
1 

İll ' 11111 

FERİT GtlVEN 
---

2 Şubat 1936 
PAZAR 

-- --
1 

y .,ıo Onselcizler komitesi 
toplanırsk petrola ambargo kon· 
ması h akkıod• müzakerelerdf' 

bulun acıktır · 

p~ı;::şumayişcilik üz~rine sabit Yunan partileri 1 Habe°Ş-leri; kazandığı - - !Pekinde iştial 
mürekkep bomba)anatacak bir/e•miyecek mi? yenı· bı·r zafer.. Neticesinde bir çok ki-

Yeni başvekil milletine sedakatla 
hzmet edeceğini söyliyor. 

Mıaırlı Müslüman talebeler bir nümayiı eşnasında 
kahire : ı (A.A) _ Talebe ile ı •ıl ilga etliğini uz110 uzadiya ao-

z.btta araıındaki arbecleleı düa latmııtar. 
ıece devam etmiıtir. Zebıta ol· Kral; nrdiji CtVlptı yaptıja 
•ayiıçıl1rın kimler oldutuoa hizmetlerden çok memnun bulua-
ıöatermek ve tabkilcab kolaJlat- duğooa Ye kabiaeain iılifHıaı 
tırmık içl• bombalarla oflmariH•· kabul ettıtinl bildirmittir. 
ler flıeriae ubit re8 kli murekkep- Kral Fuat; yeni Mısar kabine· 
ler ıterak baolırı t11bit edecek ıia teokiliae Ali Mabir papyı me · 
ve mlrekl&ebio renıi her ıü~ de· mor ettliini bildirir hattıbumayu 
giıtirilecektir. ouao keadiıine 16-d•r•fJ ve mil-

Talelt•ia bir koepeıinde lete büyllk hizmetlerde bulunma-
pertllerin blrleımelerl urari ol· 11aı 11temltllr. 
dut• ili• edilmittir· Ali Mabir pafı; Krala ve mil 

Kahire ; 1 (Radyo) - lleb- letlne aıkadqlıriyle birlikte b\i- 1 
met Te•flk Nemim pep kabia•ıl· ıan mHcudiretile ,..ıakıtlı cah
•i• iıtifa11nı dün Kral biri•cl Fu taca&•D• ars•tm ... ir. 
ada •ermlf ve bunde 1934 yılın· Y••İ b.fvekil; Kabiae iaııınıa 
tlanbeıi arkadıılarifle birlikte adlanuı ıra~ ver•it •• kr.al t•ra· 
kendiıine ve milletine 1aptığı biz fındaa onaylan ..... tu. Baıvekil ve 
metlerden CaDJa batla D"Sıl Çıf 1§ kıbİpe 4zı)afl bu fÜD .. rlJ:da 
tıtandın, t 928 kanunueıasinin krel taraf ıadan kr bul edilmiı· 
kendindee evvelki kabinenin na- lerdir. 

Şehir hapsihanesinde 

Yapılan faydalı işler. 
•••• •• • 

Burada bulunan mahpusların yüzde 
80 i okuma yazma öğr<:'nmişfir. 

Okuma odası genişletilmiş, kitapla~ çoğal
tllmış ve bir de Hoparlor konmuştur. 
Şehrimiz ceza ı•inde açılan 1 dea iki yüı kitap -dıba vermittir. 

b 0 lar Mıbpa1ler bu lcitıplardan b .. ka 
lcnrılardan çok mil im ..OD ç 'ı Adaaad• çıkaa rfiadelilc, Hılke-
•lde edilmektedir . 

