokak 
" Hapısanede mUoferid la8c- nehiJe müdiirllpDe tayio olun 

relerd-o birinde iken bile o~••D dam • Bfu•naleyb badada taJİD 
iımıoi duyunca gleneı görmüt bir yerde çabım•i• aat etmedi-
ıoık s6• müı gibi oluyordum. jim meydandadır . Şa noktayı 

ona kıyılumı biç Ona soilcHt da IHZedeyim lci ; memlelretimiD 
Ot! demek• diye b•iırdı. coğrafi vaziyeti itibariyle nahiye 

Hı~ nkf,mu\ ialtı ~emiytn mm· bltflı t.ultıadufrt Mıraf •ıti · 
Ali S.ip, cebinden bir ura kiğıt Y"ti O sta Anıdoludan mid&ıttur. 
çıkararak : <tŞun.u g6• üyormuıu Btr çok kcrel., vazifeıinio aleyh 
ouz Bu kôğıt dört aydır Htı bir de olduğu aibi lebdeki deliUerl 
yılan gabi z~hirioi içime akitıyor toplamak olduğunu iddia eden 
Bu liiiılta d• tunlar yazılı : makam iddia , lehde alrJelQels 

(AtatDrk'e suıkHd yapmak su ıöyle duraun • Blltlla ıahlilledo-
çuyle mevkuf ~ıki S ylavlev 50 de olduju gibi bunda da yek Da· 

yaılır11.da ak eroçl. Ali Selp) de- zardı vaziyeti " acaba ,. la göı 
di Bu Ali Saip hakkındaki tev teımek için Orta Aaıdotudao 
kif aibekkerHi idi. madut Maraıı cenuptan ttaymıı 

Ali Saıp bundan ıonra ı6ıle- ve laattl hududa götlrmüı ko1 
rioi ıayıe bitirdi: moıtur . Soora ıorarım , tahıi-

mekten kendimizi alamadık. 

"Çok 6tüld0m, ezildim. Fakat limle kabili telif ıolmıyan aalriy.! 
•ııkı oldoğum büyük Atetüı lıün lcbUdfirHitüae lotiıap e\mek ne · 
"ilerini 6pmele muvaffak olunam den irldla makamıeı V~beye dl 
dört aydır aralarından ayrıldıiım 1 §ftrüyor . Bugün Tfitkiyede ben- · 
arkadeııma kaYuıursam . kaç ıydar d~o daha çok yUkulr meflcftre ve 

burc:tleıiD j ~t l ı i 11 ~ • ,. ,. • .ı, 1 tıbeU ıabıpJerinio bile it1>u1ama· 



latGnbuldan göHliatli bir gurbet yolculuğu : 
K~•ı ucd'I• )1irdMİI dört bucol'na ! .. 
~lllinl , 6ir ole fdzıyı. , Tor~da 1aluğu : 
Atıklun Aci4ndnın •.tariMf kucapa ! .. 

• .. . 
, . 

Gisel ~tbirt laawa •• ~ '*lllUm , herrıık ·· 
ı IMw ıöl ~hi uW 111 bir çöl Bibi lıwnk 1 •• 

.T•ı.IMda~ /J!lllcın alnı gi6i alc, 
Tann ber.,,_ _.İl btf ,6erİn topraBına ! ..• 

• 
• • • 

twr'lei ita. 6....,. 6ıdim gibi yorulur , 
Ilı Hamenı 'fiM'rdafdat kfUinç oı.. J .. -· 
rı .. Wİ7*r ,arablfldaıl auyunu farlılı bulur ? ..• 

ICim sümrüdü deliP.* yefil yapra;.na ? ... 
• • • 

• • 
Bal/rın öt ~fıısla ..-1en Yali , 
GIM&t IMlifi .,. pıhfl1or alaali ! .. 
:ili• ~ ,..,,,.,.,. laele .,..,. c:-..u rı 
ta.u I -- IA ....... naiİI cenn.ı """"" ! .. 

• r,ı l 

Necdet Rnıtll 

J • 

BugUn kurtulue gUnU 
tlh .. : ~ a.I) y arı~w

ıün) Maraı, kartah11uaun 16 ıncı 
yıl dö•iimüaü kotluluyor. 

