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5 KURUŞ ADANA : GÜNLÜK GAZETE 
~---.. - -

___ ıse: 

Uzak şarkta da harp başladı mı 7 
Mancuko hududunda Soviyet kıtalariyle Japon milf, 
rezeİeri arasındp kanlı bir süngü muharebesi old • 

Japonlar Mançuko topraklarına ricat ettiler. 

Bir Sovyet hudut müfrezesi yörüyüş halinde 

Moskova :· 31 [ Radyo ] - Kabarof skdan· bildirildiğine göre Soviyet müfreze
leriyle Japon' kıtaları arasında şiddetli ~ir s~~gü muharebesi. olmuştur . 
_Soviyet raporuna göre bun:ı sebep dort .s~~ıl ~aponun Sovıyet topraklarında 
tevkif edilecekleri sırada Sovıyet askerlerı uzerıne ateş açmış olmalarıdır. 

Müsademeler esnasında hududa elli bin Soviyet ve Japon askeri yığılmıştı . 
Bu kanlı çarpışmalardan sonra Japonlar Mançuko topraklarına ricat etmiş-

lerdir • 
Soviyetler bu hadiseyi milletler cemiyeti nezdinde protesto etmiştir • 

üfürükçü yobazlar ___ ... ____ _ 
Aokıu : 30 (özel aytarımız· 

dan) - Bazı Dervi!lik ve muskı· 
cıJık yapanların tevkif oluodoğu
r,u yazmıştık. 

Bu tarikatcılaun İskilipte de 
bir toplantı yaptak \arı aalaşılmıı
tır. 

Evlerinde yapılan araştırmalar 
ncticesicde bir çok dioi levhalar 
taeavvufı tiirler bnlunmuştur. Hat· 
ta bunlarda Şemsinin de bir mü · 
tesevvufane şiri ele geçmiştir . 

Ankara sulh hakimi bu yüzden 
mevkuf bulunan maznuol•rı din· 
lemiş, mazouolar, evlerinde dini 
lavh•lH bulunmanın, ta11vvuf şi· 
irleri çıkmanın bir cüüm trşkil et
miyrcrğioi ve binaenaleyh suçsuz 
olduklarını söylemişlerdir. 

Sulh hekimi mevkuf bulunan 
bakim Tevfik ve dı~er mevkuflar 
hakkında tahliye kaıan vermiş 
f•kat müddeiumuminin itirazı 
rnerciioden tastik ediler~k tahliyft 
karara geri ahomıştır . 

Meselenin ehemmiyetsiz bir 
Yobazlık olduğu anlaşdmıştu. 

Komplo davası 

Müddei umumi muhake. 
menin uzatılmasını 

niçin istedi 7 
Hariçten gelecek ajanlarda dinlenecek 

Müdafaa Vekili:" Bir saat evveı:ya ipe, 
ya ceza evinde, yahutda yuvamıza 

dönmeliyiz ,, dedi • 

Aokua : 30 ( Özel aylarımız - Sı;p baklc:ıadı bazı bildıklerini 
dan ) : anlatmıştı . 

Komplo daV11ının 30 1 936 Mesela Y ah yanan iatasyon Mü 
celsesi de bu gOn görüldü . dürü İzzetin evinde yemin ettik 

Müddei Umuminin iddiına- ferini ve Ali Saip hakkın i•k.i ba-
me"ioi okumaıı ve mazounlano zı mılUmat. hildirmittir . 

müdaf•larıoı yıpmaeı, ihtimali kar· Makamımız yalnız mnounla· 
şıstııda sal o o ve koridorları dol· ran aleyhine değil lehlerine de 
duran kesif bir halk kütlesi var delil aramakla mrtgı1ldur . Bi 
dı . Ağır ceza ıaloounde, milthiş naenaltyb ajan İzzet ifadesi11dc 
bir izd,ham görOlüyordu . Birbi isimleri geçen Suriyedeki t•hıı 

E!S 

Doğu Afrikasına 

ltalyanlar aiti bin as .. 
ker ve elli bin amele 

gönder4yorlar . 
'" ,.... -

Ogadende harp başla

mak üzere 
Ankara : 31 (AA) - lt•lya 

kabine11i dOo toplanmış ;ve yebİ· 
den bir dağ fıakesile biri topçu 
olmak üzere iki değ alayı teşki · 

line karar v~rmiştir . 

Reuter •jansınıo bildirdiğine 
göre , !lİmal cephesinde Habeıle 
rio ıon muharebelerdeki ağır za 
yıata rağmen ltalyan hatlarına 
gecr gündüz tazyiklerine devam 
etmekte ve Makalleye karş ı yeoi 
deo bir taarruza hazir Is o makta -
dır . 

Cenup cephesinde İtelyaola 
rır Jijıka ve Harrara kartı bir 
hareketler beklenmektedir • 

Altı Line yakın bir İtalyan kuv 
vrti asktr ve seyyah yeniden do · 
ğu Afrikuına gönderilmittir . 

Deniz yollarına yeni 
tahsisat 

Ankara : 30 (özel aytarımaz
dao) - Deniz yolları umumi be 
yetı yarın Kamutayda ftvklide 
içtima yapıcaktır. 

Dıvanı muhasebat: hütce ve İk
tiııt encümenlerinden müteıekil 
olan umumi heyet ruznamesinde 
deniz yolları için bütceye yeni 
ttthsisat ilaveıi ve igletme kadro
sunun tev8İİ vard ı r . 

İstaobulda hulonao deniz mfis 
ttşaıı Sadullah yaran ıebrimize dö-
1>erek beyetiumumiye ictim•ıoda 
hezır bulun•caktır. 

Eden Fransızlar
la Almanların a

rasını bulacakmı? 

Kereste takas 
yolsuzluöu 

rinin omuzuna biorn dinleyicileri lan dı dioletmtk istedim ve t.,-
h b Eden Parise son yaptığı 

gören polis işe vaziyet ederek ir te biiıte bulundum . Bu teıebbüs 
ıeyahatlardan birinde 

Ankara : 30 (özel aytarımızdan 
Kereste Takas yolsuzluğu müna

sebetiyle açılan uzun tahkikat oe
ticeııinde o zam Takas tedkik he
heyetine dahil bir tolum memur 
lerin de ismi geçmişti . 

çoklarını salondan dışarı çıkar- neticesinde Suriytdeo gelecek o-
mak mtcburiyetinde kalmıştı . lan şabıslann 30-1-936 tarihin Loodra : 31 (RAdyo) - lngi-

Tam aut 14 de- hakimler va de yani bu gün budutlarunız. gir- liz dışişleri bakam M Edtn'ia 
müddei umumi grlerek yerleıine mit oldukları111 Emniyet iıleri U . Fransız ve Alm•D dışlşleri bakan 
geçtiler . Reisin emrile maznun- mum DirektörliiğüoDn 30-1-936 lariyle yaptığı muliikat memnuui · 
)ar ve maınun avnk•tı davet o - tadb ve 770 aaytlı , makamımR yeti mücip bir şekilde cereyan 

luodu . Mn.ouolar gelerek yerle- gönderdiği tezkereden öğrendim . etmiıtir. 
. 1 Bunları da huzurunuzda dinlet İngi liz dı•i•leri bekam Hi tlerirı rine geçtı er • v v 

1 -- Şehir meclisi 
Bulü rı sıuıt 10 da toplanarak 

glindt:liğlndeki mıdde!Hi görü

ŞPCek , 

· ~·------------------
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ES 

Hitler düşündükle-rini bir 
Fransız gazetecisine 

açıkça söyledi. 
iki milyon nüfuslu bir araziyi almak için 
iki milyon insan mı öldürmek icap etsin. 

[Paris- Soir] gaz,,tesinirı pazar·niishasmda Berlin de bulunan 
husıui muhabiri gazetesi namına Bitlerden bir mülakat almağa 
muvaffak olmuştur . 

Muvaffak olmuştur diyoruz çünkü ; yeni Almanyanın §efi ilk 
defa olarak bir Fransız gazetecisine bu çeşit bir mülakat ver
miştir . 

Almanyayı ata.kadar eden iç ve dış sıya.msına ait meseleler , 
ve dünya sulhu hakkında Alman diktatörünün düşüncelerini, te
lckkilerini aksettiren bu miiltlh·atın mühim parçalarını tercüme 
ve naklediyoruz . 