İkinci Teırinde açılan kur1 yioin Akgünleriai, Aak1rida çıken 
d Yurdu ve zeogia mıbp11sların dı-

Şubıt ıonuna kadar dcVlm e e- k 
celLtir . Ba kura üç k,ıma ayrıl- ıırıdıa par1larilo tedarik etti le-

m•ı olup her birinde yirmi brıer ri İıt~~~~I 1ıaz~te ve ~cmoalı· 
11· · L kt d r Birinci rıaı guou gOnuae talubetmekte 
ııı 01Luyup yazmı ı ı · . . · b k 

derı 8,30 _ 10, ikiaci derı 10,30 ve yiae Hılkevı.~ızıo ur~ya oy-

12 D d 13 14 30 durdutu Hoparlordea nefn7al ko· 
·- ve OçDn•~ ers - • d ·~ · I& 
• kadardır . Dertler mahkumlar· mitt1i tar1fındea haftı .' ı ı •-
-fan Zihni Turgut tarafındın göı- rr. verilen Rıdyo neırı1atındın 
terilmektedir . kooferaaı •e konaerlerindea çok 

Okutalaa dereler Alfabe, yuıd istifıde etmekte ve memnun kıl · 
hilatıi, be11p, kır•at · ,e yuıdır · maktadırlar · ,. . . 
Bu mıblc6ml.,ıa defter, kitap, Mabpuıl11ın ııbbı vazıyeU çok 
kaJ,m, tebetir •• ıair ihtiyaçlara iyidir . Haıta olanları maa1eo.e 
t•mımen IHalkevimiı tarafından ederek iliçlarıaı vermekte, bafıf 
temin edilerek keodileri•e weril· baatıılır ceza evi revirinde ve a-
aıekt~dir . ğ lanlırı dı memleket baata· 

BugOn f P.brimiz ceza evinde ır .:. yattrılırak tedıti edilmek· 
bal oeıı 

~nan mıbpuıleran ytizde sek· tedir . 
ıenı tama Dl•• okuyup ynmı bil· Cezı etiDİD iç ve dııl.rı Y•· 
nıektedir 

• ·d bıdalaomııtır . Elbiıe ve 

111
• t'Okuma od111 dı geniıletil· ' Dl e~ her bıfta etllv mıkiaesin· 
ıı 1

' • BılkeYimiı evvdce buraya etyı ar d' 
tebenu eyledl~i milli, ilmi, eıhhi, deA geçirilmekte ., . 
•• 1ı· ... L _ Gerisi üçıincıi saldfedt -11•• •itıplırı illYetın yeai · 

Y _ şi öldü ve yaralandı 
Atiaı : 1 (Radyo) - Kral n,,. 

mirciıi kabul edtcektir . Bu ık
t•m veyahut yana Jabab Kral 
istiıaıelerioe baılıyacaktır. 

Bau mabıf ıl partiler aNıında 
ınlaım•nın im kim olmedıtı kı • 
n81ti•I izhar etmektedir . 

Atina : 1 (Radyo) - Liber1l
lerin Şefı Sofolis, Kral tarafın 
dau ltebtıl edilmiıtlr . 

Dokuz gün geceli gündüzlü devam 
eden harbın sonunda Hebeşler 
34 sahra topu, 17 5 mitralyoz, 
2653 tüfenk 18 tank aldılar. 

Ankara : 1 (A.A) - Pekin ci
varında mühimmat depoları bir 
iştial ıı eticesi infilak etnıi§ 500 
kiıi ölmüf, 100 kiti yaralıamıJ 
we 250 ev yıkılmıştır . 

Mıs1r mektepleri 
bugün açıhyor 

Sofaliı Kralın yanindan çık
tıktan ıonra , kabinenin tf'ıkiline 
memur edilmeıioe d•ir Krıllı 
ar11ıada lalç bir fey geçmedilini 
söylrmiıtir . 

Mısırda yeni seçim 

BugUn ba,hyacaktır 
Ank.ra : 1 (A,A) - Mııır bat 

bılkıoı Ali ~ıbir paşa Kral ıı·u
ad• ilk vazifuioio milli birliği 
mubefnı etmek olıcajını beyen 
etmiıtir . Mııırd• yeni aeçim ya
nn bıılıyacaktır • 

Mısır - lnglllz 
konuşması 

Aakarl : 1 (A.A) - Reuter 
İnğiHz - Mısır mü'zal&erelerine 
15 ıubatta baıtaoacaiını bildir
meklıdir . 

Sare kabinesi 
) . 

165 muhaltfa karşı 361 
rayla itlmad kazandı. 

