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Ambıraı civarında İtalyanlar 
la Habt't kuvv«"tleri araıında bü
yük bir uvaı olmuştur , zay;aı 1 
mübimdir 
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Tüyler ürperten bir 
cinayet oldu 

labeşistanda yağmurlar başladı Fırtına devam ediyor r . da••ası bitti 
1 'dd 1. b' Sağuktan donan Komplo • 
~akallenin cenubunda çok şı et 1 ır ·hayvanlar -----------

muharebe oldu ve Habeşler büyük 
zayiat vererek çekildiler • 

ftalyan tuyyareleri bir cok Habeş 
• 

attılar. köyüne . . . 

/ta/yan kuvvetleri Makalleye girerken 

Homı : 17 (Radyo) - Neşre
lilt"n rP.smi bir tl'.lbliğde Italyan 
rnvvetlerioiD Makalleoio cenu
>nııda büyük bir taarruza batla-

ı d. 
ıklar1 bildirilmektt ır · 

Paris : 17 (Radyo) - Makal-
enin ceoubun•ia vukua ge]en bü
ük muharebede İtaly11nlar 80 bin 
tişilik bir Habeş kuvvetile çar 

>ışmışlardır . 
İtalyan kuvvetlerinin Ras Kas 

ıa ve Ras Desta kuvvetlerini iki
re ayrılmaları ve irtibatlanoı lces· 

:ntleri bekleniyor . 
Bu muharebede İtaiyaolardan 

100 kişi öl mü~ ve 500 kişi yara · 
anmıştır . 

Adisahaha : 17 (Radyo) -
M' Müdbi§ yağmurlar. başlamışlar ~ 
M Adisahaba - Drssıe yolu kapan 

mıştır . 
ç hafta müddetle münakalat y•

pılmasıoa imkau yoktur . 

Londra : 16 (A.A) - Habe
tistanda İtalyan uçakları şimıl 
cephesinde Dessiyenio 205 kilo 

etrc ıimali şarkisinde bazı köy · 
eri bomhardmao elmi§ler ve 
alktao bir çoğuuoo olümüne ıe 

ht>p olmaşlardır . 
Kahire : 17 (Radyo) - Doğu 

Afıikaya gitmit olan Faşist fırka
' 'Rl}Jsı g enel sekret~ri, orad.a bulunan 

siyah gömleklilerden . bı~ .talıura 
8 kumandan tayin edılmışhr · 

1200 amele Napolide vapura 
biodidlerek Afrikaya gönderll-

nıiştir . . . 
Bir çok siyah gömlekh ve ış · 

· b' dı' · ıınektc-cı de vapurlara ın 11 

dirlf!r . 

Kabire : 17 (Radyo) - Ro 
rnadın bildiriliyor : . 

Ambara civarında ltalyaular-
la Habeş kuvvetleri araamda bü 
Yük biı: eavaş olmuetur · 

Bu sav aştı Ha beşlerin zayıa · 
tı 6000 ölü, 15,000 yaralı Vı! hal 
Y1u>Iarın ise 1000 ölü ve yaralı · 
dır . 

Bu savaşta bilhassa dağ top 
ları büyük bir rol oynamıştır · 

Ankara : 17 (AA) - Bir İtal · 
Yan tebliğ\ : 
. Şimal ccpbl'sinde ayın OD bi. 

tındf'n oo beşioe kadar · devam 
~den bir İt alyan taarruzu nl'fİ
c . 
eııode Makalle cenubunda bazı 

tııevzil er 1 . " ld 'ğ' . b' 'dı' e e geçırı ı ınl il -
lllektedir . 

d. Bu muharebe etrafıoda alınan 
ığer haberlere göre her ild t• 

rafı o · 
zayıatı fazladu . 

Bir Ad' b ısa aba telgrafında ce· 
tı~ıp cephtsiode Naeibu kıtaatı· 
nıo Kakabi b . . ' k ' b'I' ne runo ı ı sa ı ı 

istikametinde' ilerlrmekte ve ek· 
serisi yerli İtalyan kıtutına men 
sup ileri karagol müfrtzelerini 
imha etmekte olduklarım bildir 
mektedir. 

Cibuti, CRadya)- Bir çok ec 
nebi gazetecileri Haheşistnnı ter
ketmek emrini almışhrdır. Buala· 
rın hudut haricine çıkarılmaları 
Habeşistan hakktnda doğru ma
IQmat vermemelerinden doğmuş · 
tur. 
D ·ğer cihetten Oocam'daki İı!ı· 

yön. Dejazmaç Voılayu'oun idn. 
resi altındadır. Jeyan henüz bastı
rılmış olmaktan çok uzaktır. 

Ecnebi gazetecilerin Deseiyede 
bulunan kısmı Harrara gitmişlerse 
do Gocam harekAtından biç bir 
haber almağıı muvaffak olamamış
lardır. 

Beynelmilel salibiahmer dele-
g~leri , her iki cephede büyük 
_harpler olmıyacoğını bildirnı ı'kte 
dirler . 

"Türk kuşu,,nun 

yeni muvaffakiyeti 
Ankara : 16 (A.A) - Ankara 

- Eskiıer auııodH Remorkle bir 
rekor uçuıu yapmak içio iki tayyare 

ve iki yelken plaoorundan mürrk
kep Türk koşuau filoıu ile bu sa
bah Eskiıehire gitmit olan Sa.hibe, 
bızı11t id.reetmi§ oldutu bir uçak· 
la Aokaraya döomiiş ve Türk ku· 
şo alanın<l.ı Tüı k bava kurumu ve 
türk ko§U namına selamlanmış ve 
tebrik t.dilmiştır . 

Ankara : 16 (A.A) - Ankara 
- Eskişehir arasında bugün Re
mor kla bir rekor uçuşu yapılmıı 
ve uçman Vechinin idarniudeki 
Türk kuşu uçaldarından iki tayya · 
re ile iki Yelken planoru saat do-
kuıu kırk beşte şehrimizden ay
rılmış ve 12,10 de eskişchirc var
mışlardır. 

Plnaörl~rden birini Sabi he, di -
., erini de talebelerden Mebmed 
g . 1 d' ve Mustafa idare elmlf er ar. 

ispanyada seçim 

Ma1ıid : 17 (Radyo) - Se: 
. eticderi yauş 1ıavaş bellı 
çım 0 d (sol ) 
olm ktadır . Katılonya a 

k e iyet kaıımmışlatsa da Jar e s r • 
. ı·çimde ckıeri1etı ( mer

umumı , 
kez ) kıiaomıştır . 

Madrid : 17 (Radyo) - Bu~a· 
. mücadele1inde bu gun 

da StÇIID y 
b zı k.-rışıklıklar olmuştur . a-

a ölenler vardır . 
ralanan ve . 

S . ·o kat'i ntticelerı an -

k 
.~çıgmu~o sonra helli olacak· 

ca uç 
tır · 

Arılcara : 16 (A.A) - Kara· 

de11izde ıoj'uklar devam etmek
tedir . Sinobı eığınmış vapurlar 
açılamam ak tadtr. 

İzmir viUlyetinde Gediz neb· 
ri taşmı§, çok geait bir 11hayı 

baamıı vft çok büyük urarlar ver· 
miştlr . 

Dörtyüz mevcutlu bir "öyUn 
slhültri suı., içinde donmak ıu
retile tdef olmu§lur . 

Küçük Menderis ıularıoın baw 
tığa yerde Kızılay bir revir •Ç· 

mıştır. 

Vaziyet kötü 
olmakla beraber 

Maznunlarm hepsi 
beraet etti 

Ankara: 17 (Yıldırım) - Komp-
lo suçundan maznun olanların 
muhakemesi bitmiş ve suçluların 

epsi beraet etmiştir -
Kamran 

Suriye ihtilah: 

1 

Avrupa yakın bir tehdi- Suryedeaskeri idarekuruldu 
de maruz defiildir. 

Dışitileri bakanımızın 
beyanatı 

Baş kumandanlığın neşrettiği 
beyannamede; 

ı ••4t•u • 

. Her tUrlU karışıkhğın şiddetle tenkil 
edileceGi ve yapanların askeri mahkemeye 

verileceği bildirilmektedir. 

T~uflk Rüştü Aras 

Ankara : 16 lA.A) - Dııiıleri 
bakanımız Doktor Tevfik; Ruıttı 
Aras: Pariıten hareketinden önce 
"Eaformaeyon .. gazetesine Balkau 
•nla§m81ının martt• Belgratta top 
lanacığıoı ve bazı fili tebeddOllr 
rio, Avrupı ~ulb teıkilitı projele 

rinde göıülen temıyullerio yeniden 
vaziyetin tedkikioi zaruri kaldıtanı 
ııöylemiş ye vaziyet vahim olmak
la beraber Avrup• yakıu bir teh
dide maruz buluomıyor, demittir. 

Seyahat intibaları 

Halep : 14 (özel) - Şehir ida- 1 

rrıini Hkeri kuvvetler ele almıı, ı 
§ebirdeki bütün karakoll•r aıkeri 
ku,vetler t•rıfından iığal edilmiı
tir. Şehir her taraftan kapılıdır. 

Humusla son hadise ae yoz o
hı:ı kişi tevkif tdi]miş ve bunlar 1 

mubt, lit mahkemeye v trilmiıtir. 
Hutaqeye kaldırılan yaralılu· 

dan üç kıoi daha ölmüttür. Diğer 
yauhlarlD da bayatları tehlikeli 
dir. 