Hitler 

"Uzun zaman beklemedim. 
Saat on bire beş kala gelmi~tim. 
Tam saat on birde Fübrere ha· 
bet verild im . 

Devlet müşaviıi Mi Fuokun 
gelip beni aldığı salon modern, 
rahat koltuklarla dolu idi . Bu 
koltuklardan birisine oturduğum 
zamlO bundan bir kaç ay 'vvel 

Muıolioioib bana veıdiği mülak•tı 
dOşiiodöm. 

D.1ceoio h eni çağHmHtna in 
tizııren kolleksiyonlann ihtişamı 
ve gotik taı zıodaki ağaç sandal 
yalar aıasında bir müddet kal 
mıttım . 

İtalyan dilitatörüoüo y•nıoa 1 
girdiğim zaman o bürosu ile pen-1 

İngiltere hükumeti 

İngiliz bayrağının yırtılma
sını Mısır hükumeti nez -

dinde prot~sto etti. 

Ankara : 31 ( A.A ) - lngil 
tere hükum eti nümayişçiler tara 
fından Damenhurdeki lngiliz Vis 
KonsoloshanPs indfıki lngıliz bay
rağının yirtilmiş olmasını Mısır 

hükOm·•ti nrztJ;nde protesto e tmiş
t ir . 

,.. ~~ 

Kondilis öldü 
ihtilalcilerin orduya 
ahnmamaları istendi. 

Aksi takdi r de ... 

cere ara11ndo ayakta duruyordu. 
Ve aramızda 30 metroluk parlak 
bir parke döşeome vardı . 

Halbuki hurada kabul şekli · 
nin hususiyeti temamile d('mok
rat olmasiod•dır 

Föhrer 
Hıtler rliui uzatmış bana doğ

ru ilerliyor . Her şeyd tn evvel 
fotoğrafların siyah )'Bptığı göz -
lerioin mavilgi karşı11nda hay 
rt>te düşüyorum . 

o~lUD 1 esim (erinden ÇOk fu k 
lı olduğunu da görüyorum . . Ve 
onu böyle ko11uşurkea . zeka, e 
nerjı dolu ç~breaile görmeyi ter 
cih ediyorum . Bu anda iasan
ları scvkeden bu adamın cazi
besini ve kitle üzerindeki kudre 
tini anlıyorum . 

Trr.nde - çünkü birisine a
lelacele telgrafla . çağırılmı§tım
bir düzüne süal hazır lam1ştım . 

Bu süa ileri doğura bilecf'ği lt b 
like ne olursa olsun onları sor · 
mığa karar vermiştim , 

Zıten illt kelimcleriDde de an· 
ladım ki; Fülırer dii§iiucelerioi 
dipromatik formüllerle m1Ske ıı.ı 
lemeden butüa açıkhgile konuşa
caktır . 

- Frans zlar herkesten daha 
- Gerisi ikinci sahifede -

Yeni Fransız ka
binesinin siyasası 

Almanya Ue anlaşmak 
arzusu 

Paris : 31 (Radyo) - Başvekil 
Alber Sar o yeni kabınenin beyan -
namesini mecliste okumuştur: 

Heyaooamede bilhasse denil
yor kj: 

Hükumet her şeyden evvel ye· 
ni İnlihabltın bir sUkiıo v~ bit• 

raflık içinde yapılmasma çılı~acak 
tır . 

Kabioeohı harici siyasası yıl 
lardanberi takip edilen, Uluslu 
prensipleri üzerine kurulmuş sulh 
siyasasını takip olacaktır . Tahkikat evrokı üzerinde ya 

Pılın tedkikler neticesinde İstao 
hut vilayet eocümeoince lüzum 
nıubakeme kararı verilmiş ve ala · 
kadarlara tebliğ olunmuştur. 

Reis Müddri Umumiye ; mek rİCS!llDl arzederim · Lokarao muahedesine aygırı bir 
_ [ Dı1va evrakını tetkik et İlav~teo ricam : baıekette buluomiyacağı k•oaa - Anı·ara: 81 (A.A) - Gene-

• • . ? Gerek tewsi tııbkıkat ve Arı.t ttiğim g•hi ~abitler ıjans tında oldu~unu ve Fransız mRtbu ral Kondilis bu gün Atinada 

Bey•nnamenin sonunda Fraa 
sanın Almanyı ile doıt.oe bir 
anlaşma yapması dileğinde oldu· 
~u da söylenm,.ktedir. 

Memurlar bu karara itiru et
li ki erinden vaziyet ~urayi devletçe 
ledkik olunmaktadır. 

Ereyfili şirke tinin 
sat.n ahnması 

tınızmı · d . b' t lebı' İzzetin ifadesine istirıad eden ıa · atın · a go"' stt'rdiği betbinlik yerin- kalı) sektesinden ölmiiştu··r . 
geı ekse iddia nazı aır ır a 

bitlerdir . İzzet amme §&bıdi ola de olmadığmı söylemiştir. Yurıan sii bakanlıg~1 miistc-
niz V1rmı ? dedi . 

Müddei Umumi ayağa kalka- rak ikame edince demi§tim ki : k... t şarı ile Ati na mevki ve diğer 
1 d . Aı"ao İzzet bir takım isım1trden Şam da SÜ un et ama- kolonlu kanıandarn ihtiıa-ı,..;ln,. 

keıcümle şunlarısöye ı: "I d .. d , . ., 

Mısır - İngiliz görüş
melerine 15 şubatte 

başlanacak 
ra _ Grçen celsede d~ğil daha bahsedecektir . Ba isimler dev- mı e on Ü rin orduya girmesinin menne-

ı l . ı · b 'ır letio gizli le§kilatma dahil olan dilmesini Ç .. rıldaristen rı·ca et· K 1 31 ( A ·"'·) Yeoı' oodao bir ct ıe evve gıı • a 1ire : · . ıı. -

l 
akdedilmişti. Bu celsrde şahıslara ailtir . Binaenaleyh bun Şam : 31 (R adyo) - 8Ükuott mişler Knndilis taraftarı znbit- kabinenin teş~ kkülü siyui vazi 

Aokar3 31 (" ı t ce se · b lar ancak aizli bir celı~de dio t•m ıl vdet l ı' •tı' M - ler de 1· 11 ı·ı - 1 · b't/ · d · l 'ğ' ı 1 d : oze ay arımız- h ruouza çıkatarak dinletmiş u- • .. •m e a eım :ı r • •ga- . ı acı .:a ı erm or ll· yetteki ftrgın ı ı ıtza tmıştır . ıı · 

l
ao) - Ercy;ı..li ı;ıi, ketinio ıatın uzu İ 'f d ir letip, söyletile.bılirler • zalaun pazara temamile açılacağı ya gı"rdikleri takdirde tontan is- gı'lı·z Mısır müzakereleTioin 15 ıu 

a ıonıa 1 lS v looduğum •jflo zzet ı a ~ ~er - 1 r 1 
ele 91 Yo undaki müzakerelere k l azı •ıh · slaıın is· mterını ve Ayoı mıhzur bu gün de mev- umuluyor . 1 tifa edeceklerini bildirmişler - ballıı başlayacağı tshmiu edil iyor. 

\'a.oı edilecektir . en ' .. . · · d coUur . Binaroaleyb buliuten : Yeoideo nümayi•lerı'n olaca· dir . Sayla 1· m · 12 c batta ya-
Şı k . k bunların sözlcrıoe ıstıoa en v v seç ı ... u 

h ' ' etın tnfmtssili Buv' .sye şu· rt1e b Al" - Gerisi üçüncü !ahi/ada - - ğı fınalıyo ; . ı .______________ ıJılaçaktır . 
•t baA d bı·ıfarz sur!ulardıo Ya ya ve ı 

~ 111 
• şehrimize gelrcekti::..r':__:_ ____ ~ _______ ~------------------------~-------------------------------
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Atafürkün hayatında 
9 Rakamı 

1 Toplayan : Hamdi Akvtcdil 

-5-

29 Ağuıtoı 1919 : - Moı

lafa Kemil; ilk çalıımaJan için 
ayıun buldutu böıg. de yurdun 
~ü•uaillerini toplamak ve on
lara, •emlcketin yuvarlanm11kta 
oldqp fellketin bOyüldiliüoil an 
l•tmak, yurd• tehlikeden kurtar P 
mania çareleriDİ göıtermekle meı
pldar • Erzurumda kurulan ve 
on d6rt &la süren lrorıgredeo son
ra, SivHl• daha bilyük bir kogre 
Din yapılaıHIDl kararlettırm11-

tır . 

vrzir lerio çok değr.rsiz adamlar 
olduklarını bildirmekle beraber, 
bir müddet için onlarla çerpışma 

m ayı uygun göı üyor. İtte; milli mec 
lis tı-ıekkül edıp trşıii vazifesine 
baıt11yıncaya kadar , " heyeti tem
silıye ,, nin bu kabineyi muhafna 
etmrıioe bu tarihte karar verdi . 

