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CUMARTESi 

5 KURUŞ 

,. hadiseleri 
ı•••batile 

<" 

·an Şarktaki Fran-
sız perestij 
tehlikede 

•riyedeki son vaziyetlerin inki§a· 
pjektif bir: görii§le muntazaman 
ve okuyucularımızı hrıberdar edi· 
. Kom.§u bir TMnılekett.e geçen 1 
•kalbde hadiselerin bizi ilgilendir· 
• imkan yoktur . Yalnız yuka· 
!a si:Jyledigimiz gibi bize dü.§en 

hadiselere sadece opjektif bir 
~akmakıır . Davanın iki. taraftan 
·inin lehine son vereceğini za· 
•österecektir • 
ugün bir Fransız mebusunun [L' 
adındaki gazetede yazdıgı bir 

!yi aşağıya koyuyoruz . 
ıylav M. Pezet bu yazısında Su
adisılerinin thrin b.millerini izah 

bu hadiselerin mesuliyetini Su· 
ı bugünlcü ido.re ~ekline atfedi· 

ıın bizce en büyük degeri man· 
dev~tin parlamentosuna mensup 
an tarafından yazılmı§ olmasın-
Bu nokta , söylenilenlerin doğ· 
na ve yazının bitaraflılfına kafi 
ranti teikil etmektedir. 
M. Peze'n yazdıkları : 
ıriyede vahim hadiseler olmak· 

•i haber alan serbest ioıan· 
ardanberi bu hidiıelerin vu· 
n korkmakta idi . 

riyedeki bu vahim bidiııele· 
erjo sebeplerini bu günkü 
sebeplerle karıttırmamalıdn. 

a hidieelerde, Mmrdaki ibti· 
rekederinin sirayetini görenler 

ret bu belki bu güokü kanşık· 
o zuhurunda bir faktür olabi· 
(almz bu Mmr hadiselerinin 
ıdeki ihtilal hareketleri üzerin· 
:esirini ölçmek lazımdır • 
irız karışık,~fakat kat'i olan ve 
bir surette iokiir edilemiyecek 
ıakikat şudur ki : Mandanın 
akü tatbik şekli, bıızı şahsi ba
er, idare tarzları hu güokü ha
re müessir olmuştur • 

: bütün hunlar Kedorseyce 
ıliimdur . 
eo)oo Te~riodenberi biliyor· 

· , kaıışıklık tehditleri mev-

hanların hakiki ve der:o ıııe· 

İni de biliyorduk . 
ardooun lt'Ş•·bbüııü ile Dışi'· 
anlığı komisyonu bu birinci 

da müzakere de etmişlİ . 
di yalnız şunu oot etmek bi 
in kafidir: 
ayı tatbik politikamızda yeni 

·kamet takip edilmt>si mecbu· 

vardır • 
tatbik şeklinin mandamo ru· 
aba uygun bir halde olması 

'Ot, 

bassa her Çt'§İt, genel _ lirakrer· 
Onopolu meneden maddenin t .. Meseli , belki bütçe menfe· 
:&kat bir çok mt'§rii menfeatle· 
bilhassa köylünün aleyhinde 

~ verilen tütüo inhisarı gibi ·· 

»llra bir fantezi olmaktan ve 
\laeıtası olmaktan kurtul muş 

, i. bir temel yasası isteniyor, 
nye ve Lübnanm :milli duygu 
ularmıo manda idart'si tarafın • 

'•yi anlaşılması ve hür~et edil· 
isteniyor; Orad a bulunan: 

rec · aJk es~ ne olursa olsun memur• 
r CodtJerioi kanun "ve ab)ikıo 

de saymamaları ıazımdır. 

-· 
ADANA GUNLUK GAZETE 

Muğlada bir kadm asıldı 
Sevgilisi ile bir olup kocasını boğa

rak öldüren Ummahan, cezası· 
nı darağacında çekti • 

Dünyada yapılan bütlin cirıa
v~Uerde hemen daima ked1n ve 
~şk dediğimiz mefhumun ya doğ· 
rudao doğruya , yahut da dol&yl· 
sile müessir olduğunu bi'miyen 

yoktur. 
Fakat bir edamın hayatına 

kıymak gibi ağır cinayetlerin, da· 
hı çok erkek elile yapıldığını 
biliyor ve kadın kalbinin böyle 
müdbiş bir iti bizzat yepmağa 
müıait olmadığın1 sanıyorduk . 
Halbuki zamanımızda her saha· 
da olduğu gibi , hayata kıymak 
iıiode de erkekler kadar iradın 
yilreklerinia de kalılıı ştığını gör6 
yoruz . Meseli küçük zabıta va 
kalanna hemen her gün bir kaç 
kadıo isaıi karııtığ& gibi, b6ylik 

ciuayet iıleriode de artık kadın· 
larıo eh~mmiyetli bir mevki al 
mak istidadını gösteriıleı i kar
§1S1nda biz erkekler, adeta ür
perti doymağa b11ş\adık dersek 
her bılde mübalağalı bir söz söy· 
lemiş olmayız ıaoırıı ,1 

Düne kadar göz y1§1, toplu 
iğae ve nihayet maogıl ma§aıı 
ve süpürge gibi ıiliblarile er
keklere kartı müdafBI vaziye 
tiode gôrmeğe alışhğımız kadın· 
Jır, §imdi baltı, yajh ip, t•. 
haacı.. gibi korkunç vaııtalar· 
la hücum vaziyetine 1ıaçmiş bu 
lunuyorlar. Allah encamını .ba .. yır 

eyliye bu gidiıio 1. 1 
Kadıolarım1zın cana kıymık 

yolundaki kabiliyetlerinin yeni 
bir örneğini İzmir gazetelerin· 
de okuduğumuz şu ya:r.ılardı gö
rüyoroz : 

Muğlanıo Kar.kuyu köyOndc 
burıdaa üç yıl önce bir kadm cli
le bir cinayet iılenmiı ve bu ci
nayeti işliyen kadıo, bir lcıç gün 
evvel Muğladı asılmak ıuretile 
suçunun cezaıını kendi bayata 
ile ödcmi~tir • 

Vaka şudur: 

Ömer admda bir adımaa kı· 
rı11 olan genç ve güzel Umma
h•n , köyde delikanh biriıini 

seviyor. Kad•o, bu ıiddetli aşln
nı yeoebHmek: için günün biıio
de , kendi meıru kocasını ortı· 
dan kaldıttp ıevgiliıine kavug-

mak gibi müdhiş bir k1rar ve 
riyor ve bu kararına ıevgiliıini 
ve sevgilisinin bir arkada§ıoı da 

karıştırıyor. Ve bir gOo, Umma
ban. bedbaht kocasını, bu iki 
kafadaıı ile botup öldürDyor • 

Hiç bir cinıye~in ceZ18H kal· 
mıyııcağıuı inanan insanlar oldu· 

ğumoz için Ummabanın da ada 
let pençf'ıind~ cezaaıuı görece
ği tabii idi . Netekim bu cani ka· 
dıe yakuım zabıtanın ve adıie 
tin elinden kuı taramıyor ve uzun 
ıürea bir muhakemeden sonra 
nihayet yapt1ğı cioayethı ceza· 
ıını darağacı altında bayata ile 
öd O yor. 

İtalya hadiseleri/ Yunan başbakanı 

Madrid: 21 (Radyo) - 1934 Balkan antantına sadık 
siyasi mahkumlerilhıkkrnde bir kalacakların 1 söylüyor 
umumi af~ ilan için yeni Baş· 11 0 .. _ 

vekil Kurtesio ilk toplantısında 
bir kanun teklif c:drcektir . 

Bu bAber helkı çok s vio 

dirmiştir • 
Madrirl : 21 (Hadyo) - Sül 

farın muvaffakiyeti karşısıqdaki 
umumi s~ vivç ve ntşe bazı yH
lerde hadiselere ıebeb olmuı 

tur . 
Bir kıç şt:hirde dah• örfi i-

dare ilan edilmiştir • 
Barslonda polisle nümıyiıci

Jer araııoda vukua gelen bir çar

pışmada yaralananlar olmuıtur . 