Beruttan mada diğer bütün .şe· 

birler aruında telefon muba
bereei yuık edilmiıtir. 

Fran11z: fevkalade komiıerinio 
emrile tevkif edilerr k kaliideki ba
pıaaoeye konulan vataoilerdu 
Cemil Merdem ve Nesip Bekiri 
.skcri meb kemede muhakeme e 
dilecelderdir. 
Şam : 14 (özel) - Buradı 11.keri 
idare korulmootur. 

Bir tarafta bahar , öbür tarafın
da karakış olan Toroslar • • 

Karın nimet sayıldığı yerler . 
•••4 • .... ----

Ankara - Gözlerimizi açttğı 
mız zaman \ıüçük Yo1gadı bem · 
beyaz bir kar örtüıü altında uyu 
yor gördOk · Tepeler ve tren bat
tınm iki tarafında hafif bir meyille 1 

uzanan geniş ııı t le keeiz bir bryız . 
lık içinde .. Yalnız hu beyızlığı 1 

hozan ıey , evlerde ve fabrikalar- 1 

da heoDz yanan ıoık laıdı .. 1 

Sabri Gıil 

Kar yağdı, kar var demek i· 
çio topr•ğın hiç görilşmemui 

ve baaıaca dize kadar kara 

basmak icap edermi~. Biz ılık 
yurd çocukları kırın uasıl yağ 
dığıoı ,..- oe dtmek olduğunu pek 

bilm~yiz . A mma b1t1 ellerde ka
rın nasıl karıılaodığını ve karda 
naııl eğlenildiğini duyar ve oku 
ruz. 

Küçük Yozgıtta erkenden kal 
kıpta kompartmandan ba§ımı u· 
ztttığım zamao gözlerim.kamaş 

tı , göz adesem yabancıeı ol do · 

Aok.araya ulaşmak için ve he· 
le küçük Yozgattua sonraki ram· ı 
p•ları tırm.umek içio lokomotifi
miz olanca kuvvetini urf ediyor , 

köpürüyor ve hır1lı atlar gibi 
şıblaoıyor. An karaya yaklaşt ıkça 
ku azalıyor . Sırtlarda ve_kuylU 
yerlerde az çok kır birikintilerini 
görüyoruz . FakBt bu manzara 
karşısında huraluda kar var de
mek doğru olamaz . 

1 ğu bu mıozarayı tıpkı opjektife 
1 ıığd,,mık 1için bir fotoğraf ma 

kineıi ğibi • Çıldı, ~apandı . Du· 
rakta dolaşan bir iki Anadolu 

çocuğu ~Jyık altından gülerek 

Bu münasebetle ıark Fransız 
ordulara baş kumandanhtı bir be
heyınoame neşretmiştir . 

Beyanname de; aııııyiti boza 
cık her tliılü hareketin önüne geç 
mek için her çeıit vesaite müra

caat cdilecrğı ve bu hareketlerin 
ıiddrtle tenkil olunacağı yazılmakta 

ve sülditün iadesi için yapılan tav 
si yel erin tesirıız ~ kaldığı görül düğü 

takdirde kuvy l. t iıtimıl edileceği 
ve suçluların askeri mahkemeye 
verileceği ilave oluomaktıdır. 

Dört kişiden fazl• kıl•bahk 
y.eak edilmiıtir. 

Valile r nasıl tayin 
edilecek 

Ankara - Bundaa ıonu ta 
yin olu11acak valilerin her Bı 

kaolığ10 göıtereccği oımzedler 
ar.sındao başbıkonhk tarafından 

ıeçşlmrsi usullinüo kabulü muh 
temeldir . Ba§bakanlık, her ba 
kanlıktan münhal olao bez' va· 
!ilikler ic in namz!dlerioi ıormuı · 

tur . 
Adliye bakaolığı, temyiz mah 

kemesiodeo iki aza, iç bakanhk 
müfetti§1erinden ikisini , seferber· 
lik direktörünü namzP.d olarnk 
göst rmiştir . Diğer bakanlıklar 
da aamzedlerioi bildirmek üze
redirler . 

peuceremin yanından geçtiler ve 
birisi : 

- Bayın gözü kımaımı§ . 
Dedi .. Oolar gibi brn de 

güldüm · 

Yolculuk al rwi rnbıf ve tğ
ltıncelidir . lusan bilmediği gör 
mediği, hiç tanımadığı kimseler . 
le doıt, ahbap oluveriyor . 
Küçük Yuzgıddan yine §Öyle kırk 
b,.şlik bir adamla epeyce görüş 
tük . Birbirimilin ner1!den g~ldi 
ğiai , nneli olduğunu eoruoturup 
ıııniadaktan sonra benden Adanayı 
sordu . 

Ben Adaoımııın Şubat gibi 
kı§m en oiddetli zamanı ol•n bu 

- Gerisi lklrrr.i sahifede-

........ .. 
İzmirde Kıabramanlar mahıtl

leeinde babası Ahmed Hilmiyi 
öldüreo. kız kardeşi Fıtnat i le 
polis Hamdi, fa, ıocı Muataf • ve 
amele Yatar oğlu Yusofu yıra

lıyan Sabri : hakkıod1ıki bazırhk 
tabkikatrna aid evraklH müdde
iumu111 ilikten birinci mustantık
l ığa verilmiştir , 

Müstantık: baba katılibİ istic· 
vab etmİ§ v~ §ahitleri dinlemek 
için davel!ye gör.<l c:: rmişti r . Sah · 
ri ; hela lıabasaom kendisine te 
cavüz ettiğini ıöy lemektedır. Fa
kat ayni :zamnnda ev balkının 
kendisini daima tahkir ettikl~
riui de ilave etmiştir . 

Bir muhıttririmiz; kardeş hı · 

çağı ile a&-ır surette yaralanmış 
olan ve vaziyeti salaha yüz tutan 
Fıtoatla hastahaoed <" görüşmüı

tür . 
Fıtnat ; kardeşi Sabrioin yap

tığı müthiş cinayetten balak or
ku içiodedir ve dtmiştir ki : 

- Kard,.şimio i§lediği müd
biş cinıyet aklıma geldikçe çıl . 

dırac111k gibi oluyorum. Bir oğul 
ve kardeıin bunu yapmuııoa ih 
timal var mıdır ? Gerçi Sabri
DİD kazancı azdı, fakat aramızda 
pekala geçiniyordu . Evde ona 
fena muamele edildiği de doğru 
değildir . 

Müstantıkça tahkikata devam 
"dilecek ve Sabri müşahede al 
tına aldirılacaklır . 

- Anadolu -

Fes, Şapka 
Gerçi Oım•nlı hikayesi baılık 

değil, bao hikayesi idi . DahR iyi 
ooleşmak için knfa diydim. Fes
ten Euveriye'ye kadar, bütün o 
çırptnışlırı göz önüne getiriniz 

Aynı baş üstüne neler giyme
dik 1 Atatürk bize baflık dtğil. 

kıtfa değiftirmtği tr.khf etti: Gi
ycct'ğiniz şey'io adı §•pkıs'dır, de
di, 

Oodanberi bsşımız k•dar, ka · 
famız da rahat etti . içi d191 bayın
dırdır, sözünü, buruda, hm yerini'! 
kullanılmış olmaz mıyız? 

Fes -şapka meselesi son za· 
manlarda lngiliz kralmıo ölüm tö
reni fırsatı ile Londra gazetelerin
de yeniden bahis - koouıu ol
mu~tu r. 

Hep adını bildiğiniz Deyli tel -
graf diyor ki: 

«Töreoe ittirak eden hanedan 
azısı arasında: müslümıo olanlır
den biri Mısır V eliıhdi, digcri E· 
mir Zeydıdir. 

Her iki5i de sivil giyinmiş. Fa
kat Emir Zeyd'in elinde bir silin 
dir şapka , Mısır V cliadi 'nin ha · 
tında fes vardı . 

"Fes, Mısır,a , doğduğu mem
leketten yani Türkiye,deo geldi. 
Bundan bir asır evvel, bir türk pa· 
dişabı tarafıodan silindir şıpkıya 
mtialümınca bir «nazire• olmıık 
üzere icad edilmiştir." 

•Fes, bugün, Türkiye'den res
men kaldınlmıştır, Jrak'ta da o· 
nuo yerine İngiliz ıaker ~spkasına 
beoziyeo bir !"er puf konmuştur · 

"Harptao ıooro Mısır da a 
feıi kaldırmak huııuennda bir ba
rr:ket bış göıterm iı ise d e bu ha 
reketio önüne geçildı 

"Emir Zcyd'in şapka giymesi 
eslci kafalı müeiümaoları bundan 
bir kaç Stne evvel miitersir ederdi. 

- Gerisi üçiincii .-.ahif ada --- - _.._..,,,._-



Kamal Atatürkün 
memleketinde 

Yazan : Hanri Laborte 
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Heıti , şunu da ila\'e @fmeğe 

tereddiU e tmiyorum . Eğu biz 
ticeri ıiyasamızı o mrntekaların 

elconomik nrure ll cıiuc göre çok 
kı .. bir zamanda tat bi k etmezsek, 
tğer alımlarımızı bizdrn alan la ra 
hHretmezsek , evveti ticari mulı 
reçle,imiz biıer birtr k apandık 
tan mada , siyasal nufuzumuz da 
z.rar görecektir . 

Kamil Atatüık ilt ona yar 
dım tden drğe ı li ekipin 12 y ı l 
içinde meydana getiı dıği eserin 
ana betları bunlardır . 