1920 kAaUDUDUD sojulc bir gO· 
nldd•; lftlttal ·B•yrığun-. ı ıehıli9 
ni kartarmalc içia atılın bir ıilib, 
balkın ruhunda tutuıan uluHI a 
teıin yanıılari halinde aokıldar· 

dat\lllilnlfll. ı 
Anadolana•, bu kabram•nlır 

nı~-dq ~pıa lrızıl l"'"'et, 
cŞabtt ıabahı doğan utku rftne· 
ıiyle bitmlıti . 

~o •'IUNtere g6ıüı gererek 
Ulusal varlaiı için kanını ve lı
tilılal 11vaııaı• Anıdoluda parla
yın~~'~~· olan Mar11 ba 
ıün ae kadar 6vlnıe yeridir. 

Sovyet - Fransız 

Andla1ması~yar1n 
koihtşulac!W 

Pariı : 10 (A.A) - SoYyet, 
Franıız andl•ımaaın mlzPlcereaine 
yırın Saylıvlar karulondı baıla
n•cıkllr .. · Heryo, blum andlaıma· 
oıo ıle1hinde olan B•i cenah ga 
ruplarıaa karıı onu aüdafaa ede-

;rr"} ... 1 t 
ceklerdir. 

Valeranın oDlu attan 
dUttU ,,. öltlU 

Doblen : 10.(Rıtl~,... ı ... 
da devlet raiıı Valeıaa otlu bir 
kıu neticeliade ölmDttür. 

Bir at ıeahltiai yıpblı eınade 
bir ıtıca çarparak bar m&ddet 
ıürükleamlı ve •&ır ıarette yara . 
laamııhr. Sur1tle haıtaoeya aek· 
lefdillliff 'fıbf1~rıfı•ımtfttr. 

ltelyenlar iki vapur •s
ker dah6 gönderdiler 

~n şub 
lantısına -
Şebir gıecU.i ,djn topJ,aanı 

·~ ıtçeail .. atmın ö1.I o1'llllllfll 
Rl•lleli .. &e b.&wn maddJeUD 
li!DıalJeı~•• ıeçihwıtir . 

1 -Veni mezırltğa yıpalmı • 
•teklif olu... telefon teaitatı 
baldua:la bDtçe eocllmeninia maı· 
"9taaı ıynea oaaylaamaıtır . 

2 - Eaki mezirlıktın yeni 
•ezarl•i• nakloluoıcılr 6 lülerA• 
J•Dİ 61~nlerden ılıntcek Ocrete 
ait 11bbat ve tetife encllmeoinio 
•nbıtılın olulPdl.l,. 

Sinema-.. 
..--------------------------------------8 Svbat cumartesi akşamından itibaren 

'Emaalaiz filmlerindea birisini daha sunar 

Ate in , dilber, Macar yıldızı 

Fransizka Gaalin 
En güzel ve en neşeli filmi 

( Sa ak çiçeği ) 
Sizleri iki daot Eevk ve neşe içinde yaşatacAktır. 

ilaveten : Pate Jurnal 
Pek yakında : 

Mevsimin en büyiık filmi 

" Amok ,, 
6443 

Eıki mezar laktan yeni IAeııı · 
a.ga ubipleri tarafındın oakledi- TAN Sinemasında 
'-cek ~ıUeıdeo. ~er .-m••ar MZ· .._..__..._ .. ...,..._,_ 
.. .. , ye taııom11i için bir Hra ve ~!'-~B-u-a~k§-am------'------. 
.. ledı1e tarıfıodaa kaldınlıP- Vefıi Afrikonın göbeğinde çekilm ş çok heyecanla ve ayni zamanda çok 
tömdOıtUecek ölDlerden yünlH komik sahnelerle dolu olan Halk ımızın en çok sevdi~i artist 
---MllMRfj~~MI~ • İ 5 

ı•mak için aaadak y•ptuacak 1111 f On 
olıolara bedıva iliç verilmeıioe 
karar verilmiı ve bundan I001* 

üyeler tarafındın verilen takrir
lerlo mftzakr.repine ıtçildi . 