Avusturya -Macaris
tan mUnasebab 

Aokera : 21 ( A .A) - Avus· 

turya bışbek•nı ile Dış hak•oı 
mart bsıluında peııeye yap.11cak
laıı ziyaret eınasında iki taraf 
arasında Çekoılovakya tarafından 
teklıf edilen Tuda pıktıoıo görü
şüleceği bildirilmektedir · 

Ankara : 21 (AA ) -Yunan 
başbakanı ; Yuoaoistanın biitüo 
kalbiyle Balkan paktı siyasetini 
takip elliğini ve Yuoaniıt•nm 
kendi meofeatlerinıo ayni olan 
Balkan menfaatlerini teabhütlc:ri 
mucib'nce mUdafaa için elinden 
gelen her şeyi yapacağını eöyle
mişllr. 

Atiou : 21 (Radyo ) - Yuna
nislanın harici ıiyaıeti hakkında 
Ba~vekil demircisi ecnebi matbu. 
atı oıümessillcriae verdiği müla
katta , Yuoaoistanın Balkan itti · 
hadı siyasetini hütüo kalbiyle t•· 
kip ettiğini ve ittihad10 bütün 
mrnfaatler ini kendi menfeatlf!rİ 
gibi addettiğini söylemiştir . 

Başvekil iç siyasadan 1 abıe· 
dcıken halkcı ve libeıal fırkala. 
rın müzakerelerinin devam ettiği
bİ , intibapda kazanacak ekHri . 
yet fırkasının kral tarafından ka· 
bin~yi &rorumağa memur edilece
ğini ilave ttmittir . 

---.. 
Mümtaz Okmen 
Bugün ilk konv,resini Hal· 

kevinde verecek. _,_ 
Geleceğini evvelce yazdığımız C.H.P. 
Genyönkurul üyelerinden Ankara 
Saylnvı Mümtaz Ökmen,lnkilAp ve 
lstiklAl mevzuları üzerinde kon
feranslar vormek üzere dün şehri
mize gelmiştir. 

Mümtaz Ökm<·n bugün akşam 
saat yedide Halkevi salonunda bi
rinci konCrruneını verecektir. 

Pazartesi günü de Mümtaz Ok.
menin yine ll ılfkevi salonunda ve · 
receği ikinci konferans , Neşriyat 
komıtesioin HoparJörJerile Yıldız, 

Merkez ve Cumuriyet kahvelerine 
yayılacaktır . 

23 Şubatta 

Yurdun 3:"-ı yer inde ye
rinde yeniden halkev

leri açllacaktır 
. 

Ank1ra : 21 (A.A) - Cumho 
rlyet Halk partiıı geoyön kurulu 
dün yaptıA-ı haftalık toplıotıda 
bu kıt içia hazırlanan parti koo

feranılırınıo her yerde geait fa1-
dalı tesirler yaptıfıı gihüşillmüı 
ve bOtDn parti <Sğütlorinio ttf 
tio neticeleri tetkik edilmiş ve 
bu nıticelere 1göre düzelUl,cek 
İ§leri tımamlaoacak eksiklıkle
rin Haili yerlerine yazılması ve 
ardını kovalaması artarı ilirıın 
devlet te§kilitınm aldığı tekle 
göre parti durumu oda değitik · 
likler yapılması dBrdüncü eaı 
pektörlük sınırına giren Plouıer 
Ye Kigi elçelerinio parti kurum
laraom doğrudan doğıuya grnel 
enspektöılDğe bağlaomauı Eliz.iz 
den bııke Uarputta do halke· 
vioiu açılması ve böyltce 23 Su· 
batta yurdda yeni açı11ıcak bal
kevleri ? 33 ve nkilerilc birlik
te bütün balkevlcrimiz ıayıııoıo 
136 ya vardırilması kararlaştırıl
mış. 

Ankara Halkevine 

aoo,o~o kişi geldi. 
Anku .• : (Özel) - Ankara 

Halkevi 1935-936 yılına aid ça
h§m• bilançoıuou çok güzel ter· 
tip t dillbit , nefis baakılı bir bro· 
ıilr halinde neşretti . 

Brotürde bUtüo komitelerin 
çalıımaları fotoj'rafh ve adetli 
dökümanlarla kısaca butaaa edil· 
mektedir . 
Bir yıl içittde baıarılan ve bu kısa 
aatırların ifade ettiği büyük işleı 
Ankara Halkevinin oe veaimli 
bir şekilde ç•htlı~ını göst~rmeğe 
lcafidir . 

Bu yıl içınde Halkevioio çatı 
sı altında 300,000~vataodaoıo top· 
laomış olmaıı ;memleketin kendi 
evlerine karıı ğöıterditi derin 
alakayı ifade ~bakımından büyük 
ehemmiyeti haiıdir . 

U~i Hhlakm, ve iyi anaoaların 
ıllll~essir bir şekilde himaye e· 

ısteniyor. 

Suriye ve Lübnandaki metodla· 
mere, d b.. .. km 

~ r devam e erse utuo ya 
rımız ebe 1 . . h 

lraola Sovyetler arasında 
muvasala işleri. 

-- Dün 
Evvelki akşamdan başhyan 

yağmur !insi sioıi geç vakta ka~ 

1 
dar devam etti . 

lı-------------------
ON ÜÇÜNCÜ YIL - SAYI 3460 

Habeşler he-;:- t8rafta 
çete harbine başladı 

İtalyan tayyareleri Habeş ka· 
rargahlarına son günlerde 100 ton
dan fazla tutuşturucu bomba attı. 

Habeşler İtalyanlara binden fazla 
zayiat verdiren bır harp kazandılar 

ve 1500 kişı esir aldılar . 
Ankara : 21 (A.A) - Stafani 

ajanıınıo bilctiritioe göre İtal
yanlar şimıl cepbeıiude yeni 

mevzilerini aağlamlaıtırm'lktıdır 
Habeşlerin gece bllcumlarm 

d~n koruomık için projöktörler 
kurmuşlor ve müdafaa tertibatı 
almışlardır . 

Stofaoi ıjınsınm bildiriğ'ine 
göre, ıon istatistikler İtalyan ha
va kuvntleri ıon Eoderta bom· 
hardmar ı esn&1mda 100 tondan 
fazla tutuoturucu maddeltr sarfet
mişrirler . 

Anlcaı a : 21 (Radyo) - Rae 
Detta ordasu İtalyan kuvvetlerile 
temuına muhıfaza etmektedir. 

Şimdilik ufak. tefek çarpıımı
lardeo baıka bir ıey olmamak· 
tıdır. 

Habeg kuvvetleri Tembiye 
cephesinde büyük bir mu:; affari· 
yet kaz.amışlardır . 

İtalyanların zıyıatJarı bu harp 
lerde çok büytıktür . Zira Habe~· 
ler kuuvvei küllaye ile değil çete 
halinde İtalyanlara bllcum etmek· 
te ve bu euı etle bunlara fa~ la za
yıat verdirmektedirler . 

Habeş kuvvetlerinin .kuvvei 
maoeviyeleri çok yerindedir · 

Ogaden cephesinde de büyük 
muharebeler olmaktadır . 

Ellerindeki ıilablarıo bir ço· 
tu Alman mımulatt olıa Habeş 
kuvvetleri General Gresyını knv
vetlericıdf'a bir çok celebe ve mO 
bimmat rle gt"çirmiılerdir . 

Ankara : 21 (A.A) - Jurnal 
Dö ltalia gnetef4inin Habetiıtan 
hakkındaki gizli bir İogmz npo· 
ruou nrtretmesi Avam kamara
ııoda akislrr yapmıştu . 

Buı p.rçaları nt§redeo bu ra
porda t•yet İtalyanlar Habetiı 
tana istila edece" olurlal'H Tana 
gölü ile civarının lagiltere tarafıo 
dıtn ele gP-çirilmeıi İngiliz Soma· 
liıi Ye Genza hudutlarioın leHİ 

edilmeıi için llzımgelen tedbirle· 
rin ahnması tavsiye. olunmakta
dır. 

Ankara : 21 (A.A) - Habe~ 
erkanıbarbiye reisi ~imal crpbe
sirıdeki son tHrruzlarında İtalyan
ların gözettikleri Sevgulcen nok
taluı "ide edemedilıderini ve yerli 
kıtaattan 1500 ki§inin bütün tcc
bizatUe Habet hatlarana iltica et-

miş olduklarını bildirmektedir. 
Londr1 : 21 ( A.A ) - İogi. 

liz hükümcli • Habeşiıtana mali 
bir yardımda bulunmak üzere ha 

n tertipler almı§tır . 
Londr1 : 21 ( A.A ) - HavH 

muhabirinin itimade değer bi,
kayoalctan haber aldığına göre ; 
Dışi~leri bakanlığı ekıperleri, Hı· 

beşiıttanıo mütearrız devlete kuıı 
yaptığı mücadelede mlihtaç aldu
ğu ıilib ve mühimmatı vermek ' 
busuıuuda keodiaiae yardım et
mek için ılınması lazım gelen 

tedbirleri düşünmlişlerdir . 
Loodra : 21 ( A.A) - Roy

terin bir muhabiri Adi11babadan 
bildiriyor : 

RH Murig~tterin verdiği beya
nata göre', Şubatın 12 ve 17 ara
sında düşmanın kuvvetli bir 
taarruza bazı laouak Scvkul· 
cene bir harekette bulunaca
ğı bizce malumdur . 