Şef kimsu ile kıyas edılme-z ; 
)Ülueldiğioi her sabada isp at t:t 
tiği zibi ' ahnao netice it r de 
kendi lebint! ıebadtt ediyo r . Ya
nında , ve tanıı mt-n aydınlıkta , 
kendiıi ile adeta bir üç ler heye ti 
tetk'I eden iki kişi daha gözük· 
mektedir ; birincisi , d ahinin y11 r 
dımı ile zeferi h ıt zır )ayan , Ye bu 
rün mükemmel bir idareci ve dev· 
Jet adamı olduğunu göster r n baş ·, 

vekil General 1sme t İnönü ; ikin- ı 
ciei de yüksek lı i r zeka ve ahlaka 
sahip ve nHmlekette çok popüler 
olan erkanı harbiye r l' isi G eneral 
F evıi [ 1 ] dir . 

İ:lare eden bu ü çler grnlmvun 
hemen gerisinde , bi rinci derece· 
de kıymetli bir çok şıı bsiye t ler 
vardır : Geniş ve umumi kanaate 
göıelrejımin en değerli m ült fek 
kirlrrioden biri olan Tüz~ uaka· 

nı Saraçoğlu Şükı Ü , Finans ba · 
kanı Fuad Ağıalı dış i şler bakanı 

doktor Tevfik Rüştü Arsı , t-ko
nomi bakanı Celal Bayar , Cumu
riyet merkez bankası d irektörü 
Salihaddio ve daha bir çok la rı . 
Ben ıon günlerde bu k i mselerle 

Ank.rıda görüştüm , ve onlarla 
rejimin en mühim ve eo ak tüel 
meselelerinden bahsettim . 

Hrpisiude Şefin dehasın a bü 
yDk ve ııcık bir iman gördüm ; 
keza , btpisinde d e başa rılmış 

eaerin büyüklüğüoe , kudret ine 

[ 1 J Bu üç adam hemen hemen 
aynı ya§todırlar ; Kamiil sı di$!'t•rlc· 
ri de 5.5 Y•§• etrafıodndılar . 

Ye i~ tiklaline derin bir inanı§ var · 1 
dır . Bu i tik lal , müe sisler ÇF kil 
dik ten sonra , yeni Tü r kiyeoi.ı 

ne ver~bilc eRl ı ioe lı ğhdır . 
T tir ki ye Cumuriyeti toprakla 

rında a r l ı k yaban cı kan taşıyan 

t- ski varlılda r hemen bemen kay
bolmuş g ibidir . Netekim , artık 
Rum ve Ermeni yok, ancak Türk, 
yani .Mogpli tan ve Mançoryının 

kardtşi t>Ski Tatar ukı ile ve fd 
hi takip edeo .Biz nslarla kan ka
rışmnsmdan doğma bir Türk ırkı 
vardı r . 

Geıçi , daha bir müdde t içın 
zaruri olarak baz ı Gsı plı ; mese 
in üniversite p rofesörleti , yeni 
fabrika ların teshı işi ndr Alman 
ve İs\' İ,Çreli müheı.disler vardır . 

Likiu im arıcıık makineyi fa· 
aliye te koyac ak o lan " Manivela,, 
uıo ko lu sayı la bilir . Makine bir 
kere faaliyete geçtik ten sonra , 
molorüp kendi ke, dio~ iıl eyecek 

kuvvet bulması icabeder . Başka 

bir t ab i rle ifade et mek lazım ge
lırse m emlcket iu bütün iht iyaçlı· 

rın ı ka rşı l uyAcak bilgi ve zekioın 
bütün branşla rıud k ıymet li şahıs

lara malik olm e ıı i ktiza edt' r . 

B iz bunu hem büıüo kalbimiz
le tem enni ediyor , b<:!m do müm 
kün olduğuna tamamen i nanıyo 

ruz ; zira, 12 yıllık bi r Cumuıiyet 
hoya tı görmüş olan Türk ul11su 

uuo esaslı bi r sureltt· değişmiş 

olduğunu görüyoruz , Bu drği

şi k l ıği ni sır f gör ünüş olmadığı rıı 

da bi liyoruz . 

Vakıa , Theopbile Gautier , 
Loti vn Faı rerein m t dbettikleri 
İstau bul da ar tık ne Padişah , ae 
derviş , ne lıuremağası , ne ha 
rewlik , botta oe eelamlık, ne fes 
ne ça rşaflı kadınlar , ue (le Bo · 
ğuiçindl:n süzülüp işsiz güçıüz 

le ri Göksu ve Kfiğıtlrnneye götü 
ren süslü kayıkların olmaması , 
pitorr sk amatörlcı i ic;ia hazin ol
duğuou ka lıu l ede im . Buoa mu
kabil , öz itibariyle drğişiklik 

vardır • 

- - Soauvar -

Seyahat intibaları 
- Birinci sayf aclan arlan -

ıiialerde tam bir ilkbahar yaşa · 
dıiJnı, batlarımızdo bad em, ~rik 
gibi meyve ığaçlarınm çiçt k aç
tıiun, tarlalarda rıe,kjs ve süm
büllerin bollaıtığıoı, bağların bu· 
dan«htını, bahçelerimizde porta 
kal apÇlarınıa bala iç Anadolu 
ca çok ıevilen portakallarla yük-
16 oldujunu söyledikçe adamca 
ğıa ıık ıık ! 

- Allıb . Allah ,. 
Diyordu. 
Hakikat hudur ki: Toroslar, 

Ç•kurova ile iç Anadolu ara s ı nda 
kuyvetli ve ölmez bir mevsim sı 
Dll'I olmuılar .. Arada tam bir mev
simlik fark var. 

Çulcurovad• İlkbahar bun~har 
da koyu, kara kıı .. bura IHr bab&ra 
.. ı•uıu11ca Çukur ova yaza girece k . 
Adamc.Aız meraklı imiş . Zira:al 
wıı.iydi hakkıoda sorğulard« bu · 
Jaadu. Anlattım .. 

amuğuh oe olduğunu, uasıl 
~Ilı aiıini sordu, izah ettim. 

Kendisinden bu yıl k ışırı nasıl 
oldutunu ve icar vaziy ttinj 9ordu 
tum zaman: 

- Ah Bayım ... Bu yıl kış ol 

1 
mıdıki ... bundan soora olursa bi l 

mc m. Kır;, kar diy~ söy lediğin b u 

1 
s • rpintiler, aacak aerpintidir . Si 
zim bil diğım z kar i:J .. ğil .. . kar ye

l ni düşüyor. 
1 Kar bizde yoğmur d l' nı ektir . E-
1 kinluimz kar olmayııı c" yet itmn. 
Hayvaulaumız da aç kal abilir. 
Kar yağdı demek için dize ıJ,cadar 
gömiilm emız lazım .• 

Sıcttk ve !'lOğuk tt·hlıkesi n dı>n 

uzak bir oda pencere!'io<len <lı
şo r <laki soğ ıık u,b iz im için-hiraz 
ınsafsı z da otsu- fena şey değil.. 
B o zı ynnın ılon gPçtiğimiz köyler 

henüz uykuda . Tek ti:ik bncalordan 
hof ı f bir duman ç ı k ıyo r . Oış !ulıı rda 
kimseler yok D ı r pııti kalar<l iz 
yok . Bazı küçük Rular sükunetle 

kor yığın l ıı rı ve koy alıklanlnn ara
~ ı oıl ıı n nk~or. Kor hoyaılığile su 
u kmtıs ::ı rası• <la renk noktaeından 

öyle hı r zıJcliyet var ki: flayret ~ . 

Su; koyu kur~un rengiorle • kar. ; 
beyaz .. Tıpkı heyaz bir hez üzerine 
gny. ri rnunt ıızrı ru i lişfr ilmiş bir ş0 -

r it gih ı . . Anknr ı ya yaklaştıkça 

kar a zalıyor ve nılrny t Ankaro<la 
hiç yok . Trer imiz Ankara dura 
ğındn d ıı run c .l S••r t hi r soğuk yü -
zümiizü vo kııl a k lnr ıın zı kamçılı

yor vo \·ı z iyor . . fek Hık kar atış-

Şehir duyukları 
Hava tehlikesi

ni bilenler, 
Üye yazımı için dört 
kişilik bir k9mite 
t~Ki1 edileti . 

Ş,htj_miz Hava kurumu mer 
kez idat:e he) etinin İlbay Tevfik 
Hadi Bayselın Başkanlıi• al . 
tmda bir toplantı yaparak bava 
tehlike•ioi bilen üye yazımı hak
kında .görüştük lerini ve bunun 
için de eEıııslı kar.-,lar alıod ıjioı 
yazmıştık . 

Merkez idare beydi üy,ltt-:t' 
kendi aralarında yine bir toplan
tı yaparak üye yazımı içm eaaalt 
ve devamlı bir surette çah§mak 
üzere g enel meclis üyelerinden 

İsmail Hakkı, t~cimerlt!rden Kurl .. 
teprli Ziya, Nizameddin. Başken 
ve tarim~r İbrahim H•kkıdan 
mürekke p dört kiş ilik bir komi· 
te seçmiştir . 

Bu lcomite üyderi yuttd•fl•· 
rımızı bava tehlikesioi bileo üye 
yaucaklardır . 