AnkJra : 1 (A.A} - SaronunJ 
batkınlıfaadaif yeni Frıns'az ka
l»~eaj,8ff lavlar kur ... laada bryıa 
n•me1ini okumuı ve 165 muhali 1 
fe karıı 361 leyle itimıd ılmııtır. 

Somali cephesinde 

Bir ltalyan kolu geri 
gekildi 

Ankara : 1 ~ ( A A ) _ Roy . 
terin c'aildirilditiae aire timal cep· 

besinde muıademeler ve bombar· 
dımıalar denm etmektedir . 

&imali "" cepbeılnde Ulılera 
yakıoaod• bir İtalyan kolu geri 
çekilmeğ4' mecbur edilmiıtar . 

Raa Deata·ı 

DeOittirilerek yerine 
H. nazırı gatlrllec•k 

Aakıra : 1 ( A.A > • - R11 
Dtıtının ,'erine Berblye 'ba1raaı 
Raı Melagıtaaıa getirileceti Adi· 
ııbab.da iararle aa,ıeomektedir. 

lnglllz Krahnın yeni 
~nvanları 

Londrı : 1 (Rıdyo) - Kr.l ıe· 
kiziaci Edvard amiral ve bevı 

' karı Maraıılı unvanını almıılardar. 

... --- ·- -· 
Her alııını İıtanbul ndyosun 

dan ea•t 22 de almalcta olduiu· 
moı Ana<lolu ejıoıı hıvadıs ıer 
Visini din rece radyonun çok
p1razit yıpm11ıodaa dolayı ela-

mıdık . Y ılaız kesik keıik du 
yabildiiimiz kelimel . r, Halıeıle
rio Mıkalle civarında ve Tem· 
biyea mıatık11ıada bftylik mu
zafferiyetler kazandıklarıaı an-

J.tmaktadır. Kaounuaaoinin yir· 
mi birinci güaündeoberi devam e· 
den harp ıona ermit ve Hab~t 
l•rio 'tam zaferile aeıfceleami§tir. 
ltalyıulıran verdikleri uyiet çok 

•flrdar . Ve harp aDaıü ıDagöye, 
glilt goillte çok ka•ll bir ıuret
tı cereyan etmittir . Bıbeıler bu 

soa harpte ltalyanludan 2653 
tlifek, 18 tank ve bir çok mitralyöz 

ve top, katır ve mühimmat ele re· 
çirmitlcrdir . 

İtalyan orduıu Habet kıtalan 
tarafıod•n şidde tli bir surette ta
kip edilmektedir . 

Adi .. baba: 1 (Rıdyo) - Bir 
balyan mOfr ı zesi Deuda geri çe 
kilmeye mecbur edilmiştir . 

o.b. cenupta ltalyaolarle tid· 
detli bir muharebe olmuıtur . 

Roma : 1 (Radyo) - İtalya
nıo Cibuti - Adisababa şilmt a· 
dOfer hattını ilişmiyeceğiae dair 
dönen ı•yıalırı ıalibiyettu ma
hafıl tekzip etmektedir . 

- Gerisi üçüncü sahi/ ada -

· Cumuriyet gazetesinin 
yazdığı gibi değil. 

Adanada ölüler sokakta kalmıyor 
.......... 

Bu hususta urbaylıktan aldığımız izahat 
bal muamelelİ bitirilerek defne 
dilmekte olduğu gibi bağlı ced· 
vellerio ıfade ettiği riyazi katiyet 
ile d" hakikatin tlmemiyle aksi 
ıekilde oldutunu , ö lüleria yDzde 

- Sonu üçrincü say/ada-

Kahire :1 ( Rıdyo) - Mısır 
maarif oazareti , ıoa hldiseler 
dolıyıaiyle Kahire ve diter yer~ 
lerde kapatılın okull1tın Pazer 
gOnilnden itiba ~en açılacıjıaı bil
dirmı§tİr . 

Habeşlilerin ye nl 
bir zaferi 

Kahire : 1 ( Radyo ) - Da
gabur ve Cezyana bölıeleriode 
Habeıliler , İtely111lara karşı bil· 
yük bir zafer kazır.mıı yllzlerce 
eeir , top , mitralyöz ve mDhim· 
mat ele geçirmiglerdiı . ltalyanlar 
bu 11va§l1rda büyük bir btı.imete 
uğramııtardır . Bu\ıavıılarda Ha
be ı kabileleri bDyllk kabraman
lıldar röıtermiılerdir . 