İtalyan karagoUırı bi!am bu 
uyanıkllğımızıo farktna vanrak 
taarruza geçtiler . 

Kuvvetlerimizle İtalyanlar ua· 
aındaki 12 - 17 çarpışmalarında 
Bebe§ zayiati 147 ölü, 268 yara
lıdan ibarettir . 

Harrar : 21 (A.A) - Harrar 
ve Hgadeo bölgeleriode bol ve 
sürekli yağ'murl1r yağmalıtadir. 

Roma : 21 (A.A> - Badolyo 
nun teblitine göre birini İtal
yan kolordusu Ruya cenubunda
ki Adaralte müstahkem mevzile-

!rini zaptf'tti . 

= •= 

Yarın ..• 1 Manalı iki seyahat 
j P1ris : 21 (AA) - Maten ga · 

zetellioin Roma muhabiri Lehista
nın Roma elçisinin Musolibi tara. 
fından k-.bulünden ıonra V srıo 
98ya gittikhıi bildirmektedir. 

A&kara : 21 (Radyo) - Halk 
evleri yıl dör.ümünde Reeep Pe. 
lıer ver Erzurum Seylavı Mgoir 
ıöylev vereceklerdir. 

Danimarkada 
Her taraf karla örtülü 

Ankırı : 21 (Radyo) - Da
nimarkada kar her tarafı lı..apımıı 
münakeliit pek zorlaşmııtır. ' 

Demiryollarandaki kar y1ğın
larınıa lcaJdırılmuu için çok mUs· 
kilit çekilmektedir. ~ 

Roma siyasi mabfelleri bu ee
yahatın Görniğin V ıııova seya
bıtınıo ve Alm•nyının Roma el
ç~ıinin de Berliude buluodoğu 
bır Zlm•na rastlıyaşının bir te
sadüften ibaret olduj'uou yaz· 
maktadır. 

d:af~. ol.~rak protesto hareketi 
b· rnusluman ve katolik Suri· 

k ki Fransız menfaat erınıo te · 
şar ta k ·· f.k . d .. ııece&ini anlatm ta mutte ı hkeye U:w ı::ı fabran : 21 ( A.A) - Kafkas 

demiryC11lou iıe İran arasındaki 
muvıısolAnın ılehu düzgün bir şekle 
girmAsi için Jı;rmenistanın merkezi 
olan (Radyo) ile şimali Iranın mü 
him merkezleri arosıodo bugünkü 
araba ve kamyon selt>rleri J l'rioe 
yeni bir Jemiryolu teındi<lile mo· 
dern bir şekle sokulması hakkında 
Sovy ... t Rusyu ile lren Arasında ha· 
zı müzakerat geçmiştir. 

Elbuıl Ankara Halkevi bir 
yıl için<leld çalıımalarıodan ık· 

yüzle çıkrnıttır . 
Japonyada bir suikasd 

Bazı ecnebi muhabirler Ro· 
madan Alman elçisinin Berline 
gidişine huSUffl mana vermişlcr1e 
de , Roma siyasi o:ı•hfeJleri bu 
seyabatın siyui ıebt"blerde.n ile· 
ri gelmed;ğinl biJdirmelctcdrrler. 

•rle§ti&j gör .. 1 .. ıııı lta 1tI .. .-, . u uyor ... 
ın uslüoıaolar, şark hiristi· 
b.•n (bami)si olan Lübnan pat· 
>l~~~~f olara.k .ıakip etm~ğe 
I' b rıoı bıle ılan ediyorlar. 
~ u satırları oıevzuun neza· 

gayet i . b'l 
baln . . yı 1 erek yazıyoruz: 
ı:. ttıoı ise d h . . 

~~ilk a a ıyı anlamak· 
•rtil::j zanoetoıiyoruz ki : Bü· 

/ı kad 0
• sağlardan en müfrit 

ıO~Partilerin selahi· 
nıeesılleri icabında hükÜ· ... 

olmasınlar. 
Haua Fraoıao1n şere.fi biltı Milletler 

Sosyeteli öoünde bu l§ için zedele· 

nebilir : ·d· ·1 Cenevre 
Dostlarımızın oevmı ı ı e .. 

h LaAbiye koşıuklarını gor· 
ve ya ut fl. b. . b·7inı için şere ı ır 
mek bılmem 1 

iş mi olar ?. k ı 
d izRhaılar ve kaçllma .YO: 

Su abn kadar reblikeli bir vazıyeta 
ların u ·· ı elte . h . . kafi olmadığını oy em t:ı 
ıza ıçıo 

lüzam var oıı ? • 

Almanya 

lsviçreyi protesto etti 

BerJio : 21 (Radyo) - Al

maııya:BerJindrki diplomatik mü
messili ile İllviçrtye verdiği bir 
notada nazi ttşkilatanm liğvioi 

~şiddetle protuto etmittir , 

~okyo : 21 (Rıdyo) _ Üoi· 
versıte profeeörlerinden Mınln 
meçhul bir şabıa tarafından bir 
aaikHta muuz lcalm•t ve ayağın· 
dan yaralanmıştır . 

Miolu Univereitede hukuk e· 
saaiye profesörü idi • 

Geçen sene ortaya altığı bir 
nazariye ile büyük müo.ka§alara 
ve.heyecanı sebeb olmuştu · 

Japonyada zelzele 

Tokyo : 21 ( A.A ) - Yezo 
adaıııında büyfik bir hareketiorz ol
muş, bir çok evler yıkılmış, yangıa 
olmuş ve ölültır vardır, Zelzele 9 
saniye sürmüştür . Ölü ve yaralı 
çoktur • 



Sayfa : 2 (Türk SözU) 

Dünya siyasasının mü 
bir meselesi : Şebi r d u y u k 1 a r ı.J 

Almaara sömti1P9le· 
rlai rıae gemi lstlsor 

~ültür ba'llanlığı 

Yirmi iki öğ~etmen tak
dirname i a taltif 

edildiler 

lhrlin : 16 (özel aytarımızdas;)-t 
İtalyanın Afrikadakı t!OD hı 

reketleri, sömürgeler itioi yinl'J 
dü ya ~iyasasınıo günlük mesele
leri arasına lfoymuıtur. 

Alman yanın hu münasf betle 
sömürgelerini ğeri iıttmek için 
orteya çıkmuı zaten DeKleniyor
du. 

Almanların sömürge dilege 
general Von Eppeo Alman sömür
geciler cemiyetinin Hemburgtaii 
toplantısında .söylediği sözlerJe 
başlamıı oldu. 

General Von Eppen burada Al
manyınıa ~ski sömürgelerini tek 
rar eline almalc istediğini açılıcça 

bildir mi~ti. 
Geçenlerde Rayb propağanda 

bakanı Dr. Göbbeh de sömürge· 
ler meaeJesinden babscıderek .Al 
maoyanın sömürge sahibi olm•k 
bıkkını şiddetle miidefaa etti. 

Şimdi Almanya, artık sömür
ie dileklcıine şekil vermek üzere
dir. 

Ber hu mühim mehafiliain IÖ 

mürgeler mrseluindeki düşCnce· 
lerini ıteğıda olduğu gibi bildiri 
yor uz. 

Alman devletinin bu yolda ı
tacıiı ilk ıdımdsn evvtl resmi bir 
beyanat bekleniyor. 

Bu beyanatta Almanı• için s6· 
mürgel~r işinin laer şrydea evvel 
bir bak mest it.si, batta aıııululal 
bir hukuk ve morel işi olduğunu 
anlatacaktu. 

Burıda vaktile Kongo muabe· 
desinde mevcut olan ve büylk 
Beritanya d• dahil oldotu halde 
bütün büyük sömürıe devletleri 
arasında verilen bir karar ortaya 
koaacaktır .. 

Bu karara göre her hangi bir 
Avrupa bıubinio Afrika toprald• 
rinı ıir1yet etmemesini bütün bu 
devletler taahhüt ediyorlardı. 