Yer ürüoletiaio ylzde -
üçünü hava kurumuna vermek 

suret'I, birfo.ci derece ferefi kaza 
nan ve yurd mildafaa~ını çok iyi 
hilen hamiyetli Adanahl.rın üye 

yazılmak buıuıuoda da asli geri 

kalmıyacaklarıoa lcujkum'°' yok · 
tur. 

kurban derileri 
Hava kurumuna veril
mekle en bUyük sevap 

işlenmiş olur. -·-Kurban cierileri ve batta kur
banlık koyunların bedelleri, ba
vammn korunmasına calı§•o ku 
ruma verilmİ§ olmakla eo büyllk 
ıtvap itl ıo nilir ve vatın ödevi ya 
pılmıt o'ur . 

H•miyetli yurt.ever Adan•lt
lerın bu üdevlt'rini de yapacelc 
larıoa emin bulunuyoruz . 

Ayşenin duruşması 

Kendisine tashihi sinn 
kara~• tebliğ edilec•k· 

Yanında çalııtıiı Dudu ile çO 
cuğunu öldürdüğllnden dolayı ıeh

rimiz a~ır ceza ma.bk,.mesiuce üç 
defa ölüm cezasına tnıbkum edilen 
ve üçilade de hakkındaki laükum 

temf2 m•hlu mesirıce bo~olalt Ayıe
nin duruıma11oa dün i>gt den a~ 
ce yine ağır c • za hakyeriode baı· 
lanmıştır. 

1\emizin bozma ilamı okuomuf, 
gerek Cumhuriyet genel ıa•amanı 
ve gl'rek~e suçlu Ayte karara o

yulmuıttı iıtemitlcrdir. 

Mahkeme h eyeti de bozm• ka
rarına uyulmasına tJe Anenın taı· 
bib davasımn reddine dair aaliye 

huknk mabkemesioden veriltD k• 
rarın kendiılne tebliii için mah
keme başkenlığına tezkere yazıl
masma karar Vı· ri l miş duruıma 9 
Mart 936 pazarh si gününe bıra· 
kılmışt.r. 

tırıyor fakat yerıte ~*"remi.yorsu· 
nuz . 

Sabohm saat yed•si oldugu içirı 
ortalık pek sakin ... Ankara henüz 
uykuda, Yafoız hu unıumf sessiz 
liği otobliel~rin homurtuları bozu. 
yor- Otelin kapA&tndan gir&Hıen 1 

tath bir sıcaklık bizi kar§llıyor~ .. 1 
. . ... 

•• 

Otey günkü cinayet 

On dört liişi Sulh~eza Hakim
liliği tarafından tevkif edildi· 

~~ ...... ------·-----------~ 
Geçen Cumarttıi aksamı Hür 1 

riyec uramıoda bir düğ6ode çı

kan kevga sonunda kanara krai
cileriodeo olup Eıki Ham•m ura
mında oturan F ettab oğlu İlyas 
adında birinin öldüğünü ve biri 
ağırca olmek n~ere beı kitinio de 
yaral.ndıklarını yazmı§lık . 

Tabk~katl yapmakta olan Cu· 
muriyt!t genel savam•a yardımcı· 
ıı Şeref Gökmen ve hilkiimet 
doktoru Mazbar Cemil Pazar gü
nü memleket ba1tabaneıi ölü yı 
kama yerine giderek İlyattn ceıe· 
di üzerinde muayeo.:de bulun · 

mut~. 

Yapılan muayenede İlyasın yİ 
raları gu suretle U.,taom11t11 : 

Alaınna ve sağ qana• nur.ta· 
de çllrükler , ıağ elinin küçllk 
parmağı arasında bir ve ıol kO· 
rek kemiği Dzerinde iki eıntim 
uzunluğunda derine~ bir bıçak 
yaraaı vardu . İlyaa nezfi dabilii 

rieviden ölmllttlir . 

Diğ.er yarılılar da ıualardır : 

Sucuzadt! uramıodı otlll'H 
Y akuk oğlu Memitin baıı•ı• ıol 
tarafında çarpma aetlceai , Sucu · 
11de uramındao Ali oğla NariDiD 
ıol k&rek kemiği üzerinde k&çlk 
bir bıçık ucu yat&1ı , Hlhıi1et 
uumından Mehmet ojlo Mehmet 
Alinin .. t kürek kemiii liseria 

Halkevinde 
konferans 

Helkevi kUtüpbaoe Ve neıri · 

yat komitni tarafaiadan tertip 

edilen konfer•nalardao sekizib· 
ciıi Kız lisesi fizik öiretm~ai 

bayan Hayriye tarafından ver1l
mi1tir, 

Ba,aa Hay,riye, zehirli gula· 
raa t•ribioa , uzviyete yapbği te• 
irler;, korunma çarelerini anlat 
mıtllr: . 

Çok f eydah oı... bu konfo 
raoı hop,rför konan llıbveler 

den pek güzel diDÜnmifilt .• 

Küçük memurl~rın 
yazı sıı~açları .. 

GeçeOJbafti yıijftlan Bıileçta 
mazeretleri dolıyıaiyle buluna · 

mıyan ve tayinleri İlbayhktan ya
pılan yirıai •ki itY•MO JUi lın•Ç 

arı da düo halk işleri bürosunda 
yapılmııtır . 

Bunların da sınaç kiğıtları 
ilbay Tevfik HiCli Beysel arafın-
dıa incelenmektedir . Netic!e bu 
g&n belli olaca~ır . 

de bir kurfUD sıyrığı ve yınığı , 
tepebağında Mehmet oğlu Muta· 
... alr.ında bir ı.maatim uza•lutun· 
da bir bıcak yırHı ve şi§lik bu 
lunmakta olup Mehmet Ali b ş 
ve diğerleri altı güude iyi olar.ak 
derecede rapor almıılardır . 

Hastaneye gönderilen Adil ya
raları sarılmış ve hastaneden çı
karılmıştır. Buoun hakkındaki ra
por henüz verilmemiştir . Kavga 
yapmak r.uretile ölümü ve birbir 
Jer.io ı yaralımeğa sı:ıbebiyet ver
mekten ıuçlu ve nezaret altında 

bulunan on beş kişi dün de saat 
on altıya kadar Cumuriyet genel 
savaman yardımcısı Şeref Gökmen 
tarafandan isticvap edilmişler ve 
haklarındaki .hazırlık tahkikatı ev· 
rakile birlikte Sulh Ceza hakimli
ğine verilmişler ve buraiJa eorgo;.ı 

ları yapıldıltta11 sonra on dört ki
ti hakkıoda tevkif kararı verilerek 
hap.,haoeye gönderihnişlcruir. 

Bu Buçlulnrdan bir kısmı da ye
len ifade verdiklerfoden dotayı tev
kif edilmitlerdirl Tevkif edilenler 
şunlai'dtr : 

Konduracı kalfası Arap lsa , 
Mehmet AH, topal Salıh , Mehmet, 
gazyağcmıa Mehmt!t , Kıprısh Atıl 
met, Adil, Zekeriya, Nuri, kör İb
rahim, berber Süleyman , 0Ut"!n , 
Alt ve Mahmuttur. 

Hüeeyin serbest bırukılmıştır. 

Kızılay kurumu 
, rtcts-n 1 nct ' t ' M 

Ayın yirmi blrfnde 
kongr:asini yapacak· 

Cumartui akşamı toplanıC• .. 
ğı Hin edilen Krzılay aenelil< kon-

ııesiode ekseriyet basıl olmadı · 

tından ikinci toplantı önilmüz 
deki 21-2-936 Cuma..glrol alc · 

aamı Hat 17,30 da yine Ad•na 
Ticaret' o.tıs da yıpıfıcıfııfd 1ın 
bütün Kızılay Oyelerinin bu top · 
laohy• gelmeleri kaıum baılion 
hAındıa riC• ~dilmtktedir . 

Hava tehlikesini 
bilen üyeler 
llurdevatçı Arıcı oğlu Ömer , 

Konyalı oğlu Mevh1t, sandık~~· Şük
rü ve Abdullah.terzi Abdülmultalip, 
çanakçı Mehml3t CelAl , Ali imam 
oğlu, tuhafijeci Ökltllş , yağhkçl 
Y atiya • manifaturacı esnafmdan 
Mahmut Arpacı oğlu , Mauamuş, 
Ali rf'evfik,A it KalRldar, Bekir Akın, 
Ali Nuri ve httzır elbiseci Mahmut 
ve ortağı Alı hava kurumuna yir
mİffJr lira v~rmek suretile hava 
teblıkuini bilen üye yazılmışlar

dır. 

Menenjit 
Yapı işleri mimarı 

ilimiz h· yınd,rlak yaJ>' işleri 

mimarlığı~ atanan -ve .fak~t öde
vin~ başlamıyan Necmeddlnin Ü· 

çüncü gepel iı-pek\erlık mö~vir 

yardımcılığıH atandığı hbaylığa 
bilditilmiş\tr . 

Ka<lirlule bir ve Ceyhanın bir 
köyündö btr olmak 8z~re ilı:ı '8f>heli 

Menenjit görifülüğii--su~ ve ses
yal direlltörlüğö\ie bildir1lmişliT. 

Sltaj müdd'i tini bitirdi 

Y6ksek tatım .okolancla ••taj 
göımekte olan bölgemis nebatat 
hHtilıldarı uzmanfi Rauf S&rni"l 
tar)m savaı cıuratıa,Jjk.i 6de;tne 
geri v~rilmittir. 

BacaOı diz kapağından I 
çıktı 

Oğretmea okulu öğrenicile
riodeo Abıfollah ojlu Kizım , 
pa .. r gihtü yapılan futbol maçın 
da ayağı k•yaıalc yere düımBt ve 
ba•·•i• diz lupığıadan çıkmı§hr. 