Fransız kabinesine 
itimat 

Paris : 1 (Rıdyo) - Mabu11n 
mecliıi yeni kabineye büyük bir 
ekıer iyetle itimıd beyaa etmiıtir. 

Halkevinde verilecek 
konferans yarın akt•

ma kaldı 

Halkevi kütDpbıoe ve neıri1at 
komitesi tarafından her hıfta Pa· 
11r ve Perıembe günleri akpm
ları verilmekte olan konferaoıla -

rın be9inchıi bu ıktım verilecekti. 
Bazı zaruri ıebepler doloyı 

siyle bundan sonra Pazar gOnlcl 
koof.,rıoslar P11z1rte1i gDnü ak
§amlar ı mutat ıaatte verilecektir . 

Bir kaç gOa evvel " Cumuri· 
riyet ıızete1inde ıehrimizden 160· 
derilen bir tikiyet mektubu mev· 
zuuba~ı edilerek Adana belediye
sinin' fakir ölülerini sokakta bı
nktıfıı ve fakir , Hngin hrrkee
tea ( ~ ) kuruı para ılındıtı ya
zılmakta idi . 

Bu busuıta urbaylığa mBraca· 
l •t ik ve izıbıt iıtedik . Uı bay 

htt• ıöoderditi izahatı biç lıir' 
fey ili ve etmeden .. atıyı koyo · 
ruz: 

Hitler kadınlar hakkında 
ne düşünüyor? 

T&rk ıöıü gazetesi mlldlUlütüne: 
Cuıquriyrt gazetesinin 27 1 -

936 gln ye 4204 sıyllı oliıbasınıa 
ikinci ıahifeainin llçOncll ıDtuaun · 

da ye (. ~01uyoruz , çerçevesi ıl~ 
bada eekiçi Afiı iaızaıiyle alanaa 
mektupt• Belediyemizin aıri me
ıarlıia ( ıeogin ve fakir aramadan 
ye ıekiz lira \ere~ alınmadan 
kimaenio j6mQlmediji ye öliiaD• 
iki Jlln evde kaldığı , falcirlerin 
vekıt nkıı mütkll ıraıiyetJerr dl · 
türüldüiD ) iddia edilmekte ve 
Belediyenin yalnız varidat temia 
et1Qeii dDıQumeme.i lllzumu Ueri 
ıürOlmekte iıe de : yapalıa iace· 
lemede biç bir ölBnlln iddia edil 
diii Gzere lii ~il• jvde bırakıl 
mıdıtı Y• her ölUnüa Belediye· 
mizce haber alınır •hnm•z der -

Bunu bir Fransız gazetecisine 
etraflı bir surette anlattı. 

---~-------·-------------- Diinkn sayıdan artan -

Bir milletin daimi madun
luğa konması kabul 

edilemez 
- Alman milletiain V enay 

muıhedesine kartı duyduğu iıyın 
Jaiuini biliyorum . Herkuia bir 
tadilat fikri llzerind~ ınlatmı§ 
olduğunu fark etaek bile böyle 
bir tıdilitm diğerlerinin menfa 
atl1rıoa zarar vermedea yıpıla
cığı nuıl düıtinülebilir ? 

- Veı ıay muahedesi ik.i ne 
tice ifade ediyor . 

Bir milletinni ı•h•iyeti güçül
ten her muahede ..,artı mıtlup 
t• bir acı , lcirı histi , diğer tı· 
reft• da itim•dıızhk dofurar . 

İaaan; iaıan oldutu kadar 
mitlet olarak da yaıamak hakkın• 
ıahiptir . 

- O halde V ersıy muahıde 
sinin bu muayy,n ve lcıti ooktı · 
sı üzerinde nasıl hareket e~me-
li, ne yapmalıdır ? · 

Vahşi hayvan te rbiyacisl 
l - Bir arızi zaferini tasdik 

eder . 