Üy.elerdeo Şevki llt~nia ta 
vuklarıa bbf •~•t• asılmaler h•lc
kındı ve dok-or Ali aim Özge· 
neıiD J•Y• kaldırımlare üzerinde 
çocuklann oya•,mamaları bakkıo
dalcl takrlrlerialn daim! encDme 
ee , ıebit dnıen bir jaadar ma za· 
bitimiıle nrferlnia ceıetlerioio 
eıki mezarlakt•n kaldHıt.Hk ile
ride! yapalatcık ~ın ıehltler anıta· 

Da ıömülmelr.ri hılrkınll• Nuri 
A'tPjı• , heyH• r.eemi luçeltçı 
hi""D ihhtarr hıkkıDd•lci mua· 
m•nie ne •kln#ut1• i.dıir sOali 
fteriaa U rtıay , bu JIJ~leoio in 
cele•••kle oldtıi•• Vf'J kl~çı · 
lıtı ııbit olanlardan nımin bir 
lca'10•u•iJle atamakta pldntaau 
bildit:nt\ttir, • 

1 NiN~ lqp~oJ..\mık ilıere 
d·J~fflııHr . 

Zehirli gaz 
Hakkında yakında Halk 

evinde ~Ollfer,aı:_ıslar 
verilecek. 

ılcı•d• HıUcevimizCle 
d ecdet • 
din &sktor, eczacı, lci&iyagwr, İf 
yar va öiretmanlere zehirli ıaz .. 
lar bıkkındı fay4'f1Wiıoifılh1•~ 
•erilecelctir. 

Sailılc ve ıoıyal bılcaalaiıadıa 
tectj~,a,, için kifi mikdarda ıtz 
m11kelerl ve malremelcri ııhri 

lnderilm;ıµr . 
......... bilih•r• bal

Jta ...,_!.ldllctktir. 

Spor 

Voleybol 
şamptyonluğu· 

nın temsili 
( Millon Yamyamlar arasında) yahut 

( ZencUer Krab ) 
isimli fı lmi taktim ediyor. Deimi bir hareket ve kahkahalarla gülmek 

isterseniz bu (ılmi mutlaka seyrediniı. Fransızca sözlü. 

pek yQkında : 
Sessiz ve aesli .sinemanın icadından beri yapılan filmlerin en mQtbitl 

ve en dehşetlisi 

şanda ılblrU Adada 
6442 

Alsaray sineması 
bu akşam 8,45 de 

Sinema hayatında yeni bir muvartakıyet rekorunu daha yıpmııtır. 

lqgiUz lfr•h be9incl Jorjun 
Cenaze merHimi filmini May•n seyircilerine sunan sinemamız 21 gün 
evvel Londrada cereyan ede• cihanşümul hadiseyi lstanbolla bera

ber göstermek muvaffakıyetine ermi~tir. 

ProOram : Robarta 
Mttmeııitleri : *•ryok.anın uoutulmn yaldızları 

rı r•-Fred Astalre 
K•ryoka-Qardaş-Billn~foni ile boy ölçüıen muazsam şaheser 

e : en son dünya haberleri 
gelecek proğram: 

Caolanıa• T~rih-Güz9I ~ır kahraman Romayı mağlOp ediyer 

Kleopatra 
Hİl:IM9ıili : Klodet Kolber 

lşyarların bugUn sınaç
ları yapılacak 

tlbaylık terafından rtanan bO
tün İfYarlarıo buiüa saat ond• 
Halkevinde balk i§1erl bilroıanda 
el yasılınadan 11naçları biııat fi 
bay T~fik Hadi Baysal, y.,dım 
cHi Refik ve mektupçu Hilmi ta· 
rıfıbdan yıpılacaktır. 

Merkea memurluta, birinci ve 
ikinci lromherltk eanıçları dı 
martın onunda emniyet direlctör
IOAAade bir heyet tarafından Y•
pıleaaktar. 