Yine ne güz"J bir badiıedır ki: 
bundan dört yıl eonra , milli 
meclisin bağrandan "Cumuriyf't,, 
rejimini de 29 ılktrşriode yaıattı! 

( Nutuk : S. 160) 

• • • 
29 İkiociteşıin 919 : - .Muı 

tafa Kemalin kudreti, büyi.ik harp• 
tan mıığlup çıkmış olan ve baya -

tına ıon Vfrilmek istenıleo Türk 
milletioiye ye carılaod11m•ya baş 

~ ... konırHine yordun bir 
~Is yerledntfen delegeler gele
cektir . lıte MuıtafR K•mal; ulu 
.. ı tarihimizde çok bilyük bir ö
•emi olan Sivaı ~kongresini y•p 
mak kere Erzurumdaa bu tarih
te ayrıldı • 

( Nutuk ; S. 48 ) 

* •• 
9 Eyldi 1919: - Düşman

larla alele verrG bazı alçak ruhlu 
lar, Muıtafı K~malin büyük ve 
lntaal çalımaııua engel olmak 
dlflnce.ile harekete weçiyorlar. 

' lıyor • Onun sHi unki kitlrye 
yeni ve dınç hır ı uh veı iyor . Bü 
tüb gözler ftmitle ona çevıilmif, 
bütün kulaklar onun seıiui dinle 
meğe koyulmuştur . 

O saman Elbiz valısi bulunan 
Alt Galip adında bir budala; ha
il Gmit 1bailadıtı, hali bir ıey
ler beklediii Oımanh bökiimeti
De : .Moıtafa Kemil ve arkadaı 
larımn yakalanıcalrlarıoı, ortadıo 

k•ldırdacaklarını bildiriyor . 

Fakat; bütBa tehlikelere karıı 
DJ8aık duran Muıtaf. K~mil, bu 
kitti t"19bbüsD haber alıyor ve 
itte; ıü•eaditi temiz yilrrkli TOrk 
çocaklarıaın idaresindeki küçük 
bir 11keri kuvvetle, bu iç dOt 
mıalara kartı ıilihlı ilk hareke 
le ba tarihte baılıyor . 

Ne güıel bir netictdir ki : 
iç dlltmınları yenmek için hd
rekete pçtiği 9 Eyldl, ayoı za
ma•d• ; dtltmıalarıoı da tamamen 
Yentliti ve denize döktiğü 
blJlk bir tarihtir . 

( Natuk : S. 72 ) 

• * .. 
19 İlktefrİ• 1919 : ·- ' " bü 

ytlk baıın derdi de bllytik olur! ,, 
Sisi dotrn.. Mustafa Kemal; 
~e•di iç düayaıının dayanılmaz 
bir ititi ile, büyük ve haya tında 
~irer merhale olan hadiırlerini 
hep " 9 ., lo ıünlere düşür&rken, 
baun; keadiai mütee11ir edebi 
lecek vakılar da - onun büyük 
laayıtile ilıili olao itler de -
•• 9 ,. ha ılnlere rastlıyor . 

lıte; 11111 bir müddet için Si· 
Vlll bırakıp Amaayada işlerile uğ 
rawrkfD; bir kaç kansız ve ma· 
YI!" bozuk adamın Sivaatın ken-
4~• ıönderdikleri tehdit trl· 
plfıaı·ba tarihte aldı .. 

(Natuk : S. 150) 

* •• 
29 llktetrin 1919: - BüyOk 

M•atafa Kemal , Amaayıdan tek
rar Si•ı• döndükten sonra, arka
tletlarıaı, Amae1ada y~phğı itler 
ukkında bittiler veriyor ve, umu 

mi "'"'- ~rlode gö. Oıilyor . 
Oı-.ınla c\e•letioia aadrazamı 

Ali Raza J.J•~dır . Muıtafa Ke 
... ; baaan ve diğer bir kı11m 

Mustafa Krmalın nrlığınclan 
kuvvet alan yurddaşlar, kendile· 
rini köle lıaliue koymak iıt~yen 
leu karşı koyuyorlar . Mar111ta , 
Fransızl•ra karoı milletin ilk mü · 
cadeleıi itle bu tarihte batladı 1 

( Nucuk : S . 164) 

* * * 29 lıkkioun 1919: - Sivası 
k~od11ioe merkez edinmiş olau 
" Anadolu ve Rumeli mUdafaai 
hukuk cemiyeti ,, nin , yurdun 

orta yerinde bir §ehre nakletme 
ıioi Muitıfa K '"mal çok uygun 
görmekte , f aknt bozı arkadaşlara 
- tamamen açığa vurmaktau sı

kıldıklara bir takım endişelerle
buna razı olmak istememektedir
ler . 

Büyük kumandan , bir çok 
münakaşalardan sonra ; heyeti 
temsiliyenıo şark vılayrtlerioden 

ziyade garp viliiyetlerfoe yalun 
olması Jazımğt"ldiği , ve çünkü 
garpte ve cedupta düşmanlarla 

bilfiıl ç.,pııılmakta olduğu fik 
rini nihayet kabul ettiriyor . V <", 

işte bu tnribce ; mebuslara müla 
kat mabJlli olmak lir:ere ( Ao~a
ra ) şehrini tesbit ediyor . 

Son Osmanlı mebusları , bn 
tarihte Aukaraya uğrayıp Mustafa 
K"maldeo talimat aldıktan sonra 
İıtanbula gidiyorlar . 

(Nutuk: S. 210 ) 

* • * 
- Soouvar -

Japonya - Almanya 

Arasında dostluk mua
hedesi Tokyoda 
imzalandı mı? 

Paris : 31 ( AA) - O, gaze 
teai ıöyle yazıyor : 

" 4 ildnci kanun 936 tarihin 
d,. Japon dış İfleri bakanı ıle Al· 
mau hüyQlc elçisinin - tedcıfii ve 
ittifak mebiy~tinde olan - bir 
dostluk muahedesi imza rıtmiş ol
duklarını ıöyleyebilecek bir mev· 
kide bulunuyoruz . ,, 

( 'İ'ürk Sözü ) 

Doğuran kadının 
ölümü .• 

'Hitler düşünc•::'le 
bir Fransız gazetef 

sine açıkca söyl 
-·-

Sağlık ve sosyal yardım Toprakkale civarındaki bazı köy 
direktörlüğünün hadise h~k- , adları yeni adlarla değiştirildi. 
kındaki izahnamesi yazdığl- ----·.-. .. ·----

mızı teyit ediyor 

- Blrlnci sayfadan arlan 

çok harptt"D çekinmektedir 
V..e korktukları, nesret etti 
içindir ki , ona kolaylıkla 
maktadırlar . 

Almanyanao ıiy~ı•ı 
fism üzerine kurduğunu b 
ıizin eğz ınızdan işıfmek • 
dim. .. --Türk söz:i gazettsi tahrir mil 

dür lüğüne : 
GıtZeteııizin 31 - son kanan 

936 günlü ve 3441 sayılı uüshaıı 

nan ıkioci ıahıfesinin '' trhir du
yukları ,, kısmında " güçlükle do· 
ğuran bir ana ,, ba12lığı altındaki 
yazı okundu ve doğuran kadının 

kocası lstıklal uramında otnıan 
bakkaJ Ali oğlu B~şir çağınlarak 
o:ıeseı~ ioçdendi . 