Halbuki genel savışta Alman 
}&ya kartı b11p eden devletler, 
Alman sömürgelerine ttcavüa et· 
mişlerdi. 

Bu tecnü r. Koogo maıhedeıi 
t• ·tlırıoa muhalif bir hareket idi. 
Müttefıkler tarafından bozulan bu 
muahede tartları yine barp 80· 

ouoda mütırdre vaadları ve 19rt 
lal'mın tutulm•m9sı da ilave old•. 

Almaoya bu bale davaeını il 
mürgeler merelasini konuımaı· 

dan evvel oı taya atacaktır. 
Bu müaasebetle ıaki logiliz 

Dışi§leıi bakanı Horun dünyada 
bam maddeler takaiminia yenideu 
düzeltilmesi lüıumu hakkıoda söy
ledikleri tekrar hatır lat&lmakla be. 
raber sömürgeler meselesinin Al· 
man noktai nazarına göre artık 

yalnız bir ticaret meselesi olm•
yrp siyasal bir mceele olduğu ileri 
sürülmektedir. 

.~lmaoyıııın sömürge istekle· 
riui bu şekilde yani yalnız ticaıi 

noktadan kolayca halletmek mOm· 
lcüo dr~ildir. 

Oiger taraftan Almıinyanın 
Afrika ıömürgeletinde yardım ve 
g•yretleriodP.o mahrum kalmanın 
doğru olaıadığıda söyleniyor. 

Almanyaoıu kendi sömürge
lerini yine geri alrnası ve ıömür-

gelerio inkio•f ve terekkiıin• Al 1934 - 1935 ders yılında mil-
man yardım ve hizmetlerinin yine Jet okullarıoda J?afHız çalit•n 
eıki Atman sömürge-:: to~eklan bl>cılara kültür liakınlığınca tak 
üstünde kurulmaSIDı Almanya an dirnımeler ı-erilaıiştir · Takdir .. 
acavi bit erıf me.eleai olerali name alan öğretmebletin adları 
teleliki ediyor. nı a§ağıya yazıyoruz : 

B l. h fT d ·h t Al P.ağ'oık okulu öğreCmeni M. 
ı.!" 6 ...1:.:1 l . b ura , aoıa •Oyu o retmenı . 

er ıo me • ı 1n e nı ayc · 

1 

D I Ş ._ .. . ... ğ . A 
maoyauın ırK dl eaaeıe en se t p- Ô . . .. 
l ·ı ·ı · b d.. ı · k zarslan , Bahçe ılçe11 oğ.etmen-
erı c zencı er ın ırıı ve uzen : • . 

· · d ·1 1 1 · b. t .1:1 lenaden Oımao Seoaı, Anklı 
ıçıo e ı er eme erıne ızme eue· .. _ _ . . 

. I' ·ad· d d"l kt d" koyu öğretmeDI Alı, Küçük Çı-
an~ce ı ı ıa&ı re e ı me e ır. k"" .. 6 • C .

1 
Bo 

O nar oyü 0 0 retmeD1 emı , z-
( çüocü Rayb) yani Nasyonal k '/ ·· - r tme 1• M b d 8 . f u u og e u a mu , ur-

sosyali&t Almanlığının ırk ıdealle b l' k .. n ·· - t · Ali R aa ı oy ogr e meaı ıza, 
ri zenci arkını oe tazyik •tmek ve oe·. - kö .. .. .. t • 

gırmen ocıgı yu ogre meaı 
nede Avrupaltla§hrmak düıüoce M t f G .. kd ··ğ t · s • us • a. o ere o re meoı a · 
sinden dôğmu§tur, 'd y 'k .. a· t • c 

~-- ı , enı oy gre menı uma, 
Alm•nya renliti ırkların oıger K k ._ .. ·· ··• t · İb b" . azpa rooyu Oire menı ra ım, 

l>ütün ırklar gibi kendi h•yet şart- B b k ··- t • T f . . . . . . ı çe mer ez ogre meoı u an, 
tarı ıçıade ıl~rleyıp ıakıt•f etme- D k kö' ü ··ğ t · H d' ura y o re meoı am ı, 

!İni istemektedir. ·•· ı Lıı. li .. ğ tm n' ş b' s 11p ı 11vy o re e ı ı ın , a 
Almanya kendi idare tdecegi top· MeiimeClli lc6yü öğıetmeai Sa-
raklarda zenci ırkınln, keoili trk dettin, Rumkuş köyü öğretmeni 
ve cinslerine uygun bir surette Hakkı, Oskül köyü öğretmeni 
yaşayıp yükseleceklerini garanti Arif ! Karsanh öğretmeni Tu· 
etmektedir. ron , Kıracaören öğretmeni Fev-

Anla§llıyot ki Almanyanın ıö zi, Hamam köyü ö'ğretmeni Hıl 
mürgelcrini tt!krar istemeıi )&loız mi , Edem köyü öğrdmeni Ne 
ekonomik bir mesele olmakıan cıti , Bağtepe köyü öğıetm~ni 

çıkmı§llr . Supbi . 
Almanya içio bu istek, arhk . v l k . 

ne yalnız bir liım eşya, ne sınıi n..:ızı ay ongresı 
mamulatıoı Htacık bir pazar me
ıeleei, ne de fızla halkını ycrltt 
tirecelc bir top,rak işidir. 

Almınyaoın bu gün iatediii 
bir o•' varsa o da •ıaıuluaal hak· 
tarını müdafaa ederek eeki ıö 
mürgelerile beraber eski fertfi
ni de elde etmektir • 

Bu suretle ıömürıeler ioiude 
ıeoi bir döaiim noktasıaı vtrıl
mıt oluyor. 

Çilokü Alm•Dyaoın bu dile 
ğile sömürgeler iti bir taraftan 
açık ve baıit bir ıekil abrl.en di · 
ğer taraf tan bu meselenin bılli 

ilicle§ip kar1tiyor . 

Ba giiukü 1'•zılay lıooıresi İl
bay 1°.eYfik Hadi Bayaa&.n b•ıkao· 
htı altınıla loplenclı. 

Ruzo mesiodeki maddeleri ik
mal edemİJerek ç•rıamba giloü 
tekl'ar toplanmak üzere claiıldır 

Genel meclis 
Genel meclıs, diln de öğleden 

soaıa İlbay Tevfik Hadi Baysalm 
baıkaolıAında topla11mıı~ve ilimi
zin 1936 yılı htitceeıoi müukere 
et mittir. 

Çünkl bu ıuretle Almaoy.aııa olan mevl<iioi bir kat d•ha ytik-
ekonomik mü .. tleler -ue talmİD ıeltecektir . 
edebileceği ümidi artık ortadıa 

kalkeıot" . 
HHikett, bütDn diinya göz 1 

nüode bulundurmak mecburiye
tindedir . 

Pek yakın bir. relecekte s6· 
mlrgeler itinin glalıiik bir meh• 

le olBcıtı•• helllemaiyiz • 
Bazt raıetelerio yctlılilan 

ıibi. Alm•n ıömllrgderi İ§İ•i 
ekooomflc noltta4laD incelem.k 
artık lüzwmeuader . 

Almanya ıömür~ .. rini yine 
elde etmeği bir ıeref eeıelesi o 
larak ilan ettikten sonra muele
nio arak ekono•ik alaodan ıiya· 
yasal ıla!'ı gtçtitioi kabu~ etmek 
lazımdır • 

Sömilrgeler iıinin.Almanyanın 
iıtedili pkilde laelti ruu~r jçia 
ea büyük bir ~muva(faldyet ola· 
caldfl' • 

Ray hı Kançle•İn yanında Al
man sömürgele"riai geri istemek 
müca<Jelesine g;rişmesinia dojru 
olaceğını kabul etmek içia bar çok 
sebepler vart:lır : 

Sömürgelrr İ§iaia halLilıaat .. 
batarılmaaı demek olacek olan 
böyle bir brıar1 Hitleria Alma o 
milletioin g6ıiinde, zıtea yükı ek 

Alman sömürgeler meselesi
nin Lu iÜndeo yarına balledil
miyecefioi ~lmınyMI• da berkH 
biliyor . 

löndm beıka Almany• sö · 
milrge elde etmek İ§iade İtalya 
nın tuttuğu yolu tutm•ğı hiç bir 
zaman hatırıadau teçirmemiştir. 

Almanya eski ıiSmllrgelerini 
ı6mürgeci devletler ile bilfıassa 
İngiltere ile aolışarık geri alma 
ğı düşünmektedir . 