2 ....., Manevi bir zafer kurar. 
Ara1i meselesi sadece bura 

lar balkının arzusuna Ye iktisa
di ihtiyaçlarına göre halle.dilmeıi 
lazımdı. 

- İnsan vicdenı partileri• 
ve menfutlHın üzerinde ıdUeU.. 
temin etmelidir . Her mill~t op 
nğı llzerinde keodi tarihi, ~df 
adetleri, kendi diai ve keipfll 
iktiaadi imkinlarile yapmak ••k· 
kına 1ahiptir . 

ô'tlı 
~~. ~}t 

I 1 
1 

Kamının kar§l$ında · 

l 
Fakat manevi t1rafına gelin 

ce ; bir milletin daimi bir ma .. 
dunluk ve zillet altm• konulm111 
keti7 en kabul edılemrz , 

1870 muıhede1iode maddi 
ve bir toprak zaferile lcifayet e
dilmişti . Franıız bi1t1ine bOrmel I 
edilmiıti . 

Biriıinio ale1bi•e d;terinin 
menfaatlarıoı 1apmık beyhude ve 
mınHızdır . çaakü bu, ia1ıolı· 
jıo muvazeneıini bozu . 

Size bir mukayese yıpacıjım: 
köyluaün ıteybine olarak ııçiJ! 
koruyıa bir k•nun lıci aleyhi 
ne köylllyll koru;ıa bir kanu• ka· 
dır 11bt,dir . Ne mü&,tttblikı , 

- Gerisi üçı1ncü &ay/ada -
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Halkevinde 
t6öy muhta"r ve çifçi 

rhümessilleri bir top
ı•ntı yapblar 

9 Şubat 1920 : -· Fıausız 

l•rln işg•l etmiş oldukları toprak 
larde. Türk çocukları - silahla
rı ahomış vcı koJları bağlanmış 

olduğu halde -, Mustafa Keme· 
lin 11esini İ§İtioce arslanlar gibi 
g3kr~diler ve, zi.ocirlerioi kır•p 
dü.amıolırına şaldı:mak kuvve
tini lceqdilerinde buldular. Urfa 
da topl•nao ve Mustafa Kemalin 
cmıine, dilegioe bağlacmış olan 
milli kuvntler iote bu tarihtt-n 
itibaren ilk kurşunu atmaia ba§ 
ladılar ,. 

( Taıih ; Cilt iV - S. 33) ,. 
* •• 

19 Şubat 1910 : - İsten 

boldıki Osmanlı bllkümetinio za
vallıhtmı, kudreteizlijini göıtcrir 
bir çok acı habeder alınmakta
dır • 

Muıtafa Kemil; onlar tarafın· 
dın yapılan ve yapalacak otan her 
tOr 10 teklife, cılız. ve korkak ted
birler teklifıne redle cevı p ver
mekte •e, milletine ber gün iti 
mı<lı biraz deha aıtmaktadır. Va-

tandan d6ımaol .. r tamamen çeldl 
medeo , yahut t çekilecekleri -
·ne ktodiıince kat'iyen kanaat ge 
tırilmedeo yalancı vaidlere ioa6 
mamayı etrafındakilere de telkin 
etmektedir . 

c .tH İıta; Aoadolud.ki ve Rumeli· 
ı ..deki tekmil kumandanlara; " a 
mali millıyeye mutabık bir sulh_i.e-

tihsal edilmedıkçe milli kuvvetle
rin teı ki fuliyet etmesi imkana 

.aıa mevcu• olamıyacağıDl ., bu 
taı ibte bildirdi . 

( Nutuk : S. 239 ) 

* • • 
19 Mert 1920: - 11 Ana · 

dolu ve Rumtli Müdıfu! Hukuk, 
Cl"miyetinin salahiyetinden daha 

geoio salahiyetli bir teıekkülüıı, 
yani mılti bir meclisin kurulma 
ıı içio t~oebbüslne girişmek za 
mana srelmıştir • Mustafa Kemal; 
Oımffnlı büktlmetioden ve Os 
manlı mebuılarından artık bir 
ıey heklt-mediğini bilfiil göster 
mek için, milletin mukadderatı 

üzerinde ıöz &ÖY,lem t ğe salahiııet
li bir meclis meydana getirmeğa 
azmetmittir . 