Brıirio ıfad'"aine göre : 
30 · 1 936 ğüoü akıamı saat 

2,5 raddelerınde karısının doğum 
aancıJare baş gösteıdiğı cihetle 
mahallelerinde oturan eskrden be
ledıye ebelığiadc bulunmuş ihti· 
yatca ve ismini hatırlayamadığı 

bir ebeye " bu ebe dıplomalı ve 
ve müdU.JüğümOzce de müsrcccl 
olan Bayan .Fatma olacaktır . ,, 
.Müracaat c<liyor bı az sonra t:be 
birlıkte t!Ve dönOyorlar . Ebe has
tayı muayene ediyor. ve eo çok ya-
rım saata kadar dofıuracağaoı 

1oöylü.or . Fakat hastanın doğu· 

muoda bir tehlike görmüyor . Az 
bir müddet sonra ebe hastanın 

koc1111 olan Beşiri çağırtarak bir 
oğlu olduğuuu ancak doğumdan 
sonra hastanın biraz fenalaştığını, 
korkulacak bir ıey olmadığını ve 
bir doktor grtiıilip bir iğne y .. · 
pıldığı takdırde iyileş ceğiui söy
lüyor . Beşir hangı doktora gide· 
Crğini düşüDürken ebe mahallele· 
rinde bulun n doktor Salimi ge 
tirmesioi iliive cdiyı0r. Bunun üze
riue Bl'şir doğru doktor S limin 
C\ioe koşuyor . Kopıyı çalıyor . 
Bir k dın çıkank iloktornn köyde 
olduğunu söylüyor . 

B«'şir doktoru bulnmnyıncs bir 
andn doğum e\ ine gidip oradan 
bir doktor almayı düşürıüyoı Ve 
bulunduklara mahalle yakrn olao 
doğum evıne koıarak kapıyı ça· 
lıyor . İçcrden bir cenp Yerilme 
diği için kapıyı ıkioci bir dt'fa ça· 
lıyor ve btş dakika kadu bekle
diği halde yine içerden bir cevap 
alamıyor : Bu sırada yağmur ela 
yağmağa başladığı için der hpl 
f'Vİne dönüyor . E"e vardığı za
mon çocuğunu da , ka111ını da 
ölü buluyor . 

Brşir dogum evine gidıp ka
pıyı çaldığı zaman ıaatin tabmi · 
nen 3 - 3,5 kararlerında olduğu· 
nu eöylemiştir . 

Şu hale nazaran haetanm nez 
ti rebmiden öldüğü anlatılmıı 

olup meseledf! önemli bir .:uç gö· 
rülememi§tİr Bu işde ancak do 
ğum evinin gece müracaat eden 
her hangi bir kimıceye kapı açm•· 
muı meselesi bakıma drğer gö 
rülmüı ve bu hususta da ayrıca 
tahkikat yapılmakta bulunmuş· 

tur . 
Keyfıyetin o yolde tavz\bir.i 

dilerım . 

Sağlık ve eoıyal yardım 
MüdlirO 

Doktor Hüsnü Muhittin 

TÜRK SÖZÜ - Sağlık ve sos 
yol yardım direktörlüğünün yukar 

daki yazısı bizim dünkü sayımızda 

Genel meclis, altncı taplantı· 1 
sını dün taal on dörtte ltbay 
Tevfık Iladioio başkanlığında yap· 
mıtlır. 

G~çcn toplantının zabıt özü 
okunmuş ve olduğu gibi onaylan· 
dılctan sonra gündelikte bulun11n 
madde(,.rin incelenmesine geçil
miştir. 

Feke ilçeeinin Maosurlu ka
munuoa bıığlt Kayadibi, Meage 
P1..ho köylerinin bailalık durum 
lariyle Uıucak ve kurudere köy
lerinin fek ve ilhakları ve çatı a· 
lao Kamuounuo Köse fakıh köyü 
nün durumu hakkında dahiliye 
encümenlerinin kararlaranın idare 
bı-yı.-ti kararları alındıktan ıoara 

genel meclisin ıon kararını vrr
n;ıesi içm idare heyetine gönde
rilmesine, Toprakkale mevkiinde 
bir nebiye merkezi teıkiline lu
süm olmadığına, Fakı U§•ğı lıöyü 
adının Yamaçlı, Aptal pın11 köyü 
adının Yörük pınar, Ağyar köyü 
adının Akyare, Kırıklı köyü adı
nın Kılıklı olarak detittiıilmeeine 
Memleket butanesi kulak, burun 

Orta okul Türkçe 
öğretmeni 

Şehrimiz Oıta okul Türıkçe 
ögretmeni Sabri Güzel, Nevş~hir 
orta okul Direktör •e 1'üıkçe öğ 
retmenlığirıe atandığı İlbaylığa 
bıldirilmıştir . 

Bir kulübede yakalanan 
k· marcılar 

K rşıyuktıda yamaçlı uramındn 

oturan llaydnr oğlu Selım,Mohmet 
oğlu H şıt, ı. eC'ip oğlu lbrahım , 
Garp oğlu Nasır. Ahını t oğlu lb
rolıım H şıt oğ:u S ılih ve Suley
nınn oğlu Sule,.yman 1yni t-ıramdn 
Gnrıp oğlu Hukkrnın kRmışt ın yn-
pılınış kulübı;:-sınde iskanbil kdğı
dile kunwr oynorlarken cürmü 
meşhut holindo yak lanmışlardır. 

Şehir mecl ısi bugiin 
toplanıyor. 

Şehir meclısi bugün soat onda 
Şubat <levr si topJantıs nı yapacak 
ve gıındolıkte mevcut buluııan mad
dt·ler üzerinde görü~ülecektir. 

çşkın yazılara t«'yid etmektedtr . 
Yalnız biz, kıdıoın kocası Btti · 
rin doğum vukohulmadsn önce 
doğum evine baş vurtluğunu 

yazmıştık . Halbuki yukarıdaki 
yazıda ise Hr şirin doğumdab 1011-

u doktor ve doğum evine bıtş 
vurduğu arılatılmııtır . 

Ancak; berku için ıçılmıı 
buluoan böyle bir mürsıesenin 

değil, gt.cenio saat 3.30 unde, sa
baha kadar •çık baluoduru1ma!ı 
ve bat varacak h11talarıo müra
caatlarsnı tbemmiyrtle g6z önOn· 
de tutma11 ve bunların hemen 
yardımlarına lrotmHı llzımdır . 

Böyle olduğu belde dakika 
larca bir •:ataadışı kapunuo ö 
otiode bekleterek bana kepula 
rrnı açmaması biç te dotru bir 
hareket drğildir. 

mutP bessııının maaıtnın ücrt:te 
tahviline, yol paraıile mükeltıf 
olupta malul ve fakir halları ta
hakkuk edı-nleria tahkikat sonun· 
da te1bit edilen maluliyet ve fa· 
kir helin tahkik tarihinden itiba· 
ren yevmi paraeından iıtiınuı 
ve bu tarilcrdcn önce tahakkuk 
eden verginin dahi fahir b•I do 

liyisile kabiyliyet tahıiliyeıi olma· 
dığını noktasından terkin edilme
sine, 934 mali yılı hesap katisi 
hakkındaki evrak 6zerine daimi 
encümenince alınan kararın butce 
encümenine, tahıiliui bitirmesi 
için yardım yepılma11m iıhyen · 
bir öireoiciye yardım yapılmHına 
imkia olmadığına, Dö,tyol ziraat 
mllcadelui t~şkilattna yardım ya
pılması hakkında 7.İr•at direktör
lilğOndeo göndcrile.ı tezkerenin 
butce encümenini", Gübe köyü 
için öğretmen tahıiaah verilmesi 
hakkında Küttür direktöılüğüotln 
tezkeresinin maarif ve butce ea 
cilmenlerine 1ıöoderilmeaine karar 
verilmiş ve önümOzdellİ ıall ıB
nü toplanmak Dzere dağıoılmııtar. 