Kazım tedavi edilmek üdre 
Memieket hastanesine yatırılmıı· 
tir. 

-· - ·-
C':lyhan : 17 ( Özel ) a 

leketin her tarafında olaP 
fırtına burada da görül ' 'ıl 
ş iddetl e geÇtL Zaten bir 
beri mütemadiyen yağmUlaz 
bir tsrafıntl n da C~yhaD 11 

taşıyordu. Purtınn gece cak 
sonra başladı , ert~11a 
geç vakte kadar devam e. 
htrın ç i nkoları , kiremitlefl 
ları, yazlıkla rı uçtu. BRh 
ları, kulübe lor,huğlar yık 
çok ağaçlar kökündt:o s 
iki ev çöktü. 

Fırtına gecesi ırmak k 
oturan bir Çingene kafi 
nehre yakırı olan bir çadı 

gar,içindekilerle beraber • 
rek yardan aşağı suya aı 
Çadırın jçiode bulunanlard 
yükler yüzerek kurtulmuf 
dört çocuk boğulmuştur. 

nin hayvanları bağlı olaD 
birdenbire çökmüş ve hll 
ırmağa uçmuştur . On yedi 
eşek boğulmuştur. 

Ceyhan dört metrede• 
yükselmi~ ve karşı snhil e 
duğu için bütün ova su 
kalmı~tır. Bııradan bakıld 
men Adeta bir deniz mao 
andırıyor . Nehr bir miktar 
hıdde bir çok erazi ve kö1 
su altındadır. 

Yerleri, yurtları su altın 
bir çok insan getirilerek b 
yerleşlirılıniş ve hele.tiye 
dan iaşe e lılmi ,lerdir. 

Ur ayca 
Para cezasiyl 

cezalandırllanl --- ~ Şof8r Al>dulhamit oil 
battin , Yusuf oğlu Ze 
lu oğlu Şakir, Hasao o~lu 
Muıtıfa oğ"lu Süleymıo , 
lu Selim , Mehmet oğlu 
Mustafa , Al. durral:ıman 
lil , Hamit oğlu Haun , ~ 
oğlu Koç Ali , Yusuf oğlu 
fa , Mı-hmet oğlu M~vlut, 
otlu Osman gömlrk geyDJe 
rinderı 200 er , EIListci • 
oğlu Örner , Amele Meluol1 ° 
Sa1'H , Muılafa oğlu M 
ıimirci Mu,ıhf a bğlu Sup 
buncu İsmıil oğlu Sahit c 
işec'tıklerindeo 200 "' , OltJl"ls:e!ll 

Alatonyıdı '! akup c addeye 

tıli ıuyu döktüiüııdr o 200 ' 
bacı Mustafa oğlu Cevdet 
yi İ§lfal ett iğinden 100, şo 
c..lorrabman oğ1u Yasin ft 

şof6re makine verdiğinded 
çif çi Molla Bekir , Baraşlı 
met karısı Hüsoe • telg,,f 
mu ·u Oımao , şekerci ~ 
karısr Mükre min,' amele 'f 
lu Hasan , bakkal Mustafl 

Abdurrahman , öğıt"lmen 
çifçi Çeçelili H11cı Meb 

bakkal Evliya oğlu HasaP 
nin çiıkef ıularmı caddeY' 
tıklarınd•n 200 er kuıuf 
cezaeiyle cezalaodıulmıtl•• 

Çarşaf giydiğind 

Salıhiye uramında otur~ r ı 
sur karısı ş •fıkanın yasak bl 
olarftk ~arşaf giydiği görülOI iu 

hakltında. kanuni iş yap ı l : 1fJ. V fJ 
YiCjenini dllenÇtlir'~ 

sevketmi• b' 

Şulcı§lalı Bekir oğlu Rıı•1 da bhinln himayesinde btJ 
yiğeni yedi yaılarıodaki 8• 
diluciliğe ıevkettiği görül~r--. 
yalıılanaralC hakkında k•11 ---
Y•ptlmıottr. 



~POR: --
' c-
~~ıa>ün mıntıkanın en mühim 
,iJ maçları yapıldı. 
>..,..ana idman Yurdu, Mersin İdman Yurdunu 
~~:eı, Seyhan-Adana sporda, Torosu 2-1 yendiler 
~ b' - _____ ., ·--·--·-
lir f ı. 1 • • 
f ur'fl>azar günü havanın bir bahar tanesioi d~:ıesadü en 11:• ecının a-t 
~an ~ıı kadar güzel olması ve ya~ yağı kurtardı · . . 1 
~ y.Ucak maçların da ehemmiyeti]e Dakikalar gtçtıkç.e .vayıyet de 
~rteeL•oasip bir şekilde bulunması ğişti . Adananın tazyıkı devam et 
rı el&i-ıy b'' ··k bir kalabalık 1 ti . Karşı tarafda hzla gol yeme· 

oma uyu . . · 'li 
tleri •omuına sebebiyet vermiş- 1 m ek için mjjdofaa sıstemı tercı 
RM' I etmiş gibi idı . 

yı~ö'.~ güoün hk maçhrıoın ilk ~ Oyuıı.un son dakikaları, sıkı 
n s ftle§masını Uf t t3 de Toros bir şutu Meısio kalecisi elinden 

je}·bao _ Adana spor takım · kaçırdı . Top Edhemio önüae döı· 
ke yaptılar . Seyhan - Adana tü , Edhem bu fusaıa kaçırır mı 

afı!lr tam kadı osile, buna aıu · biç . Bu eski ve tecrübeli fut-
adı~ı Toros ekıik . Yer )eıi.~i i- bolcu bu vaziyetten çok iyi isti -

sa ~1 takımdan yeni ve tecrube fade etti ' topu dördüncü defa 
tıligençlcrle doldnrmu§ · Mersin kalesine soktu . Ve oyun 

rd';pyuo güzel bir şekilde ve bt"!r da Adaaa İdman Yurdunun dai-
uşl takımın karşıhklı akanları ile ıni ltaıyiki altında 4 - O gibi iyi 

· 8~. Birinci devre her iki 1• · bir netice ile bitti . 
laP ~,,, attığı birr"r golle bitti 1- Dünkü oyunun normal nati-
hll!":'i devrede Sryhao- Adana eni bu değildi ve şu olması li 
edı ra attığı akioci bir goHe galı zımdı 6 - O . 

ti aldı . Fakat Mersinin dün fevkalide 
deıı 11 ,-kioci oyuu mıntıka11ın en şanslı bir gününde olması ve A· 

l 
011

,pim maçı idi . Çünkü; ne A- danalı çocukların da biraz acele 
U .t• İdman Yurdu ve ne de Mer- etmeleri neticenin ançak 4 - O 
ıld•, idman Yurdu lı'k maclarmdı k 1 k · s . bir gol far i e apaomasını ın· 
an JQağlubiyf!tıiz olarak karşı, kar· hC tlti . 

k.~;~ gelmiş bulunuyordu . llk Dün Adana İdman yurdunun 
0 ı sahaya Meısin İdman Yor· biltüo oyuncuları güzel ve kazan-
d•t•ktı ve halk tarafından al· mak istiyeu bir kalple oynadılar 

tıJlbJ.ndı , Buou takibf'o Adana 
c ,.

10 
Yurdu da bütüo balkın ve bl'pıi kt"odilerine düŞt"D va-

e tS ~un Alkışları arasında ve ko . zifelerini c .nta, başla oynRmalı:: 
• sahaye yayıldılar . Parayı suretile beşardıl., v ... oyunlarım 

A karşı tarafa kabul ettirdiler . Ne. 
Bin kazandı, güneşe karşı · 

ticede kısa ve atak pa11arla oy
• İdman Yurdu düştü . Top 
ıafferd"n Haydsra ve oradan nay1n Mersini bu ıurctle yeodl· 
he kadar gitti . Avut, Menin- ler . Kendilerini bu güzel ve 

1 d h k. b' kıymetli galibiyetlerinden dolayı y 1 iik dakikalar a a ım ır 1tl• oynıyorlar . Bu bakimiye~ tebrik ederim . 

n ai dakika kadar devam Pttt Mersin '{ urchJna gelince: 1 

., ~dt: Adanalılar bu tazyikten 
gl:~ııldular ye mukabil hücumla 

~o -baıladılar . Kemahıı çok g~ze l 
~ s~i uıun bir YUI uşu top Kedır. 
' dlı güzel bir ortasını Edip yaka-

! . Sıkı bir şut top ağlarda . A
i{~a Yurdu 1, Meraio Yurdu O· 

.. (ıJ l.eu gol vaziyeti heman değış 
t ~I . Adanalı çocuklar açıldıkça 
~e~dı!ar ve Mersin kalesi çok fe· 
i l"nziyetlere dütlli . 

Kendilerine fıızlıı bir itimat gös· 
tenJikleri belli idi. Nasıl olsa ye
neı iz zihniyetle sahaya çık~ n bu 

oyuncular karşılarında hic bir uru~ 
duklan bir takım bulamadılar ve 

neticede kendilerine pek fazla iti
mutla rı olan bu futbolcular ceza-

larını yediklHİ dört golle çekmiş; 
olJular. Çulıştılıır ve takımlarına 
dohıı eyi bir şekil versinler belki 

ilerde hir notice alııbilirler. Yoksa 
bu şekilJe ~lorsin taktmı her dnim 

mağlup olur . içlerinde kıymetli 
elemanlar bulunan b•.ı takımın en 

DAILY TRLORAPLI TAN : 

flukftmet İngiliz müdafaıı kuv
vetlerıni yeniden takviyeye karar 
verm i ştir. Bunun için 300 milyon 
logiliz lirası sarfedıl e cek ve sjlAh 
1aııma proğram'ının büyük: bir kıs 
mı 1939 da tamamlanmış olacak
tır . 