Ayın tarihi 

!ç itler~ bakanlığı Basın genel 
direktörlDiü tar alıt;ldan ayda bir 
g;ık11ılmılcta olın (ayın tarihi) 
mecmuasıaıa 24 numrolu sayıaı 
da çok zengin JBjıılarla çıkmıı
lır · Bu deierli mecmuayı hütla 
okurlıramıza tavsiye ed•rJZ , 

ima •oleybol ıampifODU olıc•k· 
tır • 

Spo,cu 

6454 

iki fabrikatör 
lhtlkAr suçlyle hakye

rlne verlldller 
1 lbayhktı toplanın ihtikir 

komiPyoou, un fıatlarıoda ibtiklr 
yapılmakta olduğucu onaylamıı 
ve §ehıimizdeki un fabrikatörleri 
Sıl.ih ve cumuriyet fabrika ııhip· 
lerı haklarında ihtikar lcıaunu 
tıtpik edilmek üzere cumariyet 
genel HY1manlıi111ıa werilmiıler· 
dir. 

( Sefillerio Javeri ) CHARLK 
LAUGTON 

6 karılı Kral 
Büyük ve mubtef81D filmde 

64.f 5 

Hizmetçi kadın 
aranıyor 

Bvde hizmet görmek için bir 
hfsmetçi kadın araoıyor , Maıba· 
mızo. mQracaat edilmesi. 
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Suriyede 
Karışıklıklar 

- lJtnııci soyflıdcl/I cırlu1ı 

KıırH.ıs : 6 (busu ~i) - Snuyf'd .. 
ha• kan prokslo f'tm,.k ÜZPrt' Fi· 
listi .. ırı hır çolc k .. s hal.rnıda bü 

~ük aıiim )İşi· r yapı nııtur Polİ! 

ı Üoı8\ işcilrrı d"ğ1tamayırca hun 
i&• 111 Üıt>rıne "'lt § liÇmJftı• baıktan 
lm çok y r&h vaıdı 

Suriy i valaı I' ıVt-r)erf! ve 
g • uçl r. yadım o mıık üz,.•• bt-r 
tw rafıa IPlh d ftt-""'" aç im ştırr 

1:1 lk \&ıdıu dan ç.-kıı mrmt k 
t v.- bol hol p alar Vf'• m ktedir. 
toplnn an paıı-elar Vf' zahırel •ı Ş11 

ma gönd• uımekt•dır. 
Aaım .. rıd ... d '4 büyük rıümayif 

ler yapı lmış '\~ Fransııla,.tı ha.e 
k«'llrıİ fİJJı ıJe prole!JtO ~dıJmİf 
tir. 

Beıw t ~ 6 (huıuıi) - Sutiy~<f,. 

iıkau t:dılmiş vr t.diı .. c k olan A 
auıılerın io••ıİU• bakı.c11k ol:.n lco 
mısyoo uluslar <'rmiy• tı taufın 1 
dan hoyın ~dilmio v~ adları Fr'ib 

sa hükilruetine bıldirılmıtt•r 
Bunlıtr, İıviçrr lı Hanri Ko ot, 

Aaıeııkalı doktoı Bayard v. Fıao 
sız miralayı' Dohrıderı mü eklo.t-p 
tir. 

BHğd,.t : 6 (hususi) - Hicaz 
ve Nt>cid kraJı ]buussuuci, uıtoml -
kf"filt ı<övı yel emirıiği "'"sandalcı 
ıi)ıtSİ \'e ikıisadi gt rg•ı liğı gider
mt>k içto hir muuhed .. ımz ı .. m.k 
Qıer ' Kineyre gt lwış ve hü~ük 
bir m r Sımle k.,rşılaı mıştır 

--~~-----·------~---
Seyhan vilayeti defterdarlığından : 

A~ık bulm ar f\ıılı-kap• Mo 'iye 
şuh~si \'t•z edorlığı ıçiıı Memurın 

kanun11nun dördunriı nıaddesınıfe 

yazılı t;ernıtı hn z \alıpler aıasınclA 
17-Şu'-ıııt-936 p zoıt•oıı gıınü 

soat on dörtte• defteıduı lıkla ıuü 
sabako ımtihnnı yapıhıcağınden 

ist•yenlerın trıhsil ve askerlık ve 
sair vı sı kttlarile hirliktc mtıraca-
atJarı i an olunur.6419 4- 11 