Kersnntıda tUtUn eksik 
olmamı, 1 

İnhisarlar direktörlilğüniln 
ta"'zihi --

Tiirksözü gazeteıi direkl<Jr
lıiğıine : 

Gazetenizin 14 kdn11nuıııni 1936 
gün ve 3426 sayılı nüshasının ikiıı

ci salııf •sinde " Karsımtıdn tütün 
hulunmıyor ,, başlığı altında inti
şar eden yazı ÜZPfİne mı.ıballen 

tetkıkotı Jaz.m yaptırdık. 

Bu mıntnkanın şimdiyo kadar 
tütünsüz kalmam ş oldufluou ve 
momulAtımızın fdzla fıatla satılma

dığını öğrendik. 
Hakikate uygun olnııyan bu he

berin ayrıi eütundo tekzıp edilme
sini dilerim. Saygılor . 

TÜRKSÔZÜ - lrıhisar <lirek
törliiğünden aldığımız yuknrdaki 
tavzıhi matbuat kunuuu bizi mec
bur Ptliği için koyoruz Yoksa ya · 
pılan şikAy;ete sebep olmadığına 

<lnir bize bir kanaat verdiği için 
değil , zden biz do idarelerimizi 
t~nkidtı, ne kaıl:ır eyi bir niyetle 
yıtpılmış olursa olsun tahammiılii 
yoktur. 

Kendilerine dokunan her haberi 
tPkzip, tavzih bir moda huline gir
miştir. Bize bu şikAyeti yApan köy 
)ünün adresi, ndı, sanı bellidir. 

İnhisarlar direktörlüğünden şim
di biz soruyoruz : Tahkikatı ne 
şekilde yapmıştır ? Köylüleri, ka
snbn halkını <linlemek surıtile mı? 
Yoksa bizzat oradaki memuruna 
yazdığı bir tohriratl11 mı ? . 

Bilyiik bir iırarla glSıl• 
kendine diktiğim insan bir 
ye düıOndü fazla değil : 

- Pa1ifiım kelimesi içi• 
mani vardır .. Bu kelimeoio 
ııdaki defıeri bizde ayol 
dlr. 

Biz, yaıamak hakkaaıo 
mHıoı -ifade edecek bir p 
tanıyamayız • 

Her milletin ya~ama 
hakkı vardır 

- Bi&im için p11ifi .. • 
~u i,.ıant mefhumla birle 
Her milletin p§amal• 
vndır . Y aıamak diyoıum · 

kat bir nebat gibi dt;tl . 
kurmak iıt~yenlerin her 
evvel milletleri• J•ı•,.,,as 
lcını lammalan liııfl!ldır . 11 
le olunca tt k bir Alma11 J 
ki harl:ti arıu etıia . 

Geçen Jıırp iki mily 
mani öldllrdfi • 

Ve memlekete J,edi 
malul ve yarım malul hır 
Hatta muzafferde ç ıkmıı O 

dık . Hiç bir zafer ha kaıl 
b• edemı-zcH . ., 

Hitler burada bir ıP 
ıustu . Ve ben de Berli.d" 
dutum fU c&mleyi d&§lll 
dom: 

11Bizim ıiyasamız bisla 
mantıkla s~vk ve idare 
mektedir .. , 

Hitler trkrar baılamıt'~ 

-Bugün hangi bir deYI 
mı harp v,..tatile bir to 
tuhah düşüoebılir ? 

iki milyon nüfuılu bir 
ele ğeçırmf'k için ili mil 

aaa öldürmek icap etein .. 
rı bu bizim için iki milm 
lis , f'n ziode, en güzide 

kayıp dmr-k demek olac• 
bu da, karaşık biç.bir zam 
mamile Alman olamıyıcı 

kalebeliği elde etmek içi• • 

İuaao mantık• toprak 4ç' 
ban aleyhindedir .• 

- Sonu 

Mutobor gazetenizin 26 
936 pazartesi nüshasında 9 
içinde Adıma birinci sulh 
mahkemesine (49) dava evr. 
diği ve 31 adedi karımı b 

(18) adedi devredildiği yatJ 
dtt birinci sulh hukuk ma 
sioı 935 yılı içinde (849) d 
rakı gelip bundan 389 ad 

1 rarc bağlnnarsk (279) ade 
Mil ton 

6401 
1 

racaata bırakılnuıı ve ( 181) 
.ıevre,lilmiş olduğundan ilk 

_ tenizde bu suretle düıı>Jtıl 
_...__ .... ___ ..... _..,. ___ _. :rica ederim. 

Bu akşamdan itibaren Sefiller • • 
"TAN,, sinemasında 



ŞubQt 1936 -
Komplo Davası 

e.Q - Birinci sayfadan ı1rlan -
e~ahitler bu 1rün topraklarımı · Dcsya muhtevasını tedkikten 

- ·· olup olmadığını lrmig bulunuyor . Ankara)la f!lonra soo sozu . 
d . ı ı · · · n · dom Mu"ddeiumumı: "gelecek ""> ın enme erı ıçın m nasıp sor · . . . . 

. ,ınüblet istiyorum . Bu ıahit- ıabitler yenı b.". dehi gösteruler· 
1~~ verilecek mühlet sonunda H» dedi olabılı~. 
tı:.Jlk sabah celıesiode dinlen- t 'akat bu ıabıtler Ammandan 
""ini Vt öğleden sonra icabe- hududa girdikten sonra bir yere 

je iddian11nemi serdedeceğim uğrayamaz . Erzurumda~ gelecek 
"b11 şekilde mOsade verilme Od~ıeya uğrayacak dej'ılJer ya · 

bilf aızcdiyorum • Bu ıabitlerin Hllrriyet bayatta eo aziz ıey· 
ilattan 1rtçtiklerine nazaran hu- dir . Bunun uzun zımao temdit 

ı ne zaman gelebileceklerini edilmrsi acıdır • 
l•~ediğimdcn iki hafta bir mDh R,.j8 avukata ve müddt-i umu 

r "stiyornm . miye hitaben talrplerinizde ve 
Moddei Umumi bu sözlerin- noktıi aazarlanoızda fazla muha .. 

İll sonra Suriyeden gelen şahit- lefet yoktur . Dedi . 

fln hududu geçtiklerini bildiren Ve azslariyle müzakere ettik· 
def-1-936 tarih ve 770 sayılı ten sonra : 

l!ıiyet itleri Umum Direktör- _ Mahkeme icabını dOtOndO: 
dloOo makamını gelen tabıira 

a.ı'•hkemeye tevdi eyledi . 

Bundan ıoara müdıfaa tabi 

111\.vukat Bay Hamit Şevket söz 
» rak : 

( t&,k Sözfi ) 

'l, __ so_n_d ____ a1_a_k~la_r~I 
Demircis kabinesi Siyasi görüşmeler 
Martta toplanacak say. 
lavlar kuruluna kadar 
iş başında kalacak 

Atine : 31 (A.A) -KraJ, Li 
beralhuın Lideri Sofolisi kabul 
etmitiir. Kral aaylavlar koruJunub 
toplanacağı tariba lc:adar Demhciı 

kabinesini iktid1r mevkiinde tutmak 
ve ıaylav kurulundan sonra yeni 
b•ş bakını ır çmek emelindedir. 

Çünkü ba,bakan seçimi baagi 
partinin ekseriyette olduğunu 
l{Ö•lerrcektir. 

İtalya hükumeti 

Yeni harp gemileri yapmak 
için 414 milyon İngiliz lirası 

ayırdı. 
-- ----

Pariste yeniden 
ba~hyacak 

Paris: 31 (AA) - Pöti pa
rizyeo ğazeteıi, bepoci Jojun ce
nazeıiade b11luam•k Uzer• Lood 
raya getmit olan...mübim ddvlrt 
adam]auom Pniec oğraya<'akla· 
rını ve arıiulu11I mOhim meıııele 
ler hıkkında görü~meltr yapacak 
lırını yaııyor. 

Lltvinofun mühim 
görUşmeleri 

Loodu ; 31 (A.A) - Litvi 
oof bugilo ytniden Edeale 1ıörilt 
mü~tOr . Akıam yemegioi dıı it
leri müsteaa11 ile yemi§tİr. 