Almanyanın bu husustaki kat'i 
karırı i:füoyayı telaşa dü§ilrmek
tcn kurtaracak fe harpten kor
kanları ' teskin edecektir . Bu 
mındı anlatılan sömfüge meıc· 

leei olmakla beraber kucağında 
harp tehlikeleri taşıyan bir meee · 
le df'ğildir . 

Lakin her brlde arsıulu .. ı me-
sel el Hin inki§afıoda çok :mühim 
ıol oynıyacaK bir iştir . Çnakü Al
manyaoıo mühim anlarda alıca 

ğı vaziy~t kerıdiıine ıömürgeler 
itinde vcril&.:cek müsavi hakların 
ıekline tıbi olacaktır . 

A lmanyanıo ıömlhgelerini ge 
ri iıtemek meselesi her halde 
dünya ıiyasaeınıa ea aktüel bir 
iti olmak Ozeredir . 

Hall<evi yıldönümü j 
Yarın yapılacak yıld6aümll 

tören ve şeolikleri için Halkevin· 
de hazırlanan proğram şudur : 

1 - 23/Şubat/936 pazar günü 
saat (9) dan itibaren Halkevi bah
çesinde Hallcevi banHosu çulmağa 
ha .Jıyacaktır . 

2- Saat (9,30) da 1{ urumlar, 
Orta Okullar, Cumuriyet Halk par
tisi izdeşleri, işyarlar, Balk ve bü· 
tün Halkovliler Halkevi bahçesinde 
krokiye göre yer alını~ olacaklar 
<llr. 

3 - Sa~t ( 9,45 ) de Aalkevi 
fıandosu lstiklAI marştmızı çalarak 
törene başlanacaktır. 

4- lstikla.I marşı bittikten son· 
ra bir llolkevli tarafından Halkavi 
yönünden söylev verilecek ve şiir-

ler okunacaktlr. Bu tören,Halkevi 
tarafından Cumuriyet Halk Par · 
tisi-Belediye kurağı ve Atatiirk 
parkı önüne konan Hoparlörler ile 
yayılacaktır . 

5- Söylrv ve şiirlerden sonra 
büyük kurforlcımız Ulu Önder 
KamAI Atatürke bütün Ulusun son· 
saz vo sarsılmaz bağhlığını göste
ren ve Halkavi tarafından hazırla· 

nan büyük çelengin konmosl için 
Atatürk heykeline gidilecektir. 

6- Bando önde olıruk bey. 
iel önüne gidip toplandıktaa 
eonra bir eöylevle çelenk konacak 
ve l>ando istiklal marşını çalarak 
hu törene son verecektir . 

"'l- O gün Helkevinde Aaka· 
ra - İstanbul Radyolarının bil'
leımeıile Aokaradan verilecek 
Radyo yayını diolenfcek ve bu 
yayın Balkevi tarafıadan ılaolara 
konmuş oıan Hoparloı le; ile bal · 
lamıza itittirilecek.tiı: . Radyo ya· 
yuu sHt 15 dedır . 

8- Bu büyük günün onoteaa 
ba&kımtU Balkevi ci.ıitç•leıi tara 
fındao saat ( 13,30 ) da 'başhya
cak olae bir ci•it oy.un göateıri
lecektir • 

9- Bütün bu törtnle r Halk 
evi tarafından filme alınacaklar . 

10 - O güa saat ( 22 ) de t 
Halkevi salonunda çatnhlara bir 
ıuvare verilt.cektir . 

Atanmalar 
Şerimiz erkek öiretm~d oku· 

lu eski lcitip ve hesap memuru 
Kem•l Oıkmen yine bu mektebin 
katip ve beeap memur luğıana , 
45 lira maaelı Cebelıbereltet ilç~
ıi hakimliğine Antalya Cumuriyet 
genel savamanı Galip , 25 lira 
maaşlı Kozan ıoıgu hıkim veldl 
liğine Gaziantep sorgu bakim ve 
kili Ali Şehri , 70 lira muılı §eb 
rimiz asliye Cı>za hakimliğine Kas
tamonu müddei umumisi Mustafe, 
45 lira ma.ılı Cebelibereket müd· 
dei umumiliğioe eaki Gtlibolu 
müddei umumiiji Naci etanmıı 
tardıt . 

Bir düzeltme 
Gazetemizin 10 Şubat 936 gün 

ve 3457 sayılı nüsb&1ında Kazılkış 
köyünde çıkan bHtalığıa çiçek de· 
ğil: su çiçeği oldaiu ve honua da 
üç çocukta bulunduj'u ve bu köye 
sihhat memuru gönderilerek aşılar 
yaptmldıiı İlbaylık katından bil
dirilmiıtir. 

Asri sinenıada ••• Bu akşaoıdan ••• itibaren 

• 
ilbay lığa 

Gelen evrakın mühim 
bir kısmı intaç edildi . 

Son on beş gün içinde İlbay
lıl& evrak lialemioe 1487 evrak 
kelmit ve çıkmıştır • 

Hukuk ioleri Direktörlüğüne 
94 evrak g~lmiş 87 si çıkmıştır. 

İdare heyetine 112 evrak gel
mit ve 103 çQ çıkmı§hr . 

Daimi encümene 83 evrak gel 
mit ve hepsi de çıkmıştır . 

Hususi Muhasebe Direktör: 
lDğüne 390 evrak gdmit 360 ı 
çıkmıştir . 

Kültür Direktörlüğüne 20 ev
rak gehni§ ve btpei de çıkmıo-

tır • 
Terım Direkt6rlüiüoe 81 ev

rak gelmiş ve hepsi de çıkmJ§ 

tır . 

Tapu Direktörlü~üae 82 ev 
rak gelmiş ve 79 u :çıkmıştır • 

Sağlık ve sosyal direkt6rlnğü
ne f • çeo ay da dahil olduğu bal 
de 91 evrak gelmiş ve 46 ıı çı ll-

mıotır. 

Müu Direktörlüğüne 8 ev
rak gelmiş ve hepsi de Çlkmış · 
hr. 

ı<adastro Dire"U>rl6i6ne 2 
evrak gelmi§ ve hep!İ de cıkmı§ 
tır. 

Halk itleri büroeuna 76 ev 
rak ielmiı ve 65 i intaç edil
miıtir . 

Baytar Direkt6tJttfüne 35 e•
ra k gel mi o ve hepsi ille- bıri ·il -
miftİT , 

NHfas Direktörlftğüoe 60 ey .. 
rak gelmiı ve 56 sı biti'rilmıttir. 

Uefrerdarlıt• 94 ewalc: rel
mj§ ve T7 ıi bitirilmıştir . 

Evkaf Diıektörlöğüne 8 ev 
rak gelmiı ve bt"pBİ de bitiril· 
mittir . 

Kesik köyllndeki 
cinayet 

Kuik köviinde olurıa Mub , 
tar Hasanın kaıısı Emioeyi yan
larında tutma bulunan Osman 
orakla karnından ve vilcudunun 
muhtelif altı yeriadea yaraladığı· 
Dl yazmıştık . 

Cumariyet ıenel ıavıman 
yardım•:1&1 Baha ve uray baı he
kimi Niz!mettia oraya giderek 
liatm gelen muayene ve labkikau 
y•pmış ve ölüniia gömiUmeaine 
izin verdikte• soora ıebrimize 
dönmüşlerdir . 

Köy bekciai Hasan tarafıadaa 
yakalanan katil Oımın ıelen jao 
darmalara tealim edilerek ıehri 
mizo i' tirilmiş ve sorguya çekil· 
dikten sonra tevkif ~dilmiıtiı . 

Ketil Osman öo~edın de bir 

J:lalkevi bayı: 
Radyo yayımı J 

man d4nlın~ 
........ 