Antalya ilbaylığından : 
Türk ôzu gez ... tı sinin sayılı 

nüshalarında evsaf Vf' şeraiti izah 
ellılen Antalya vılAyetı İdarei Hu 
sus yesine a!t ve ~allığı on beş bin 
lira muhomrn ... n bedelli un fııbri 

kası üç yıllık ioarıııa kııpalı zarf 
usulıle yapılan artırınuda talip çık
modığınılan 3- mort - 936 sttlı 
günü ı:ıaat 15 şe kadur pazarlığa 

konulmuştur. l'aliplerin kırk bP.Ş 

bin liranın yüzde on bPŞt nisbı tin 
de tenıirıatla vilAyet nu1kemında · 
toplaııan daimi encümone müra 
caetları bıldirilir. 6452 

11-15- 19-22 

Dünyanın en fazla tanln1J1lf 
makinası Kaymak 

Kızlı maklna 
Adiyle t;.mnmış meşhur 

VEGA ve FORTUNA 
--Senede yüzlercesini satan deposu 

Rasih :zade biraderler· 

Halefi 
Rasih Zade Feyz~ 
Adana-P. K. 93 

Tecim evi 

HC:'r zaman her boyda mevcudu 
vardır 4-30 6438 

Ceyhc:ın urayından : 

No: 
Muhamm,.n k ıy·n~tı 

Lıro K. 
Mıktan 

M. 2 1'. Hudoıiu 

185 60 464 

2 30 00 60 

40 OoğııAıı.yol br.t•ıl 2 nu• • 
cıı&ralı yol rıızlHı 
Poyraıt , 54 ııumaralı 

f1tbrılcu caılıie11i 

Gu11eyi,Oıs•tu•o mağa&& 
ve arıaıı 

50 Doğusu, 1 nnwatalı yol 
fu&IHt 
tJ.tııı , 3 numaralı yot 
fuılatı 
Poyrııı, Ali batıda oğlu 
Mehm6\ t llln Vtt dukkAnı 

Gil eyı , 49 numaralı 
sokak • 

3 14 50 27 SU 60 Doğueu, 2 numaralı 101 
fttzlatı ı:. 

B t11ı, Şahan befk~reıi 
Poyrazı. Ahmet va ş. .... 
ban hı fk.,, e11 
Gfio••yi , 49 numaraö 
ıokak. 

Yukıtrıda miktar y.- hııılutları yıııh uo parçıJa 551 buçuk met re 
murabba yol fazıa11 18-2-936 ıılı etirıtl paıarlıkl• ıatılıc11tndın 
ı&tt<kl·l•rıa yliatle yeılı buçuk pey a-çıtl11rileı blrllltl6 •Jray ıaloounı!a 
hasır bulunaıalerı . 6.&07 2-6-11-14 

Ulçlarmızı ve balıll 
yatlannızı 

Ali Nasibi eczanesinden alınız 

Temizlik s310 

Ceyhan Urayından : 1 

J - 4 Numarulı çarşı caılde ı 
sirıcle, itimaıfı milli Pnahane111 meb 

deı ııılen Binama hinası örıündı• kı 

m ... nfeze kaılor 3 IO metre tulda top· 
rakk11l*' Bazalt ocsk tı<şJı•dıırı yap· 

tırılırnak muntazıım P"' kt- kalJınm 
iıışaattınıo bedeli k,..ş(ı 11067 lira
dır . 

2 - ihale 20-2-936 Per· 
şemhe günü saat 16 da uray ıa· 
lonunda kapalı zert uıulıle yapı 
locaktır • 

3 - isteklilerin tt"ldif m .. ktup
lerrnı kanunun 32 inci maddı•ıin 

deki tuıtat veçbile ishar VK ıbale 

günü saat 16 <len evvel mühürlü 
olauk ihale komısyonuna tevdi 
eylemeler. meşruttur . 

4 - Yüzde yedi buçuk muvak
kat teminat makbuzları veya ban· 
k.a mektubu ı)e tıcaret od 111 kayit 
nıakbuzu ve nafıa müdürlüğüne" 
muıaddak ehliy.,.ti f .. nniye nıika 
larını teklif mf'~tuplanna ı .. r eyle
melerı JAzımdır • 

5 - Şartoam~leri görmek iıti-

223 Ucuzluk 

Saılıh mobilya 
M1·rhum flran11z KonsoJoıu Mös. 

yö B"lan11 uıt m<•hilya , mutbalt 
tıtkımı v,. s •İrtt 12 ŞubNt çartsmba 
günü meı ıt S1Jlonunıtn Rstıl»cttk-