Yunan siyasi mahafi
lin in f1İkbinliği 

Atina ; 31 (Radyo) - Bir g•· 
zeteye gôte aiyaii mabafıl lc:abi-

• rr t!!_ 
Sayfa : 3 

,,,,. Asri Sinema 
1 Şubat cumartesi akşamından itibaren 
Mevsimin emsalsız fıJmJerinden birisini daha sunar 

Arapça ve Fransızca sözlü 

·~-( ıtto ) ~~ 
Atlos dağ1arında çevrilmiş şarka ait muhte~em film 

Oynıyanlar 

[ Ayşe ] 
Mehmet Yusuf~ lbrahim Mollo 

Slmona Berriau Camilta Bent 

bugün gündüz iki buçukta matine 

'bitmemiş semlold 
Pazar günü iki matine ikide dörtte 

Birinci matine İkinci matine 

ltto Bitmemiş Semfonl 
Yakında: 

Ankara Türkiyenin kalbidir 
Türkçe sözlü İnkılip filmi 

- Bay Bıık•n, bir milli, bir 
aııdazıam deva karıııınday1z . Bi
te~ Yteile ile tekfir tekrar ıöyle
b,Nm gibi bu davadır. Uf.cık bir 
. hfın gizli kalmasıaı uzo et

İddia makam1ndaıı beyan olu
oın tal~p mahkemece muvafık 
görüldüğünden isimleri maldm 
ol .. n ıahitlerin Amme ıabidi sı
fatiyle dinJeomelerine ve bu hu~ 

1uıta ileri ıüriilcn mabıur dahi 
mabk~mece vrit tutuldoiundan 
bn şahitlerin ıizli olar.ık aktedi · 
Jecek bir cel&ede ifadelerioin 
alıam11ma ve keodileılnio hududa 
dahil oldoktırı bildiıilmekt• ol
mBlıD• göre bu hafi celıenia Şu 
batın 6 ıncı günü saat 10 da ak
dine ve dörtten ıoorı mahkeme· 
ye ıçık olarak devam oluomuıoa 
kara' verildi •. 

Aokara : 31 ( A.A ) -- Roma
dan bildirildiğine göre halya hü· 
ktlmeti yeni harp gemileri inşası 
için 414 milyon lngiliz liralık bir 
kredi ayırmıştır. 

Fransız kabinesi ekseriyet 
kazanacak. 

nenia te~ekkDJU husuıunrlı aik ___@ · ca ' 1 
biodiı . TAN Sinemasınd~ 

Buı mabafıl hu niklıinliji So- ___ _ ____ .... ______ ..., _____ ~ 
fulis, Çaldariıı, Metekıasdao mü 

re~keP. bir "abinenin tca~kkül e
debilıctği kaoaatı izhar edecek 
kadar ileıi götürmektedir . 

sıJoruz . 

e~İıhı bu samimiyet içinde mı 
Jlllı iddianın bu talebine itlirak 
.JYoroz. 
<j'. Zılaıı ıuratıoı ehemmiyetle 

tdederim ki, hıkikaten bu da 
~ıo kök&ode ufıcık bir gölsre 

bir lekeaia kalma11 millet ve 

~let muvacrb~siode ıayanı te~ 
~ değildir . Sözüne sedık hır 

'~kat sıfatHe bu talebe İ§lirak 
41orum . Mllddei Umumi bu 

rada yalnız de&'ild.r . BOtüo 

Paris : 31 ( A. A ) -Gazeteler 
Saro kabinesinin 8aylavlar kuru
lunda sola mütomayil bir ekeeri
yei knzanacağını tahmin ediyorlar. 

Beldima değil esasa 
dUdlat etmek lizım 

J!etle b!rll berdir . 
8
1 Y aloız MOddei Umumilik ma K d / suyu hiç b~r ~u ile ölç?~ ı~iyecek .. kııdar eyi 
at• bu t.lepte bulunurktD 800 aya e en evsafa mahktır. Bu eyıtığıoe fünnı bütöıı te-

:lerinin bu olduğuou beyan et- dabiri cı1mi olarak doldurma ve hususi su s.ırniçlerıy!e nakil etmek 

tiler • 15 gllalük bir mühlet gibi sthhf şeraitte inzimam ettiril~iştir. . 
d dtjine aöre bu dava uzamak- Bır su m"nbaında 00 kadıar eyı olursa olsun nakh e8nasmda pis 
' r . Bu davanın azemeti kar· daaıacanlardıı. buluodurulmasL eyi haHalarioi kaybettirir. 

loda bulunuyoruz. Biz feda lş~e hunun içindir ki Kayadelen suyu ~~~~esmi vı'ze 
tt :·meden ya ipeı, ya ceza Hine 
e•.but yunmıza sevkolunmala· kaplar İQİnıle na r~I olunmaktadır ki şimdiye kııdar hiç bir l!IU sahibi 
pJ .. hu fodakdrlığ. yapmış değildir . 

T •- d k K d 1 menb~ıodıı . n.asılld d.ünya. nm en eyi r~rae ilave e ere : aya e en SUYU suyu ıse evımze dahı cşsız vo rakipsiz 
ı6' İddia makamı bu giio bu ıa- bir su olarak getirilmiş bulunuyor. 
ol Jerio hududa girdiğini eöyle- K d ( U n.nn herrt.ık , t~miz, v~ diğerle-

. Ster. aya e en suy rın~ nazaran kire~inin azlığı ve 
0o Bu güo budade giren, hükft diğer kimyevi hısselerinin m~kecumeliyeti itibarıle ayarına yotişecek 
~ ~in vatana hediyeli olan müo- su ne menbaımızın civarındakı menbalarıln ve ne de yurdumuzun bir 

,kliam nakliyat S9yas10de, y1tın tarafında bulunmuştur · 
.,~karada bulunabilir. Bu cihet memleketin en büyük ve resmi müessis~si olao Sıhhat 
k 1 15 gilnliik mühmel çoktur. şa · Bakanlığı ve Beledıyemlz kimyahanesiooe yapılan tuhlillerle de tasdik 

. Uerin hududa girmiş oldukltrı olunmuştur · 

i•jdiri1diğine göre ~uhıeı ~~ha Kayedelen suyu kendi sıhhatini 
ıa olmaııoı beyetın tıtkduıoe •• k Af 
~kyorum. dedi. bifon hqlk•m•ı:8 en büyük bir mµ, a attır • 

Tekrar söz alan müddeiumumı ı Yalnız Kayadelen s.uyu İçİQİz 
a Arlkaa huliseten tunları 6389 

,,( di: 

8 - Bea bakukuamme davıcı 
Jtın. bu gelecek olan iki §&bit 

mıflka İlimler verirse bunları ?-
.. eyecekmiyim? gelecelc şabıt
r belki de baıka emareler ve

,....lcektir. 

35 Bunun için sorarım. son ıö
b~U oısll s5yleyebilirim? Avu-ca- llanıit Şevketin de bu delillc

,v. istinaden delille~ ikame etme· 

ılı rnüınkuadür. Kaldı ki, bu bir 
ih~~llle dauaidır. Bu itibarla ta 

•b .. d ati u alt.na girmeme kanunen 

Bin lira mlllilat 
Reklama değil hakikate inanınız.. 

Ve içenlerden soı:unuz. 

k k suyu mevcut Adana ve çevresirıin Ayran ayna en eyi en temiz .1~~i1 .ve h~k ıki 
d B. fen heyeti huzurunda bunun aksını ıddıa ve ıahat ı 

k ok suyu ur. ır l k . 
uyn kandaki mükAfat hemen veri ece lır. ~ 

g,8 ) yır:•n (bugüo) İ&ligarele-

1 rine baılayacaktır . 

İtalya, lrlabeşistana 

E l)i bin amele daha gön
deriyor . 

Roma : 31 (Radyo )-Kabine; 
bugüu toplanmış ve üç buçuk saat 
süren bir · müzakerede bulunmuş
tur. 

Başvekil Musolioi; Fraosadaki 
kabine dt~ğişikliğio<len Vd lngılte 
renin Akdeniz le yaptığ tnh~idat
tan uzun uzadıya bahsı>tmiş, Doğu 
Afrı kada bilkassa şimal cephesinde 
şiddetli yağmurlar yeğmaktn ol
duğunu ve önc,,den gönderilen 
100000 nmel~ye irı zimamen yeni
den 50000 amele daha gönderile
ceğini söylemiştir. 