Halkevlerlıain yıJdOİ 
nasebetiyle yarınki· I'~ 
yapılacak tör.en V-O ~ 
sıoda Ankara ve lıtıo /. 
larıoın bir lr§mt!siyle Y''f. 
yım da şehrimizde sa•l 
leoe\;ilecek ve öu yay;; 
raf ta kolayca işidıllP ·ti 
evi Hopar )ö. leri şebrt 
telif ıemtleriode çal•"ıa 

Yağma'~ 
~ 

iki pndenberi fi! 
y•ğmurlardao köyler 
dip gelme gücleşmişdti' 
lardao otomolıil ve 
l§lem~mektedir • İ'e 

Seyhan ve Ceyh8' 
( DID sular l laer ne ~ ... 
il!e de eel tehlikeli ~ 
luomamaktadır . 1 

Urayca para• 
silecezalandr1' 

----~-1' 
Kalıycı Ali oğhı {J4I 

mail oğlu Abdülmeoa 
İsmail oğlu Mevlut, . ..ı 
dulbamit oğfo Abdu~ 
lu Hüseyin, umumi P"""~ 
lif yaptıklarından 1"'7 .....ıılı 
çu Ali oğlu lbrabiDl ~ 
da tavuk ve bindi s•'.. 1 
Hamamcı Seyid 0.1a 
zade Atı..' ham 
tulclannd•n 200 er, L 
•im açıkta et bulan 
100, elmelıçi Muer.,.--.. 
hamur eklDek sımr• 
tanbul oteli müsteciJ 
man oilo Fuat otel 
deye l•taıtlıgıed•D 
twli kitecıeı Temar • 
at liıt'-eti ttoJonduıııı 
Yeni ban kiracısı Sab 
lafa fiat liıteıı bulund 
d•D 200, arabacı H 
man caddeyı eraba•İ~ 
iiaden 100, ekmekçi 
Heci Ali noksan tart 
&attığındad 500, ı• 
otlu mebmet .. dükrr 
toğundan 100, Yıldı• 
ciri Niyazi içki tarıft 
para aldığından 5()0, 
rahim oğlu Vehbi e 

an"• verdiğinden 
Abdullah oğlu S .. bit 
dama arıba sürdürd 
Fabriketör Bosnalı S• 
siz adama araba ..,er 
belkeci Abdullah 
caddeyi fü~ulen ifğ•l 
100, çam•tırcı Ali il 
çiftçi Şiikrii oğlu B 
ye pis ıu akıttıklırı 
Sakarya oteli kiracısı 
buriyet ot Ji kirıC kıtil suçundan dolayı on &eneye 

mahkum edilmiı ve af kanunun· 
dan ist.fade cdeHk hıpi!!hanedea 
çıkmııta . j 

Ağrı ~ .çlularının 

duruşmaları 

Merkez otP.li kiracıft 
Muıtafa otelde fiat 
C:lurmadıklarıodan ~ 
cı Hacı oımao oğ'lu 

Ağrı dağı isyan harekatına itti
rAkt'3 n suçlu ve m~vkuf olanların 

duruşmalarına dün Ağırceza Hak
yeriode devam olunmak ve cevap
ları g"lmi1en talimatnamelerin te· 
kiJine karar verilerek durofma 
başka bir güne hırakılmıotır. 

ma yerine cemıkin 
baliı.uı pis toUuill 
rahacı M~hmet oğa. 
ğır arabaınnı süratl• 
200, hancı Sait oj'~ 
kağıt zib~I döküp 
tutmadağınden 3~ ~ 
Müst•fa oihı Saoı•~ 2 
bindiğindea 100 k1I 
esile c~ulanduılfff ;,,,,,/ 

1 

Mumyalar. 
Sinema dttnyasının en bil yük ~ ~ 

~ 

Miizesi 
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1 ........ 4 

rr.aJısarı kırmı·ı _ Sarı fdciverd rekabetinin kabiliyetlerini aşdı-
-- bir canlıl;,c ve kazanma aşldle çarpışan bu ( 2 ) takımdan 

ı dhan , duyduğu heyecanın manevi kuvveti ile oynadı · Ve b~~ 
rl el"a kaleci Haçi , hayalım istihkar edercesine en lehl:kell_ va .. i 
rl erde hasımlarının ayaklarına kapanarak kurlardL!JL uç mu· 
..,,,. .. ..tkak sayile SaJı ktrmL:ımn galebesinde en büyük tJmll o/dil . 
,ı1d~ 

l· ~~!acı: eon oyunile bize Çukuro · 
~l eo emniyetli bir kalecisi oldu· 

~tııı~ isba~ ett.i. Bir ~al~c-inio en ~ü
e Y f. mezıycll son umıdın keodı -
sa•'r.c olduğu .ndaki kurtarış ka
ayılll yctiodedir . Hdcı btJ har<"keli 
JJ)tı• defa çok güzel ve IJilerck yap 
,iti Ve takımın• muhakkak üç gol-
lıft:ı kurtudı • Pıoojooları kusur-

,,,~ . Blak•jlart ıaıf . • . 
usuf : Ttmiz vuruş ve krtıfle 
~ bize bir buçuk ıaat ideal bir 

tr 1Mdafi tipi y•rattı . 

şutl.r çok sıkt ve tehlikeli idi . 
İkioci devrede çektiği §ulun gol· 
dıen fazla kıymeti vudı · 

Buıh•n : takımının en asabi 
oyuncusu . o kadar ki haıelıeti 
arkadsşlaı ını bile sinir lr ndi ı iyor . 
Mütemadiyen fsvul yı;pıyor . düo 
)•olD biç bir yerinde )ıücnmdaki 
forveti o karşı tııraf defa nııoa fa 
vul yıplığı görülmemi§tir . ~i~ 
defa s•kio oynayarak k~ndını 
tecrübe elnıesi çok faidelidir . 

duğu bina açık artırma euretile sat •Jacaktır. 
Bu satışa ait şartnamenin <lördtincü maddesindeki müşteriye ait ioo.

reteyin vergisi, belediyeye ait olmak euretile değiş+irilmıştir. 

Muvakkat teminat üç yüz liradır. 
ihalesi 111artın ikinci paz ırtesi günü saat on beşt•i b"loıliye encüme

ninde yapılacaktır. 
isteklilerin şartnameyi görmek için her gün yıızı işleri kalemine ve 

ihale günü de belediye encümenine l(elmeleri ilan olunur. 6498 

3077 3069 

Blaupaakt 
Güzel ve tabii sesle 

ştit ımı.i: gittikçe oyununu ve vurut· 
i'anı düzelten bu futbolcu hiue -

e düşen vuifeyi kusurıuz yap-
;. ° Kazım : bu talisiz çocuk yarı 

Kemal ; ikinci golü çok ma· 
biraoe idi. O sıkışık vaziyeite boş 
zaviyeyi görmesi futbolu anlaya
rak oyoadığioa iş•rettir . Pas tev· 

zbh gittrkçe düzeliyor · Pul.,mı Eyi bir müzik ve dünya haberlerini dinleyebilmek için 
d•ima ileri vermesi lazımdır · Hassas ve ayırma kabiliyeti kuvvetli bir 

~at başladığı oyunun .•~nunu 
ıtanede yatağında çektıği •cı
ı içinde geçirirkeu ıan kırmızı

'- galebesinden duyduğu büy6k 
_Jioç ile bu acılerıuı ._ binz ol· 
Jna tabfıf etmiıtır . 

Bu kıymetli v• terbiyeli spor· 
lf yı gcçmit olıun der ; ~İran .e~ 
fJ 1 iyileıerek t•kımd.kı yerıoı 
k.t.11ını temenni ederim · 
.,ti Şeref : ,.,1 kırmızının en zaif 
""ri daima bot k•lao bu orta ka-

Kemal : eski oyunlorına naza-
ran biraz terakki var . Attığı gol Radyo isterseniz size gayet şık : 

giizeldi . Daha seri ve manevralı B l a u p u n k t 
oyunlardır . 

Talat : tecrübeıi arttıkça iyi Kısa-Orta- Uzun mevclik Radyolarımızı tavsiye ederiz 
bir açık olacak. Top ıüıüşlerinde Raıi1onuz kuloklıırınızı tırmalayıcı değil zevkinizi okşamolı . Bunu 
topu ayığıadın açmamağa ç.ılış· ancak Radyolarımızda bulabileceksiniz . 1 
malıdır· Merkez kumand. albnda Muharrem Hilmi 

Sırı kırmızının mülevazi spor· 12-15-19-22 6457 
cularınt bu galibiyetlorinden do· -:;_---------------------lmll'!'--mll!I~ 
layı tebrik ederim . 

Çukurov• bölgesi futbol 
antreoö ı ü ı'atılmadıkça Seybıo müdafa&1ı 

p~k güçJük çekecektir • Vücut Eşref Tevfik 

Jabitiydi mükemmel kesi§ ve ka · --------·------
" l•rı kusursuz o'an bu fı.atbofcu· 
lın veıdiği paılarıo yüzde dok
ıı~•l basımlarına gidiyor · Ayağı
u~• hakimiyetini temin etmeğe ça · 

4maladır . 
f İsm•il : çok geri oyoamısı ar
~Hındald müdafıinde vaziyetioi 

Yarınki maclar • 

Y uıo ıehir stadyomuoda lik 
maçlarına deHm oluoscalctu . 