Hu tukviye poğramını arsıulu
sal Uurumun iktisap ettiİ'diği ve
hamet ıstilzam etmiştir. Mıu tın ilk 
haftasında hükumet, parlamentoya 
ne gibi sebeplerden dolayı silAh. 
ları artırmağıı mecbur olduğu hak
kında ızahut verecektir. 

Zannohıniiug una görtı , hükft. 
met, parlamentoya sebop olarak 
Japonya ve Aımanyanın ne kadu.r 
eüta tlo silAh1andığını gösterecek
tir. 

B<lenin Dış Bııkom olduğu ta. 
rihtenberi . elde ettiği malftmattan 
ar11ıulusal vaziyetin çok va hirıı c•l ~ 
duğuna dair bır kacaat edin'lliş ol 
duğu ve silAlıları arttırmak için o 

(Terk S6d) 

Fes, şapka 
-Birinci sayfadan artan -

Fakat iılim aleminin en yühek 
ailesine mensub olmak balcımın
dao, peygamberin bu modern to 
runu diğıe.r müelümaoların tenkid 
lerine kolay kolay maruz k•lamaz• 

Bundan bir kaç gün önce 
Tahranda çıkan lttilaıet gazete•i 
elimize geçti . 
~ Tahran aokaklarındao, akın 
akın, §ıpkn)ı erkekler ve genç 
kızlar geçiyor . 

Külihi - bülend, bu ilindiı 
şapkaoıa Fancı adıdır • Tış1van 
hükumet adamları, objektife, bü 
tün tt>beBsümleri ile gülüyor . 

Bızi asıl mesud edeo. yukarı 
da dediğimiz gibi , freQ(dere dıt· 
hk gibi görOnen bu değiımiıin, 
gerçekten ne kadar içlik, kafayı 
ne ağır yüklerden kurtar•n bir bi· 
diıe olmaaıdır . 

- ULUS -

Bir maymunün yıldö· 
nümü yapıhyor. 

nu~ da teşebbüste bulunacağı söy-
leoıyor . Loodıa bayveoat 'bahçesinde 

Eden, sulbü korumak için ln~il . doğan sempaoze gelecek Cumar· 
terenin de sildblanması lA:zım gel- t,si iÜDünde bir yaşma basacak 
diğine kani olmuştur . ve o gün için hayvanat hubçesin -

Japonyo tarofıodao takibedilen de iki t ğloocc tertip tdilmi,tir. İ 
siyaseti, lngiltere-Almanya siya . Hu ıampanZf'Dİn adı "Jubilce,,' 
seti h kibettiği kadar , büyük hır dir . Etlenc4!ınin davetJıleri bay· 
alAka ıle takibediyor. vaoat bubçeıi yanında oturan İ§-

siz ailelerden elli çocuk olacaktır. 
. Moskova vı, Parist.o Almanya 
ıle Japonya Almanya ~le Macaris- Birine& eğlence öğleden IHt 

3,12 de Jubillee'aio oturduğu 
tan arasında bir ıınlıışma yapılmış yerde yapılactktır . 
olduğuna dair eldn daha şayi~lar d k J b'll } dolaşmaktadır. Oda a küçü 

0 

u ı e ,. ve 
anneıi Boo Boo şuefine güzel bir 

Almanya ile Macaristan ara k çay ıiyıf eti verilece tir . 
s ndaKi anlaımanın Göring , Göm · Ziyafetin en güzel yemeğı, ye 
böş ile avlaom•ya çıktığı zamao miş olaçakllr . Çocuklar Jubilee 
Yapıldıg- ı zanne<.J.ı'lmekt .. dı·r . 0 

... "' ve Boo 800 yemeklerini bitirdik 
Habeşiıtan seferi ueticesi za tt!D aoarı maymunlarıo buluodu-

yıflayan ltalyanm Almanya ile bir· fıu d•yreye g&tföü\ecek ve bura
lt§me ihtimali Loodrada yine ala. da, Jubilee'uio baba11 olan Ko 
ka uyandırmağa ha§lamı§hr. İtal · Ko ile logtlteıede ilk doğan ve 
yau diplomasiıinio Berlio ile eb- şimdi Britaoyı b ·ıyvaoat bahçe 
laşmak içio son av za•hnda faali· 1 sfode ya§ayıo Adam'• tebrikleri· 
yete geçmiş oldu~u kaydedilmek· . ni aunacaklardu . 
tedir · Çocuklu Kokonun çayıodsn 

Musolininin yeni bir çok sınıf- eonra kendilerine veriltcek çay 
ları ıilab altın alma~ı dütüodüiü için bıyvanat bttbçesioir. lokao -
ve bu letkilitı ~organize etmek tasına ahnacakl:ırdır . İkinci eğ-
içio mareıal Badoğliyonun Avru· lence burade yapılacaktır . 
padau celp edilect-ği söylenmekte· ---~---•---"'!"!"'-ımıııı-~-~ 
dir. 

Bütün bn şayialar, İngilizleri 
kuşkulandırıp silablabmığa sevk 
etmektedir . 

Toplanta 
Bu ad altında Sivas Erklk 

liıeıi öği'e~icilcri tarafından çı 
ka,.lan mecmu•nın 15 inci sayı· 
Si ita çok kıymetli ya··tı)ar(a çık
m1ştar . 

Bu güzel ve faydalı mecmua
yı bilha11a okurlarımız" t.svsiye 
ederiz 

Suçluların isticvapları 
yapıldı 

Temyiz mabkcmesiııce daıra

laıınırı ~ehıimiz ağtr ceza bakye
riode yap,lmasıoa karar verilen 
ve Mardiodc:n getirilen adam öl
dürınt-k adam yaralamak , ıoy· 

~~o~uluk ıuçlarında~ . me~ku~ 
H11lıl Hamo oğlu Nurı ıle yumı 

alt. aıkaei&§ınm dilo ilk isticvap
ları yapılmıştır . 

Bu ıuçlularıo ilk duıutmaları 
21 Mııt 936 Cumarteai güoD ya
pılacaktır . 

ııılt Bu şekil oyun her an Mersi 
~ıiJikinci bir gol olıcağı bisslhi 
pbf"•Jyordu . Netekim Haydauo gü 
c~,- bir çevirişi bu sıkıtlırmaoın 

ıııi1i,cesini v"rdi, ikinci gol · 
eyi oynıyanların Ali ve Rıfki idiler. ı.-

ye Bu golüu ve; diği bir rvkle 
ı ına İdman Yurdu çok güzel 

t ı; oyuo çıkarm1tğa ba~ladı . Akın, 

Bu mllçlardan evvel sabahleyin 
ynpı!ıın pael'S Aclenaspor-- 'foros 

ikinci takımları maçı her iki takı-
mın canla, başla oynamala rı ara 
sıoda geçmı ve Seyhan-1\llaha
spor 2-0 hu mııçı kazanmıştır. 

~of~n üstün,., fakat M~rs~o. mü.d~
vc 'f.ın<la Alinio ve Refınıo ıyı 
eıJ f,•ınalan bu akınları neti.cesi~ 
la /lcıyordu . Birinci rlevrenın bıt 
,,f/_}~e pek az var . .Muzafferde~ , 
rd ~dıre aefis bir arı pası, Kıdtr Yeni bir tahkikat usulü 
T~ I p1sı çok iyi kullaDdı ve bir
f~, .. d::mir gibi bir şütle tıkımı
~ UÇuocO goliloü ae yaptı . Ar

b ~ Babada yalnız Adana İdman 

lık defa olarak İogilterede bir 

kaz•Yl gösteren film ' tahkikat 

Oda kullanılmıştır . Kızı , 
esnası 

MİM ---·------..... ------

( . . 

;_ as: - 2 -

15 Şubat cumartesi akş~mındao itibaren 

Senenin en güzel ve en müstesna filmlerinden hiriıin i Ja ha 
sunmakla kıvanç duyar 

Marcelle Chantol - ln'/lijnof 
gibi iki büyük artistin temsili 

( Amok) 
Sizlerin iki saatinizi sonsuz bir hey"can ı'rı'nde · L • .. .. geçıreeedır. 

ayrıca : Pate Jurnal 
6473 

Bu akıam 

Haftanın eu zengin ve en güzel proğramile 
karşılaşacaksınız 

1: En büyük günümüz olan Adanamızın Kurtuluş Bayramı Beş Kl
nun senide yapılan mEırasimi bütün teferruatile gösteren film 

2: Sinl\mnmn icııdındanbe ri yopılan lılm1erin ert mllthiıi ve en Jell
şe tlisi bütün şehir halkının sabırsızlıkla beklediği eser 

Şanda slblrll Jldatra 
Heyece.n , Korku , muamma filml 

Lugozi Oynıyan:Bela 
3: Meşhur mueiki~inai ( Bizzenin ) tm methur eseri olan 

Karmen 
Bir perdelik nefis bir musiki ziyafeti 

6472 
--------------------1----~~~----~~~----ı!l!lfİ!ı--~.u Alsaray sineması 

Bu akşamdan itibaren 
Mevsimin değil sinemıı dünyasınm en büyük eseri tarihin en muh

teşem ve canlı bir sahifesi 

kleopatra 
Milmessili : Klodet Kolber 

fıl mini sayın seyircilerine sunmakla sona us gurur duy er 

BENHUR 
Şimdiye kadar yapılan filmlerin en muhteşem ve zeng'İni ı.ıayılırdı 

Kleopatra 
Yapıldıktan sonra onun ihtişamı yanında Benhur çok ~önük~alıyor 

ila_ve : en son d'iinya haberleri 
ve lngiliz kralının cenaze merasimi 

gelec~k proğram; 

Dantenin Celiennemi 
OIKKAT : Yalnız bu filme mahsus olmak üzere döhuliy& ber 

25 balkon elli kuro,tur. 6465, 

Diş doktora 
Şevket Şermet 

Yağcamii karşısındaki muayenehanesind~ her gln 
hastalarını kabul ecleı. 