Her ne bahasına otursa 
olsun ltalya hatllhıı?re
ketini de{liştirmly&cek 

Roma : 31 (A.A) - Büy&k fa
ıist kooıeyi bir şubatta (buiÜO) 
top?anıcaktır. 

Musolioioin düokli beyaoatı 
İtalyanın aıyasal beth hueketi
nia değişmemiş old.uğu ve doğu 
Afdkndaki ba•ekcttere her ne ha 
haıına olursa olsun devem ede 
ceğini g6stermektedir . 

Ogaden de harp 
başlıyor 

Ad11ababa : 31 (A.A) - Hı· 1 
beş kuvvdlerioin Ogadende mü 
bim silel bareketl'er y•pmakta 
oldukları ve yakında bir muhı · 
rebe vukua geler,. ği haber veril
melilır.dir · 

Mısır k~abinesi 

Mahir paşanın başkan
hOında teşekkQI etti 

dİ•ltao voktur. 
rdenlere yo k sırvı:ı menbaında Sıığlık Bakımına 

k a -J k k Kahire : 31 (A.A) - Yeni Mı Avran ayn riayet edilere . . . usuMe a - ıır~•bUıesi, knlıo hususi kal.cm 
~ · t · t bir sene evvel ikmal edilmiş olup kaynak ba-

. pılmış ve esısa 1 ğ d ) müdürü Ali Mahir pa1• tarafındın plaj Y8 l ni su ile yikanır, el de mednn amacıma ara 
d damacana ar 8 Y . d tr~kil edilmiıtir. 

Bu ak§am 

Bütün şehir halkının dört gözle beklediği film 
Stnin en muozzam , en fevkaliidt, ve eo:lkuvvedi eseri 

Fr.edrik March ve Char.la Lıtugton:un 
Temsili muhteşemleri 

( rürkçe sözlü ) 

Sellller 
fevkalade bir Gaal müsa~resi , 

Dikkat • • 
Bu film için numerolu yerler satı im tktadır. Yerlerinizi 

tunuz. 

Yaran saat, 10 da 2 de ve 4 de matine 

P.ek ~akında: 
BELA LUGOZİ'yi tekrar ŞANDU SiHiRLi ~DADA, fılmiode 

6403 

Ünlü bestekar Muhlis Sabahaddin 
ve çocukları saat 8 

Bu gece 

Baı Bestekar 
Muhlis Sabahaddin 

Y nlnız 3 lem sil için gelmişlerdir. 

ikinci temsil 

de 

Anam Kayserili 
! 

1 

Üpret : 3 Perde 

I < 

Yazan •·e besteliyen : Muhljş Sa~Ahaddin 
BiJetlerioizi gündüzden alın z. Mevkiler nuaıaraHdır. 

Fiyatlar ; 50 - 15 100 
Pazar günii s at 2 de: Operet heyeti tarafından talebe -.em 

Bugün sııot 2,30 - 4,30 dn Sinema 

di h 80 rı.rı ıabitlerio hangi yolu ta 
s • ~ttıklerioi bilmiyorum. Buuun 
f~0 uruş~ayı luıümsüz yere ta 

ırl1re ~~ratmunak için iki hıfla 
rnubaıel istedim. dedi 

•k:Avukat Bırnit Şevket kalka 

şı.n 
8 

d "hürlenir hilesiz temııı su ur. Nabas pa~ıom riyaa.~tiade 
gırer ora 

8 
mu 

1 
b. b'r suretle ne kimyevi ve ne de hakemt vasıta-

6384 HAKiKİ EYSA~ ~K ınaktan nadtl çıkmı~sn hiç hoznl.adnn dnma- mu~clif ~ısr ~rtilerini temıil ~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~-~~ 
larile tebdıl edılınez. ay eden bir heyet Mısır-İngiliz mü· 

Çardaş FiJrstin 

- Devi f st c 1 temsil etmeoia dev-
namıoa hahb d . . . 

e d u e gırıgmeoın 
''-· eoıek olduionu hen de bili-

canalara dolar. AYRAN KAYNAK suyu hakiki, ttmiı, içile uker~lerin" memur tdıltc~ktir. Ras Deste değişiyor 
Son sÖZ : bfücek hiricik sudur. Ki t 1 "diHJlaba : 31 ( A.A > -Ras i! 

6171 L8-JO eOp8 l0 Oe1tanıo yerine eski dış işlırJ ba· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~-~~~~~~~-~~~~~~~~~ j kaoıLıa ~yio edikccği ıöylen 

mektedir. 

Mumaileyh eneler Harar va
Ulijinde bulooeluğaoC:lan bu cep · 

beyi çok eyi tan.jmıktadtr • 



{ l'ftrk ~öztt ) 

De let Dt~m iryolları Ad.ına ıştetme müfettişl"~iuden; 

31-1 .1 -2 935 Nısfılleyli ılf'n tib r n l\I rsin ıle Mımuro orasında işliyNı yQlcu k t rlorının hareket 
uatleri dı·ğıştırılmiş ve ba:»ı katarlorda ilttve odilmiştır. Katarları n yeni kalkış var s f' llerıni göot<-rir 
cetvel aşoğulodır. Sayın halim Lılı.lirıriz. Fıızlo tafsılfit 1stiy<'nltrın istasyonlnro müroco:..ıllorı. · 

516 518 
İıtaayonlar 528 532 534 
Meni o K 23.15 06.25 08.35 

1'.aracailyae 23;32 06.35 08.45 
Değirmen K - - 06A3 0853 
HacıtaJip K 23.52 06.50 09.00 
Tareuı v oo.o.ı 06.57 09.07 

K. 00.15 07/00 09.10 
Meliki K. - - 07.14 09.24 
K.Hüyüğü K. - - 07.19 09.29 
Yenice '. OOA2 01.23 09.33 

K. 01.00 07.32 09.36 
Arıklı K.. 07.38 09.42 
Zeytinli K. 01.14 07.46 09.51 
Dikili K. 07.51 09.56 

Kihyao&lu K. 01.30 07.58 10.02 
Şakirpı§a K. 01.39 08.03 10.07 
Adaoıgar V. 01.44 08.06 10.11 

K. 09.15 10.35 
locirtik K. 09.24 10.50 

Kürkçüler K. 09.33 11.01 
Acıdcre K. 09.39 11.08 
Miııiı K. 09.46 11.16 

Çakııldere K.. Og.57 11.28 
Sirkeli K. 10.06 11.38 
Ceyhan v. 10.13 11.46 

K. 11.51 
Veyıiye 12.06 
YHeıca 12.15 

Muııtabey K. 12.25 
T. Kale V. 12.35 

K. 12.45 
Oımaniye K. 13.04 
Mamure V. 13.15 

K. 
Bahçe K. 

Fevzipaıa V. 

Dikkat: Mersin-Adana 
,, ,, 

İıtHyonlar 515 507 

F. paıa K. 00.15 
Bahçe K. 10.13 
Mamure K. 02.23 
Oımaniye K. 02.14 
T. Kale v. 03.00 

f{. 03.20 
Muııtafabey K. 
YH11ca K. ,. ,, 
Veyııiyo K. ,, " 03.50 
Ceyhaa v. ,, " Ot08 

K. 
" " 01.27 

Sirkeli K. 
" Çakal dere K. 
" M11iı K. ,, 05.02 

Acı dere K. 
" KörkcUlor K. ,, 

İncirlik K. 
" 

0517 
o~.32 

Adanagar v. 05.50 
K. 06.00 06.48 

Şakir P§. K. 06.04 
Kaby11oğlu K. 06.09 07.02 
:Dikili K. 06.16 --Zeytinli K . 06.20 07.17 
Arıklı K. 0627 . 
Yenice v. 06.31 07.31 

K. 06.31 08.00 
K. Hüyüğü K. 06.39 
Meliki K. Otı.44 

Tarııus v. 06.56 08.27 
K. 07.01 08.4h 

Hacitalip K. 07.10 09.01 
D,.ğirmen K. 07.16 
K. İlyaıı K. 07.23 09J9 
Mersin v. 07.31 09.33 
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522 
520 536 510 