Sabahleyin sHl 11,30 da İd-
maoyurdu B. - Toro11por B la· -.=ı=!=~:!~:i:!~lti 
kımlan arasında ilk maçı yapıla· 

1 
cak ve oyu~u Mahmut idare ede- 5370 233 

çleştiriyor . Ve hkıbetmesi li· 
m gelen mnhıcimlerini yalnız 

tJ.rakıyor . Aradaki geoit b~ıluk: 
fı basım muavin ve muhacımlerı 
ıılerbesce hareket e~iyorlar·. Beş 
~~•laıcim muavin h•ttını sökerse 
i!ol tehlikesi yüzde ( 50 )belırmİ§ 
~ektir . Çüokii iki müdafiin 
~ t§ mnbıcimi tevldf etmesi çok 

cektir · · 1 

Ôjledea ıonre saat 13;30 da -------------------------

~üçtür. 
Nizam : ıoa oyununda fıiraz 

,-lalı• dikkatli ve glbel oynayan 
ıfılisamıa ort•kları ve bilbaua top 
j a içeri kaçır•k aağiçtea çektiği 

Mersin İdmıoyurdu A -· Tarsus 
İdmanyurdu A takımları oya.ya 
cak ve oyunu E§ref Tevfik idare 

edecektir · 
Bu maçtan sonra saat 15,ıS:de 

Adanı ldmİınyurdu A - Toros 
spor A takıml1rı kartılaşac.ktır . 
Bu oyoada da hakem Eşref Tev· 

fiktir . 

~I ~~"'!!l!!!~-"!~~"P"'"'l'~ ...... --~~--~sı"!!'"!!~<es,..-l!!'!'Ww:az'!"""--.. 
'&ES 

1 Yitik resmi s net ~ardinlilerin duruş-1 247-204 numaralı m~aş cüz-

du .. n yapddı. danıma ıit o t resmiyi kazara 
kciyböLtİm . Diğorini olııcağımdııo 
eskisinin hükmü olamıyacoğı ilAn Adam öldürmek, yağmacılık ve 

Yaralama suçlarından mevk~r 80.
vurlu Halil Hamo oğlu Nuri ıle yır 
mi altı arkadaşının J uruşmosıoll 
dün Ağırceza Hnkyerinde başlan -
nuştır . . 

Suçluların hüviyetleri birer hı· 
rer saptandıktan soıırıl haklar~nda 
Bon tahkikatın açılmasına <laır 0 

lan istintak h~kimliğiııin kararna 
ınesi okundu. Suçlular buon itiraz 
ettiler . 

Duruşma, MardinJuki şahitlere 
talimatname gönderilmesine karar 

erilerek 2 l Mart 936 tı rihioe hı
rakılını§tır . 

Teşekkür 

Çok müşkül bir doğumun 
korkunç tehlikelerinden gerek 
Zevce · • • n-ıı ve gerekse yavrumuıu 

büylik balgi ve mabaretile kurla · 
~~n ebe bayan Ztliheya en kal· 

1 
lt ekkürlerimio ibleğwa yük 

~~ ~ gaıetenizio tavassu ti arını di 
Ctırn . 

z· ıraat Bnoluaı Afyonkarabisar 
şubrıi muhasibi 

Ahmed Şükrü Oskay 

olunur.6488 
Süvari yüzba ısı lbrahim 

refıkosı 

iSMET 

Vilayet daimi encümeninden: 
J- 4-936 günümlen itibaren 

bir sene müddetle açık artırmaya 
konulan( 451) lira (75) kuruş be
deli 88 bıklı Bahçe kazasında lla
runiye nahiyesin~Jeki .kablıcanın 

936 yılı kirııeıoa ısıeklı o.lnnlar.ın 
0/c yttdi buçuk pey ekçelorıyle bır 
li~te 3_ 3 _ 935 salı g~nü saat on
da doiıni encUmıme muracatttları. 

16-19 2j - 27 6477 

-------------------~ ---Harry Baur 
FevkıılAde büyük bir fılm olan 

siyah gözler 
de 

Eoısalıizdir 
6491 -

vilayet dalml encümeninden : 
Muhammen kıymeti lira: 600 
Miktarı metre : 644 
Cinsi : 9 edalı medrese 
Mevkii: Çukur Mescit mahalle-

sinde Kurtuluş mektebi civarıııda 
Kopu no: 46 
Tapu senedinin no: ı 49-75 
Toşrini evvel 934 
lluduJu : Doğusu : Sakine evi 

ile IJ. Murtozn ovi Bıttısı : bakkal 
Cabbar evi. şimali: İbrah im Rasih 
evi ilo kısmen berber Ahmet evi. 
kıblesi: yol ile çevrilmiş. 

lludut ve miktarile snir evsafı 
yukarıda yazılı llueusi idareye ait 
Hurmalı medrosonin mülkiyetini 
peşin para ve n~·ık arttırma ile sııt 
lığu çıkarılmıştır. 

istekli olanların ; .. muhammen 
kıymı>ti üzerinden % yedi buçuk 
pey okçulerile b:rlikto 10-3-936 
salı günü tıaat onda ıluimi encü
meno müracaatları .6495 

sayhan vilayeti daimi encümeninden: 
18-2 936 torihintle ihale euil· 

mek üzoro eksiltmeyo konulan 
AJana-Karataş yo'unun 0+ 375-
10+ 375 kilometreleri artısında 
(4097) metre uzunluğunıluki esosh 
tamirattan geri kalan ( 8172 ) lira 
(69) kuruşluk Pso slı tamirata is
tl'kli çıkmoınıştır. 936 serıesi mar
tın onun~u salı günıi saat onda 
pazarlıkla ve. ilccek olan bu tami
rrıta istekli olanların Vıltlyet da
imi encümenine ve kı şifnomeeini 
almak i~~in lle nafıa müJürlüğüne 
müracaat etmeleri ildn olunur.6497 

inhlsarıar dlrektörl8f Un den : 
1- Fabrilrnmızın 30000 sandık 

tahmin odılon bir senelik nakli· 
yntı bir sene için eksiltmeye ko · 
nulmuştur. 

2- Nukliyatın muhammin be
<leli 1000 liradır. 

3- Şartname parasız olarak 
fubrik ·ı müdürlüğünJen alınır. 

4 - Muvakkat teminat (75) lira-

) 
dır . 1 

1 5- Rksilıme Nisanın on altıncı 
1 perşembe günü tıoat 13 de fabri 

kadn yapılacağındon isteklilerin 
fobrik.ı müdürlüğüoA müracaatları. 

6496 

Antalya ilbaylığından : 
'rürksözü gozetesinin sayıh 

nüshalarında evsaf ve şeraitı izah 
e1lilen Antalya vilAyeti İdarei Hu
susıyosine ait ve yıllığı on beş bin 
lira muhommun .bouelli un fabri 
kası üç yıllık icaruıa kApalı zarf 
usulile yopılan artırmada talip çık· 
matlığından 3- mart - 936 sah 
günü ııaat l 5 şe kadar pazarlı~n 

konulmuştur. '1' ııplerin kırk beş 

bin lironırı yüıdo on beşi nisbotin · 
Jo torı1i rı otla vWlyot nıakomıoda 

toplanan ıluimi encümene müra 
caotla rı bıldiri lir . 6452 

11-15- 19-22 

Şimdiyo k ıuor yapılan horp film~ 
ldrinın en korkuncu 

ya ölüm ya zafer 
6492 

...- Asri Sinema ·ıst 
22 Şubat cumartesi akşamından itibaren 

misli film dünyasına çıkmamış bir şaheser 

baştan başa tabii renkli büyük film ' 

(mumyalar •lzesl ). 
Mevzuda:Esrarengiz bir heykeltraşrn çılgınca bir arzusu 
ITıribte mcıhur ıomalu gibi kadını.,, öldGrerek modellerini yapm .. ı 

Bu C•anar kalpli adam!. işlediği cinayetlerin kendisine atfedilme· 
meıi için yıl•ndıo malül gözükmektedir . 
Bir yangın esn-sında korkunç l>ir tekilde yanan çehresine b•lmu· 
mundaa güzal hir İouo muk(:'si takmaktadır, . Bu meskenin kırıl
mesı çok heyecanlı bir sahn~dir .. 
Bu fil mit> : hir sah::ıesi için 300,000 dolar soıfcclilmiş ve bu Film 
( VERNER ) şirkl'tine 1,500,000 dolara malolmoştur. 