Cumnrtesi günü öğleden sonra yoksullara ve tale-
beye parasız bakar. 6329 16-26 

11 lltdu var ,r . 
; (Adanalı çocuklar bütün saba· 

81Jİ' hakim oldular , Top hep ood-' aya.ldarinda ve birinci devre 

Çestrdöfiide olmuştur . 

B~ş muhafız B. VVeila yo)da 
fılm çe.keo birinci polis memuru-

1 
Mı•m çocuk bezleri11:i koluylıkla ve zedelemecıen tertemiz 

ed~r . 

Mim ; Loku lıoyelardaki kir:vo ıekelf.!ri çini banyo , .om. kristaı 1 ---- Foto •011'-a 
mndeoi sofra takımlarınızı ~·atal,bıçoklarınızı çizmeden yed ., TA , 

ı'~kılde bitti , 

80 kınci devrede gfüıeşi de ar 
r •tıtı l 
bilı • :. a an Adanalı çocuklar 

d T bkikatta projektor malı. 
ur . a l 

k .. reüeü üze Tine konu muş· 
keme u 

S h e üç yarda u~unluğunda 
tu • 8 D ı . , • d b -

. k" da eohhğıo e aıırıao 
ve ı ı yar 

~•"'Y ~ıe b . ı.: L 

'

""'" L· 'men yıne çaouca~ ıv ın m ld mıştı . , ı 
oıŞut V o ular . "Fılm göıteril.irkerı mahkeme 

l,·1'1
18 

et Meı sin kalesi ı:ıut yaamo- · ı k bir duruma ko !I :ı & slooa karao ı d 
• b' ~~uldu · Fulut bu şutların 5 fılmi açan M. Saor. ers 

~~ııı di! kaleye girmiyor, bo nu:n:ıoş v~eD izahatı vermiştir . 
gosteriyoıd k' M . . lazım ge l dsr 

ı• 11 f'tr. u ı ersıoır, şan T hkikat mevzuu bir yo u 

yeni bir bale sokar . 

M • · en n.cı~i~ ip~k.li~ yünHı kumaşların yikanması , tomizlen · 
lffl mc: sı ıçın hırıcık madl!ni sabundur . 

Aiianada umumi sahş yeri Ulucami 
caddesi~Cle Mehmet Ö:ı Bozdoğanh ve Ömer 
Başeğmez ticarethanesidir . 

bakkaliye mağazasında da 
,r 

01o'Jıp Hele Kacıirin Muzafferin a. d 'ki otomobilin çarpı§ 
B~•'tla, v~o~t'~alıo uzaktan attığ• 1 nemecdıP eH;en 11 vaııcda Der~eo . .. ..... .... ·--· .. ·· ------ ... 

·ı·J • guzeldi. ~u Autlardan uıasıa ao o. ·a· .· 1 . . . '-~·~·-~··~M~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
f ... s. 'k' :t 1 1 ıd 1 ı o' 1 1 .tanraini direk ve bir Grattao n 8 

• 

. bulunur. 6269 

o --



(Tllrk S3sa ) 

Adana pamuk ekiclle rinin 
·dikkat nazarına 

~n ilbaylıimdan : 
1- Pamuk ısloh konunu muci

biuce tayin olunacak mın taka ile 
bunun çevresinde beşyüz metre 
uıeklığa kadar seçihm pamuk çe 
ıidinden başko pamuk ekilmiye
miyeeektir. 

2- Bu yıl Seıhan Vı lAyetinin 
Adana kazasında Soyhon ve Coyhan 
nehirleri ile deniz ve şüulf'odul. r 
hatta arasındaki mmtakaya açık 
kozalı olmak üzere yalnız Klevland 
pamuğu ekilecektir. Bundan gayri 
pamuk çeşid i ( Kapalı koza ek ile · 
bilir ) tkmek yasaktır. 

3- Seyhan VılAyetirı in Ceyhan 
kasasında şerken ve cenuhen Ça
kaldereden itibaren Ceyhan nf1 h
rinin ktyısını takiben Mercimek çil· 
liği, timalen t ı f, garbrn şiften Bil 
miyeye kadar Kiremit nehiy l'Sİ hu
dudu ve bu noktadan Misise kadar 
Ceyhan kıza hududu ı l e çevr ılmiş 

auotakada ve Toktamış mcvkiindo 
dıhi açık kozalı olmak üzere yal
n ıı Klevlent pamuğu ep.lecektir. 
Hundan gayri pamuk çeşidi ( ka· 
palı kozo f'kilebilir ) r kmek yasak
tır. 

[ Belediye ilanları 

A<lana be ledıye hududu dahilinde bulunan bilcüıule fabrika , atclye 
ve diğer fenni tesisatın knvvoi ınuharrike ruhsatnamelerinin suretle
rinin helediyoce verilmesi vo kuvvei muharrike ruhsatnamesi olmıyan 
müusscseleriıı de l 3-936 tu rihine kadar belediyeye müracaat ede
rek' almaları, aksi takıli rde cezulıındırılocakları bild i ril ır.6420 

5- 9 - 13-18 

Evren di lek kütüphanesinin bulunduğu bina 
satllacak 

Y Hğcamii civarındn belediyeye ait Evren Dilek kütüphanesinin bu · 
l unduğu bina açık o rtırmıı ıle ve peş in olarak satılığa çıkarılmiştır. Mu. 
vakka t te nı inntı uç. yüz l iradır. 

İhale şubotın 20 inci perşembe günü saat on beşte belediye encü
menin<le yopılacnktır . 

isteklilerin şartnamesin i görmek ve pey sürmek üzere her gün yazı 
işleri kalP- mine ve ihale g~inü de bAleJiye encümrnine beşvurmoları 

ildn olunur.6426 5-9-13- 18 

Yaya kaldırım yaptlrılacak 

Yeni istasyon asfalt cnıl<le üzeri nde ismet loönü okulu örıüne rast · 
la yan ve 90 metre uzunluğunda 3,40 g •nişl i ğııı de vu 93? lira~7 4 kuruş 
ru ş bt! deli keşifli yuya ka ldırı mı açık eksiltme ile yaı.tırılacaktı r . Bu 
işin muvakk lt tem ina tı yetmiş liradır. 

iholt•si şubatın 20 inci perşı:ımbe günü öğleden sonra saat on bı::~te 
hclediye daimi encüme ninde yap ılac ktır , 

isteklilerin şartnamesini görmek için her gün yazı i~leri kalemine 
ve ihale güııü de teminntlarile birlikte belediye encümenine gelmeleri 
ildn olunur 6425 5-9- 13-18 

1 

4- ikinci ve üçürı cü maddeler· 
de göeterileo mmtakalar hududu 
içinde Klevlanddan başka ekilecek 
her hangi açık kozalı pamuklar I 
~ktürölec~k ve tekmil masraf ce- ~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
&Hile birlikte ( yüz liroı.lan lı eşyüz 

liraya kadar ) tahsili emval kanu· 
nuaa tevfıkan ekicilerden olınocak
tır . 

!\ 5- Klevland tohumu almak üu
ıı re liıts veren köylnin ihtiyar he· 

yetlerile müstakil çillık sahipleri . 
nio 16-tubat-936 to r ı himlc· n it i 
beren Adana tol1Um ısb h i•tas
yonu mödürloA'fine baş vurarak t a· 
ahbötnamelerini almaları ve en son 
~6 -ıubııt-936 tarihine kod r bu 
taahhütnameleri doldurııralc ffiCZ 

k6r istaayon müJürlüğüoe teslim 
etmeleri l,,zımdır. 

6 - Taabhütnamelorioi voren
luin tobuoıluklarını ıslah nu.iPsse
ıninin göttereceği onbarlardan ta 
viıen alacakları ilAn olunur.6475 

2-2 

Heyecanlı mevzu ile ve levkaldJo 
•atikiıile herkesin J ilinde dolıt 

f8Cak enfes bir fılm 

Dağları bekliyen 
kız 

6470 1 
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GÜZEL VE TABii SESLE 

Eyi bi r müzik V•l dünya haberlerini dinliyebilmek için 

Hassas ve ayırma kabiliyeti kuvvetli 

RADYO isterseniz size gayet şık: 
bir 

SCHA U B Kısa- Orta - Uzun nıovclik RADYOLARl
MIZl tavsiye ~deriz 

Radyonuz kulo.kl ı r ı nızı tırmahıyıcı değil ::evkinizi okşamalı . 
Bunu ancak Haılyolarımızda bulabilecaksiniz . 