10.40 13.10 15.00 
10.50 15.16 

11.05 15.35 
11.12 ]3.39 15.47 
11.15 13.41 16.02 

--- -
11.36 14.01 16.29 
11.42 14.01 16.34 
--- -
11.54 - - 16.<17 
-- --
- -- - - 17.02 
12.09 17.11 
12.1:{ 1 l.29 17.16 

16.06 
16.21 
16.32 
16.39 
16.48 
16.59 
17.09 
17.17 

aras ndaki 510 sayıll 

" 
531 
517 

,. ,, 
,, ,, 

07.50 
07.58 
08.08 
08.21 
08.27 
08.31 
08.i ı 
08.55 
09.00 
09.04 
09.09 
09.16 
09.20 
09.27 
09.31 
09.31 
09.39 
09.14 
O<J.56 
09.59 
10,07 
10.13 
10.20 
10.28 

509 

" ,, 
" ,, 

10.30 
10.36 
10.45 

11.0l 

11.15 
11.38 

l2.05 
12.18 
12.32 

12.52 
L:to-! 

526 " 
533 
519 

09.27 
09.10 
09.50 
09.53 
10.03 
10.13 
10.20 
10.311 
10.39 
10.48 
10.58 
11.15 
11.22 
11.29 
ll.4-0 
11.52 
12.41 

13.D · 
M.20 

13.40 
13.4:~ 

11.09 

524 
17.00 
17.10 
17.18 
17.25 
17.32 
17.35 
17.49 
17.5!1 
17.58 
18.02 
18.08 
18.15 
18.20 
18.26 
18.31 
18.35 

508 526 
18.00 20.00 
18.17 20.17 

18.38 20.38 
18.50 ~0.50 
19.10 21.00 

19.37 21.27 
20.00 21.40 

20.14 21.54 

20.30 22.10 

20.43 
22.00 
22.20 
22.37 

21,55 

~.27 
~.4..5 

00.08 

00.41 
010.S 
01.32 
01.49 
02.05 
03.16 
04..00 

22.23 

530 

06.30 
06.46 
06.57 
07.04. 
07.ll 
07~ 
07.33 
07.41 
07.46 
06.01 
00.09 
08.19 
08.29 
08.32 
08.51 
09.00 

09.0S 
10.08 
10.53 

muhtelit katar ihtiyaridir. 

535 

,, " 

12.00 
12.08 
12.18 
12.31 
12.36 
12 13 
12.53 
13.04 

" " ,, 

521 

" " 

15.00 
15.0t 
15.09 
15.16 
15.20 
15.27 
15.31 
15.35 
15.40 
15..15 
15.58 
16.05 
16.lı 
16.20 
16.26 
16.35 

537 
523 

15.05 
15.18 
15.28 
15.38 
15.17 
15.56 
16.02 
16.14 
16.16 
16.24 
16.33 
16.17 
J(ı.St 

17.0l 
17.ll 
17.22 
17,:{0 
17.:{4 
17.39 
17.16 
17.50 
17.57 
18.01 
18.01 
18,09 
18.14 
18.26 
18.50 
18.37 
18.42 
18.49 
18.57 

539 
525 

17.35 
17.44 
11.sı 
18.08 
18.15 
18.22 
18.33 
18.45 
18.58 
19.Q.1 
19.13 

19.28 

19.42 
20.10 

20.37 
20.52 
21.03 

21.22 
21.38 

583 

6.36 
7-35 

v. 8-30 v. 

Ceyhan sulh hukuk mahkewesin Jen: 
Ceyhuııdn muk•m iko ı veföt 

eden Kny ·erJi llocn oğlu Tah rin 
terek' sine sulh h akimlığince va 
ziyflt edilm•ş olduğundan tereke
J..,n. nlııcoklı ve borçlu oıa nların 

ildn tarihinılen itıbaren hin oy zar
fında mahkemeye mürocont eyle
meleri ve aksi halinde bir gtlııa 

mutalebe hakları ltulmam ış bulu
naca~ı ilAn olunur.6399 

Boş yere harcama ve har· 
cıyacaksan yerli mah ali . 

Dikkat: Adatıogar Me,.sin arasında 509 sayılı muhtelit katar ihtiyaridir. 

Tapu direktörlüğünden: ı 
Osmnn oğlu Ab<lullahın lsoha 

cılı köyünde vaki stığt yol solu 
yol ar~ası yol CE'phesi yol ile çev
rili takriben (700) arşın miktarında 
tahtani iki odayı şamil lıune ebaen 
cetd senetsiz olarak tnsarrufun<lu 
iken bu kerre adına tapuya bnğ
lanmaınaı istemesi üznioe gaz11te 
ile ilAn tarihinden on beş gün sqnra 
gelecek pazar günü mahalline gi
decek memurlarla birlikte mezkur 
hanede ayni lınk i<ldıasınde. bulu 
nan varsa ellPriodeki vesaikh!rilo 
birlikte hazır buluumaları ve ya · 
but topıı mii<lürlüğiine tnüracaat 
Jara ilAn olunur.6400 

Kacakcılar ,ı 
vata~ h~inidir 

L~ Vilayet encümeninden 

Ş iV1ACUNU 
V~ FIRÇAN.l~I 

Karaiselının Hamidiye köyünde 
Huauet İllarenin malı bulunan ve 
ve b f.•her dönümü yedi lira muham 
mt>n kıym~tli (30) dönüm tarlanın 
46 pıırça olarak ayrı, ayrı pazer · 
tıkla satılmesına evvelce i)An edi
len tartlar dairesinde yeniden açık 

artırmaya kooulmugtur. 

i E3 i 
~:'C' ::.ANES/NDEN ALiNiZ Jıtekli olanların yüıde yedi bu 

çak pey akçelerile birlikte t l -2-
936 ıah güoü saat (11) de VılA 

yet daimt encümene müracaatları. 

Hizmetci kadın 
• 

aranıyor 

Evde hizmet görmek için bir 

hizmetçi kadın ar...ınıyor . Matba
mıza müracaut edilmesi. 

OOGRU,UK 
215 

22-26-30-4 6361 

,11--llftlllll.alıtlllllllHl!llNllllllRilllllllllllMlllllllRlllllM~ff\ 

Bin bır çehreb Ada_m ___ , bu gece nöbetçi 1 
Boris Karlof Eczane 
Korkunç maska ~ Tarsuskapı civarandal 

filminde ı I Halk eczanesidir 
6402 

....-::-..•• •ı••••---nwı• 

• 

1 Şııbal 1 

--~ R KiYfi 1 

Z:IRAAT
1 

E3~NKA~I 

-DAoA.. · 
BiRiKTiREN 
RAl-lAT ~DbQ 

Seyhon defterdarlığından • • 
Miktarı MetrP. murabbaı 
metre muhammen kıy-neti 

No: murabbaı Ku. Cinsi Mevkii lluılulfll 

Şa.6 numsrııb 
Ga.yol,şimal 
numara ars• 
ben berber ~, 
ve Bonoş H9 

Şa. 6 mımar8 

Oa. yol, ş:oı 

1 60 50 Arsa Karataş İskele 

2 

3 

4 

5 

60 50 ,, 

60 50 ,, 

26 50 J) 

24 50 

köyü 

" 

)) 

" 

numarah o.rJ 
nubeo bir il 

rah arsa: 
Şa. 6 numar• 
ga. yol şi; 
4-5 numar'• 
cenuben ikİ 
ralı arlll . 
Şa. 5 numar,
ga. yol şim:ıl-J 
Cı>. 3 numar'• 
Şa. 6 numarl 
go.4 numart

3 Şi. yol Ce. 
muralı arsa• 
Şa. FuruncU' 
ga. 1-2 -
numaralı • 
şi. yol r.e. 111 
Baoe>ş Ha 

Yukarula mevki miktar, huJut, ve muhammen kıymetleri götl 
6 kıta arsanın miilkiyetlori 22- 1- 936 larihin<len itıbaren on.~.;; 

müdd~tle açık ertırmo ile sat.lığa cıkarılmıştır. ihaleleri 5-2-9j 
rihine musadif çarşamba giinü saat on bı•ştedir taJiplelio Milli 6 
satış komiıyonuno müracaatları 6369 23-28-1-4 

Umumi n~şl'iyat mödl' 
M. Bakşı 

Adana Türk sözü ı. ı ı tı 