ıır .6448 2-3 

Yitik taahhUt cüzdanı 
190 Numarala taahhüt cösda

nımı lrayb'JUim Yeniıioi elaca
ğtuıd11n eıkıainio hükmü kalm.-dı 
ğını il4n e"erinı. 644 l 

ÔğretmAn 
RINDl 

Bütön ılnAma Al~mini fetheden ftl 

Monte Kri•to 
SerıeDİD tın IDUl\Z&Rm t'D ı~vkalAd.- : 

filmi olar•k.1 . kalacak tar 
6446 

yenler her gtın Ceyhan urayı fen 
iılert biiroauna müncaut ed11b'1ir- ı 
ler • 4-7-11-15 

6416 

N""i 
Bit O•.tah hane 

Vakfı 

Maıhut ııh «ftn· 
dari 

An'I ı. .. k6pra meMidi 

Kıraca oğlu 

Hene Ş.b Zilli •• 

Araa Kürt Yu•uf 

• 

" 

" 
Dr.runukele ınnçid, ... 

i • • • 
I Oükktn erwaıı Ş·hıade 

" • • ·. 

Harep df'«kAn • 

• • .. • 

1Dukk&a ~,..., • .. 

' • • • 

Ara& Abdllkerlm mt-idi 

• • " 

• • 
Bir od .. lı ~ını • • 

iki • • Şah Muılihittin 

Ana llillaak Bmir Ali 911u 

Mnkii 
Ak meme\ 

Kuru köprü 

K1ym11ti mu 
ıaa.mm•i 

Lira 
200 

Çukur M"ıçf t · 120 

Yortan M. 270 

11.-rmerlı M.Mücavir· Zich· -350 
ıokafı 

' Hurmala M 400 

Nacırrto mftball~ıi Hac& 500 
Haq Jt obğı 

~runu kale mtıb• lleıan,ıe ı5o 
kale çıktMtında 

• 150 

" • ıro 

Ak Melamflt 100 

. I 

• • 100 

. 
~ 

"' 
50 

I . .. 
I 

Kıup Bekir it nalbant Halil 280 
sokata·ıd• 

Kuap Bekir il mlcelliı 8. 65 

Kıup Bekir 100 

Ka~pl Bekir M. Vaiı otlu ' 250 
ıokatı 
• 

'b ıade M.çite liaıe ıo. 350 

Durm•t P•lu 1215 

Hud ada 
~ağı lbrabim Raıih 

kihaı eık111 hormah dairt 
cı Fakıl•r. 

Şarkan t•bağın lmu Me 
ben tarikihaı timaleo G 
fbrahim Te k1tlık sade. ce 
rikiAm. 
· Sa~ı Kudf r ye Asım ot 

tice hoca ve tarikibaı 
Kaair ve CSbbir ırka•• 
batan nreae1i. 

Snğı \opal ştb eolu bur-'i 
hı arkau hadra önü tar' 

Şaf\kıo ıimalen tariki&• 
.,üoavir ı ıde vereaeıi ceall 

rilr.ihı-. 
Şarkın tarıkih11 garb~ ~ 

terikitm. ceouben ıabık bll". 
müfetti§İ Mabmot han" • 

Cephe-si yol ırkaıı emlı 
li1eden araa sağı lli .ola 

Şarkın ııo:uıl••n tarikiba• 
ferpt ıad .. Mu•\afa cenube• 

Şerkaa llii•ı·yin A vrıı 
malen GeDU ':>fil terık h ... 

Yemini Ulqcamı mD 
91tttrU' hAD•• J"lllrİ •ekti 
arkıun mottü 11d~ Mehm"t 
c\btdin p ... o .. d.teıi. 

Y 4tauaa "fak.ıf dııkklP ,J" 
'iil h11 1rk1111 miltii satk . 
ct!plie11 A.biilin pata ca~ 

Y emıJıı §ıh •de vakfı11 
klo 7esarı bakkal Kür\ H• 
kHa H•cl Ş.baa OMpbeıi ı.ı 

Y .-mıni ve yeeari tıh 
mii •akhudını dlikkln ark 
Ştıb•• ~pla11ai• te rikİAm. 