Heyeti temsiliy.-; Aukarada 
bir milli meclis içtimaına dair 
beyannamesini işte bu tarihte yaz · 
dı ve bu tarihte, Mustafa Kemal; 

<1ı tni1Ji meclisi toplayarak milletin 
ıshakimiyetini temin edeceği kara 
rını bOtüa memlekee bildir . 
di . f 

( Tarih : Cilt iV - S· 51) 

• * • 
29.Mart 1920: - Mostafıa 

Kemılin hayatında "9 ,, lu gün
leri are§tırırkcn , bidis;e)eri hrr 
bakımdan hesaba kattığımızı söy · 

'·- }~tniştik . Mustafa Kemalin " 9 0 

' lo ıünleri , buzao da can ııkabi 
"' lecek mahiyette olanlardır . İşte 

meı~li ; o zamanki kolordu ku
t ıbandanlığıodao,Samıundaki !Sinci 
- fırkanın baleti rubiyesioio bozuk 

olduğu haberini , ve : 

, ~ ;Niean 1920 : - Bolu ve 

lanaliıi kumu\d•oı Mahmut Ne 1 
etim beyden , Adap•zarı ve hava 
Jiıinde milli knvvetler aleyhıoe 

' ' ~ • hareket yapal<lıiı baberioi Muıta 
fa Kemal bu tarihlerde aldı . 

( Nutuk : S. 271 ) 

Mustafa Kemali o topladığı? tetkil 
ettiği ve r~isliğiue ııeçildiğl "T

1
U:· 

kiye Büyük Millet Meclisi ,, , ilk • 
kanun olarak'' biyaneti vataniye,, 
kaououou yaptı ve faaliyeti. nip hu 
ilk rııer; i,te bu tarihte meydanı 
g .. jdi. 

( Nutuk : S . 279) 

• • • 
9 Hazinn 1920 ~ - Anadolu·r 

nun §arkı şi maJisinde , Ermenife· 
ıin yurddaşlaıım•za yaptıkları iı

kenceler gün geçtikce artayoıdu. 

Muıt.ıfa Kemal , bu taraflarda da 
ciddi IBVl§lara giri,mek lüzumu · 
no hissetti . Bir Ermeniıtan 11efe 

rine karar verdi ve, o ıaman 15ioci 
kolordu kumandanı bulunan Ka
zım Kara bekir Paşıyı bu i"ıe 
memur eUi . 

Mu11tafa Kemalin 'kurdutu ve 
reiıi bulunduğu Büyü~ Mıllet Mec -

lisi işte bu tuihte şırk vilayetle
rinde muvakkat sderherlik ilin 

etti . 

Ki ; Ermenilere karşı büyük 
gahbiyetimizle neticelenen sava§, 

milli devletin ılk " devletler •rası .. 
muabedeaini ıkdetmeıine imkan 
vermiatir . 

t tarih : cilt iV 

* • • 
S. 72) 

9 kanunuuni 1921 : - T'.ir· 
kiye büyük Mı ilet Meclisi · bükii· 
metinin muntazı1m askeri kuvvet
leri güo grçtikçe artmaktadır . 

Artık muayyen ceph .. ler meydana 
gelmittir . Batı illerimizi işgıl 

eden ve ileı lemek isteyen Yunan J 

lılara karşı da " gaıp cephesi ,. 

1 tutulmaktadır . 