Merkez Kumand. altanda Muharrem Hilmi 
14 - 18-21-25 6457 

~· ~.~~~şmM~. !~~~~-~--~~~~~~~~~~~ 

Nevi 
Bir odalı hane 

" Arn 

Yıkık hane 

Hane 

Araa 

,, 

" 

» 

DükkAn araaıı 

" 

Vakfı 

Mazbut tıh din· 
dari 

Kuru köprü mescidi 

Karaca oğlu 

Şıb Zülfü 

Kürt YoıtUf 

Hurmalı mesçil 

Bektaş a~a 

Derunukale mesçidi 

• )) 

Şıhıade 

• 

Harap dükkAn » " 

• • " • 

Dükkln area11 • " 

• • • 

A.r1a AbdGlkerlm meaçidi 
>~ 

• • 

» • • 
Bir odalı han9 J) 

iki » • Şah Mualibittin 

A.r1& l(ülbak Emir Ali o~lo 

Mevkii 
Akmımet 

K.ymeti mu 
hammineıi 

Lira 
200 

Kurt1köprü 

Çukur M~ıçit 

Yortan M. 

Mermerli M.Miicavir zade 
ıokağı 

Hurmalı M. 

Nacaron mahallesi Hacı 
Hamit rnkağı 

Derıınu kale mahc llesinıle 
kole çıkmeıında 

• • 

Abidin p•t• ~addeıi 

" • 

Ak Mehmet 

• 

» 

" • 

200 

120 

270 

350 

400 

500 

150 

150 

100 

100 

100 

100 

50 

50 

Kaaap Beiir M nalbant Halil 280 
sokağında 

Kaaap Bekir M. mücellit 5 • 

Kasap Bekir 

Kaaap Bekir M. Vaiz oğlu 
ıokağı 

Şab sade M.çile hane ıo. 

Ourmuı P'akı 

65 

100 

250 

350 

1215 

• • 

Hududu 
Sağı lbrahi ın Rasih 

kihas arkası hurmalı d 
cı Fakılar. 

Şarkan tabağın kızı 

ben tarikihas şimalen 
lbrahim ve kttlak zade. 
rikiAm . 

Sağı Kadir ve Asıaı 
tice hoca ve tarikihal 
Kadir ve Cabbar ark 
hatun veresesi. 

Snğı topal şıh solu b 
lu arkası hadra önü ta. 

Şarkan şimalen tari 
mücavir zoJe veresesi 
rikihu. 

Şarkan tımkihae gar a 
tarikiAm. cenuben sabı~ 
müfettişi Mahmut hane 

Cephesi yol arkası e 
liyedeo arsa sağı Ali ı~ 

Şarken şiaıalen tarik 
ferşat zade Mustafa ce~ 

Şarkan Uöseyin Avnı 
malen cenu'>en tarikıb 

Yem ini Ulucami ro 
meşrut hane yesari t• 
arkası müftü zade Meb 
Abidin paşa caddesi. 

Yemini vakıf dükkAD 
rikihas arkası müftü za 
cephesi Abidin peşe ca 

Yemini Şıh zade va~ 
kAn yesari bakkal Kürt. 
kası Hacı Şaban cepbefl 

Yemini ve yesari şıb 
mii vakfından dükkAn 
Şabım cephesi terikiAlll· 

Yemini şıh zade va 
kAn yesari tarikiAm ar 
razek zade Kadri ceph• 

Yemini müezzin zaıle 
sari vrkıf dtıkkAn arsası 
dürrezak zade Kadri 
rikiAm. 

Şerken şioıalen yol 
haneci V artandan metr~ 
nub&n dökmeci ve çaklll 
hanesi . 

Cephesi yol arkası ~ 
met onbe.şı veresPsi sold 

deı verl'sesi . 
Cephesi kara Mehro 

arkası Hacı Ali solu yo 
Sa~ı berber Vanes 

o~lu Mustafa ve Mehıne& 
Molla arkası berber Mı 
hesi usta Tevfik ve tıırİ 

Sağı A vııi solu Hı.t 111 
tarikiAm cephesi tarikib 

Şarkan tarikihııs g• 
tan zade ve Mümine he& 
rından arsalar şimoleO 

eenub"n ~1estan znde ve 
rİ\İetanlara ait arsa . ... : ı 

1) idaremize ait 1108 n ıl ·t muh 
telif boyda telgraf direğine hi r iı ci 

lliçlarınızı ve balık 
yağlarınızı 

Temliken ıatılacak olan yokarıda mevkii ve hududu_ ve muhammen kıymt'ti gö3t*"rilen yeı I ·· ~. 
936 teri.hinden itibaren 20 gün müddetle açık ar .. rmaya konıılmuıtur. 24 - 2-936 pazartesi gu" 

drrecede iıtekli çıkmodığındon 13-
2-936 tarihinden itibaren 15 g ün l 
midcbtle tekrar eksiltmeye çıka - ı 

de Hkaf daireıinde ~baleleri yakılacaktır. taliplerin möracaatları.6414 4-1 1 - 18-23 

rılmıştır. 

. 2) Bu iş açık: eksiltme suretile 
yapılacaktır . 

3) e .. ber diuk için dört lira be 
del tahmin edilmiştir . 

4) ihale 27-2-936 pe rşembe 
günü Nat J 5 de Adana posta tel
gref başmüduriy<>tiniıı bıılu n ıluğu 
binada müteşekkil komisyon huzu · 
rile yapılacaktır. 

5) Muva kkal t~ ru irı at mikta ı 
332 lira 40 kurq olup başmüılü
riyet ~ezneeine teslim edilec k ve 

alınacak:makbuz komisyonn ibraz 
edilmek suretlle pey siiriilecektir 

6) Bu direlder, Adnoa . Ta rsus, 
Pozentı iıtasyonlarınıla teselliiın 
edilebileceğinden istiycnler bu üç 
ı ... ııom yerinden her hangisini 
muvafık görürs~ ono göre pey sii. 

Ali Nasibi eczanesinden alınız 

Temizlik s310 229 Ucuzluk 

Tarı asta 
En nefis ve temiz baklava ve kadaif 

Tureus.ta ~u r ıı i nı· mosı karşısında ( Yıldız tatlıcılık evi) inde 
1 

yepılmakta olnn baklava ''e ~:ıir Çı•şit tatlıların nefaset ve temizliği bü
tün Türkiyoılelü nl >nmi~tir . 

En yiik sek hedıye hu tatlılar llan alıp göndermektir. 

Bey köyünde vaki ( gön do 
Aueu Kasım ude Muıtafa ve aoıııı 
Fatma betııı yol poyrazı Ş ıkir ağa 
kıblesi Halil nreıelerile çevrili 
1000 arşunlo fitlik yeri Haaan o~
lu Hacı Alinin ecdadından intikal 
etmek suretile taearrufunda iken 
mumaileyhin 320 yılında ölmeaile 
vereaelerine kılmııtır. Bu vereaeler 
tuafıodan namlarına ıeııetaiıden 

tapuya bığlanm&1ını talep etmek
tedirler. ilAn tarihinden itibaren on 
beş gün sonra mahallinde lohki· 
kat yapılacaıından bu yer hakkın· 
da hakkı olanlaran evraka müıbi-

te!eriıe hptı idareılne möracaat · 
ları ve yevmi muayyeoinde lu•şif 
mahallinde haaır buluımuı ilAn 
olunur. 6480 nbilecektir. istekliler ş ırtuamuyi 

betmüdtiriyet kaleminde ve m a Her yerden verilecek siparişler derhal gön· ·~----
hal1i post• ıeıg.af müdürliiklerinde derilir. 

1 

Paranı! 
•öracaatla görebilirler. 1 1 ReğPnilmiyon t ııtlılnr derhal inılo olunabılir. Bir dera deneyiniz. B h h 

7) iıteJdilerin tayin etliler.gün • 7_ 10 6396 oş yere. arcama ve ar· 
Tt aaaıta ha11r bulun ıııo ları . cı acoksan erli mah ali 
·. L4~J8-21-.;?6 L 6467 • ~ .. -ıı.-~ ... ...,..~ : .. .-.-............. _... ............. .. ~ 

Ceyhan urayınden: 
1- 10 N.lı Adana caddeıinde 

Ali çavoı evi önünden Nafia şo1a · 
ıına kader olan 485 metretulde 
Arnavut kaldırımı yapılarak kenar
larına burdar Jiıilo.,ektir. 

2- K.,,r.n tatarı 4992 lira 65 
korottur . 

3- ihale: Açık eksiltme sure 
tile 28-2-936 cuma günü s~at 
16 da yapılacaktır. 

4- lıteklllerin yüzde yedi bu · 
çok muvakkat teminat ve ticaret 
od011 kayit makbuıları ve nafia 
müdürlüğünden muıaddak fenol 

ehliyet vesikaları tizerlerinde ol
dukları halde ihale günü ve saa
tinde Uray Hlononda haıır bulun
maları lbımdır. 

5- İzehAt almak ve ıartname
leri görmek istiyAnler her gün U 
ray r~n itleri büroımna mtirocaat 
edebilirler . 6479 

16-18-21-24 

Gördüğünüz ve görece 
lerin en fovkalAdesi iti' 

olacaktır 

Monte 

Hizmetçi lı 
aranıyof 

Ev<le hizmet görrne~ 
hizmetçi kadın aranıyor• 
mıZB mtirocaat edii111e•1

• 

KaçakçıltJ 
vatan haitl 

Umumi n~ft'İyat Ol 

Nevzat Gü~ff 

Adana Türk sizü 