Y eaaloı t~ sade vakfıad 
( klD yeaari ı.rakia• ark~ 
r.azak .-de Kadri c ... pbtai '' 

Y emiai '11ie11in aJe 
aari Yrkıf dllkklo ar1111 ar 
dtr,--.& ude Kadri c'P.h ..... 
rikilaı. 
Şaık~ ti~alen yo\ garb 

haneci Vartandan metr6k h• 
auhen 4ökmeci Yt çakmak01 

hue-i. 
C.J*11i yol ırkaıı Y• • 

met onbatı vereatıi 10lp Ke 
de vtfflltSİ . 

Cpıh!ıi kara· Mehmet• 
arkaıı Hacı Ali aolu yol. 

Şa,jı berber Vaaeı solu 
otı11 Muı\afı H Mehmet •• 
Malla ukuı berber Ma~rdio 
hıai 111\a Tnfik •e \arikih•• 

S.iı A'f'Di solu Hımıa 
tarıkilm cepheıı tarikıbaı. 

Şerkan tarikihııı garbeO 
tan sade \'8 Mümine hatun • 
rından ıraalar ıimılen ur 
cenoben Mestan sade •akit ilf 
ritiıtaıılara ait arH. 

Temlik••D ıatıla~ak olın yokarıda meTkii ve hu<luau ve mııhamm1111 kıy•fl!t' gö"terilea yer ı .. r 3 ~ 
' 936 t•!ıbıoden itib~r~n 20 gün miJd"tltt açık •rttrmaya koıı1lmuıtar. 24 2-936 pınrteai · ptıl •• 

de evkaf daıreıinde :bttleleri yakılacaktır. \attplerin mdracaatlan.6414 4-11-lS-23 

Adalı sldlt bel llklk ~lkllll .. 
lladlı : 

lsalei tiiyD doay• No : J9 
Adanada dot.k>r M••lık OUrkan 

ile fznutt,. 1ıtıld4l oaıldt·aiodı 196 
No. da komiıyoncu Sabı.h11Uin ıtt:
dinde mukim Kullar çiniğ• 11hibl 
Tev(ıkınan mifUD mutMarraf bu 
lunduklara ( dotuau Muııafa ba
llıı tarikitm poyrnı Abidin JMta 
cıddeıi kı~leai Muıtefa malıseıı 
ve Mecit .aru11 ) il., çttYrıli Abidin 
p•tt eadtl•·Iİl"de 419 artınla .,.,. 
ve bir dökktn kabili taksim olma. 
dığından izıl.,i tliyta ıa~tiJ., •tıl
m11ıoı 111ahkeıne.ce karar Yerilmit 
olduğunda1ı hiriaci artırma gtn6 
olan ı 14abat ..... 9.16 tırihind.ii 
ıbbır .. n hır ayın sonu bulanın 
12-Mert-936 )•rihine mtiudil 
perf"atbe gtln6 ••t 11 de bel.
di1e mtı1at ... ıoaunda ibalHİ ten 
luhaacatwaclan riiıunı deUel'Jt 
alıcıya ait ol•ak bere talip olaa 
larıa yGS'tt yedi buçak pey akça
ıiyle o gön m.tıktr nlouda b nır 

5ayı.n pamuk ' ve çir.çir 
f a6.rikatörleri11e 

Yerli mamulatından lzmir çjrçlr topu kullanıa1s 

Şimdiye kadar bir çok fabrilt•lardıt yapılın denemelerle eyi 
l"r veren n mfltaöetile n•• kitanmıı olan lımirdekl tılGm•lf 
Ardlti m691.1•9inln yapt1tkta olduğa yer\i l'•rtlr toplaTından d• 
••i••amasda bulunmaktadır. 

Bu yerla çirçi~ topların.ta• almınısa meofaaıinis iktiza11oda11 ol 
t.ııniye olunur. 

Adua, M.rıin. Ttrı111 ve C.,yban •eentesi 
Adanada :Y Benytıı Ye D. Blman 5-5 

buhınmılan ondan ':/ e'hel de ııtlt ı 
m.,•lujuna Y•ya. dıtlJal Ültll'liye j 
milnoaat etcnfJleri ltiıumu illn
.ohmur • 645 l 

Umamt n~triJ•t •ttıll•• 