Nazarı dikkate:pazar günü 2 matine 
ikide dörtte dörtte 

Maceralar kro.lı-Deda Mumyalar müzesi 

bugün gündüz 2,5 da 2 film birden 
Maceralar kralı- Dede 

6494 

-~~ Sinemasınd-;ı 
Bu ak§am 

Bin bir entrika sahnelerilo dolu muazzam , mükemmel, büyük ve 
enlei bir film 

Se&illerin Javeri 

Charle Laughton 
tarafından yaratılan kuvvetli bir eser 

8 karılı kral 
yahut Sekizinci Hanrinin hayatı 

Bu müstesna film Frans•zca s&zlüdür 

29-2-936 da büyük bir sinema h11dieeei teşkıl edecek olan 

moate krlsto 
6490 

-----·-----------------------------------------.-

Alsaray sineması 
Bu akşam 8,45 den itibaren 

Bu Sl'ntmin en büyük ve en güzel fevkoldde filmlerinden 

Torkçe sözlü şarkılı 

Baran Reşit ve 
Ali baba 

Şaheserini sunarak sayın müşterilerine iki saatlik bir bediiyan 
ziyafetini veriyor 

ilave: dünya haberleri 

matineler : 
Cum:ırtesi 2,30 d~ Dantenin cehennemi ve Klenpa•ra 
Pazar 1.0~2-4-8,45 Harun Reşit 

DiKKAT : Yalnız bu fılme m <ı hsus olarak fiyntlar 25 - 50 dir. 

6494 

Diş doktora 
Şevket Şermet 

Yağcamii karşısmd~ki muayenehanesind~ her glln 
ha talarını kabul eder. 

Cumnrtesi günü öğledPn sonra yok ul lara ve tale-
beye parasız bakar . 6329 20- 26 
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(l'tırk ~d ) 

Adiyle tanınmış meşhur 

VEGA ve FORTUNA 
---------------------------------------------Senede yüzler cesini satan deposu 

Rasih zade biraderler 
Halefi 

Rasih Zade Feyzi 
Adana-P. K. 93 

Tecim evi 

HC'r zaman her boyda mevcudu 

vardır 13- 30 6438 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
·---------~ Kilo F'iyatı 

CiNSi En az En çoL. 
------=r=~=--==w===== --=,.;;.;K-:,..,. =-==S=. = K. S. 

37,50 
35.50 35,62.S 

3 9 ----38 M 

YAPA~I 

Beyu ı .____................__ - - ----· 
Siyah 

Ç 1G1 T 

Satılan Mikdar 

1'.Uo 

----------------.--
~ ·~ı-ııı=--------2,2.5 '! -

f'Dl8DP. 

HUBUBAT 

- C)ı::_ 
a~ 

ı Seyhan posta, telgraf baş müdüriye
tinden : 

J) İdaremize ait 1108 adet muh 
telif boyda telgraf direğine birinci 

derecede istekl i çıkmadığından ] 3-
2-936 torihinJcn itibaren 15 gün 
müddetle t ekrar eksiltmeye çıka
rılmıştır. 

2) Bu iş açık eksiltme suretile 
yapılacaktır . 

3) Bl'her dirttk için dört lira be · 
del tahmin edilmiştir . 

4) ihale 27-2-936 perşembe 
günü saat 15 de Adana posta tel
graf başmüd iriyr t inin bulunduğu 
binada mütPşekkil komisyon buzu· 
rile yapılacaktır. 

5) Muvakkat teminat miktarı 

332 lira 40 kuruş olup başmüdü

riyet veznesine teslim edilecek ve 
elınacak:mıı kbuz komisyona ibraz 
edilmek suretile pey sürülecektir. 

~ . 

------------·------ı-~~·-----------· 

6) Bu direkler, Aılıına , Tarrns, 
Pozonlı istnsyoıılarıoJa tesellüm 
e <l ile l>i leceğinden istiyenler bu ü~: 
tesellüm yerinden hr r hangisini 
muva fı k görürs~ ona göre pey sü· 
nbilecekt r. i steklı ler şartua rncy i 

bn şmihliiriyet kalı~minde ve ma 

halli ı osta t .. lg ı of ıııüdürlükleri nJe 
u!ürocııo t l a gönıbı l i rl er. 

Hizmetci kadın Arpa 
Hulya 

1---.0'T"'-::,....-r-------ı----- ------- ---------· 
Yulaf 
Delice 
uı yemi 

1 Keten tohumu 
f'rcim~k 

-ı 1.87.5--1 

.... Salih 800 .. ... .,. 
:D D Düz kırma ,. 
-" ~·---------~----· 
.i!ı::: Simit "--------•-------•---------
~ ~ ,_ ... ,......,_* __ C_u_m_h_u_ri_vr_ı____ 800 
;v; !: ... .. - 700 --· 
r-1 ::ı 1-----0---------- -----·-------
,.... e> Düz knma .. 

Alfa 

l ,iverpul Telgrafları 
21 / 2 / 1936 

Santim 

Kambiyo ve Para 
İŞ Baokasmdan ahomııur. 

Penı: - Liret 10 125 Hazar 1-6-~ 
Mart V 11deli 5 88 Hayşmark l 97 

-- F raok .. 1' raosız,. 
Mayıs V adeti 5 

;:ı Sterlin ••loıili7,. 619 50 
5 Biot hasır Dolar "Amerikan,. 12·1- 16 

Nevyork 11 36 Frank "lavi-.;re" 2 •.1.4 

. · 
Foto Coşkaa ·o 

ı , 
Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işlerini 

ve her türlü Ağrand isman v e diğer biitüo fotoğraf işle
rini yapmağa başlı ) an Coşkun Güven, ht'r gün sa
bahtan akşama k<ı da r aç•k bulunan atelyesind~ saat 14 
den 19 kadar bizzat çtı lışmaktadtr. 

Amatörlere mümkiln olan bütün 
kolaylıklar gösterilir. 

• 
aranıyor 

EvJe hizmet görm r> k için bir 
hizmetçi kıtdın ara nıyor. Matbtıa· 
mıza müroc al ediimP Rİ. 

Kacakcılar 
7) isteklilerin tayin eJıler gün 

ve e o attıı h azır hıılunmeları . 

• • 
vatan hainidir 

14-18-21-26 6467 ____ , ___ _ 
• ..._. ____________ _ MiM _____ _. 

E rı inco kumaşlarınızı yıpratmıyo.n üzerlerint.loki kir, leke ve yağların 
soğuk su ilo temo.mile t emi1liyen madımi ve nebati bir terk iptir. 

Kalıp h 1lioded r. 

Pertı k ende olarak kahbı (11) kuruştur. 

Mr.nı ile her şeyi n.zi temizl iyebilirsiniz HnttA Pelıkao mürekkebi 
ile lekelenmiş eşyalarınızı bile . . 

Mim çocuk bezlerini koloylıkla ve zedelemeoen tertemiz 
eder . 

M • Lok~ !JoyularJoki kir ve l ekelı•ri çini brınyo,co.m , kr is ta 1 
ım ınodoo i sofrn takımlarınız ı çata l,hı çakla rm ızı çizmeden yed 

yeni bir halo sokor . 

M • en n. zik ip ı·kli, yün Hı kumaşların yıkanması , temizlen 
rm mı si için biricik madt ni sabundur . 

Adanada umumi saflş yeri : Ulucami 
caddesinde Mehmet Öz Bozdoğanh ve Ömer 
Başeğmez ticarethanesidir . 

Her bakkaliye mağazasında da 
32 bulunur. 6269 

• n 
• .. 
c:I 

• 
GÜ2EL VE TABii 

Eyi bir mıiz i k ve Jünya haberlerini dinliyebilmek içiD 

Hassas ve ayırma kabiliyeti kuvvetli 

RADYO isterseniz size gayet şık: 

SCHA U B Kı~a- Or_tu - U~un mevclik RADY 
MIZI tavsıye ederız . 

Radyoiluz kulakl mnızı tırın ıı l ayıc ı değil zevkinizi okt• 
Bunu ancak Haılyolamnızdo. bulabileceksiniz . 

Merkez Kumand. altında Muharrem 
14 18- 21 -25 6457 

lllçlarımzı ve ba 
yatıarıaızı 

Ali Nasibi eczanesinden 

Temizlik s310 

. ' . . _ı._. 

232 

Umumi n eşriyat mfid4' 
Celdl Bayer 

Adana Türk sözü tJ •'~ 