Bu esnada hain Ethem ve lc:er-1 
d~şteri isyao edivorlar. Onların 
takibı için Yuoac Ct-pbuindeki 
kuvvctlerimızin bir kısmını çeki· 

....... 
Ytheğir bölgesindeki yüz do

liuz riö36n muhtar ve mOmusi • 
Jeri H~lkevinde toplanarak bu 
yıl, jyluiode ekifecek o1an k
levlacd pamuk tobuCQlarıeın- da· 
iıtılma11 ve ne ıur~fıe ekilliıeıl 
lizıa,a:p,~ecef i meıel:Je11 übıia
de g8rtitoiütlerdir • 

Bu toplantıd• H•lkevi Ba§ka 
oı KaıılJ\ Ener, Tart~ Dir~ktörn 
Ali Keıpil, Tohum İ!lib istasyo 
nu Direktörü Rahmi, Çıfçiler Bir· 
liği S.tkanı ·Ekrem Avoi ve bir 
kııım tınmerler bulunmuş, mil 
messillere zirai ve idari bususat ., . 

hakkında ;ıahaJ verilmiştir . 
Bu yıl Klevlaod p~muju to

humu eailtcek olan yUz on do 
kuz lı.öy St:yban, Ceyhın ırmak· 
larile deniz ve demityolu araıan
da bulunmaktadır • 

·Yeni balıce • 
Çukurlar doldu~ula
inadiğından ikmal 

dilemiyor-. 

Hükumet konağı ,11vlaıunda 

ma,bbus.IBr ' farafiCu'l,n . ~üzel bir 
b•liçıı, yepılmıkta olcfoğuou ora 
dan gelıp ~eçeoler memnuniyet
le görmekteair1er . Fak•t •ylar· 
danb<"ıi çok bDyilk emekler ıar. 
file meydana getirilmekte olaD 
bu güzel bttbçenin bir luımınd, 

açılan çukurlara lazımgıelen top
raklar getirtilıp dolo-furulamıdı.-: 

ğından bur aya çiçekler ekiteme· 
mr kte ve bu da çok çitilin bir 
manzara arzetmektedir • 

İlbuy 'f e.,.fik Hadi 
1

BayBahn 
hükumet konağı ~ v lusu da ki bu 
çirkinliği de gidermek için ilgi
lilere Jazımgelen emirleri verece 
ğioe kutkumuz yoktur . 

yoruz . Bundan istifade •tmek ,. unceli komufanı 
isteyen Yunanlılar , İnöoü mevzii-
mize işte bu tarihe çarptılar . Bi- >Ö •• h · • 1 
rioci İnönü ınuba.ebesı( ki bizi~ tey gun şe rımıza ge -
üstüo gelmemizle Df'tİcelenmiş 9e miş ve ödevi başına 
Mustafa Kt'malin lsurdugu milli gitmiştir 
hükumetin ilibar101 memleket -·-

içiode ve dışıbda artırmııtır , ) 
" istiklal taribimizio bi~ dönüm 
uok tasıdu ., . Muıtafa Kemılia 
millete baş olarak giriştiği sava
şın en önemli günlerinden biri de 
işte bu tarihtir . 

( Tarih : cilt iV ; S. 74 · 75 ) 

* • • 
-Sonu var -

Çok çoçuklu an~la
nn ikramiyeleri 

veriliyor 

Şehrimizde altı ve dıha faz
la çocuklu olan ao•lardan lrırk 
altı kadına sağlık ve sosyal b• 
kaolığınca elli§er lira ikramiye 
gönderilCliğini ve bunları'n adla 
rao1 ve oturCluklan uıamları yaz 
mıftık 

Şimdiye k'adar 
1

buolaıda~ 1 

yal 
nız on beş kadın tBğl.k ve eoı· 

yıl direktörlüKUne b•ı vurarak 
ikramiyelerini alımış ötekiler i•e 
benOz baş vurmamışlardır . İli:ra 
miyelerin baval t> l.-ri tamamile gel
diğio1den bunların oraya h•§ vu 
ıarak ikramiyeleı ioi almaları li 
zımdu • 

. ~ DGıdiltıcü ·e,peklerlik b&lge · 
siai tetkil eden 'Tunceli 11iLay
lığıni ve komtttacıhgm• Ltitıaa 
Geoeral 1Abdıillab , ött'ly gttukü 

' ek.bpreale Merıiae geçmiş vl ak
gama dofru f~htftnize rrlmiı · 
tir . 

' General ve 'i:naiyeti yemekle 
rioi ' Y ~ni otelde y~mişler v~ \aat 
on uueaile Ele'ziı~· hareket itiniı 
l h.ı· 
etuır . 

' Cea·eral Abd'ı1fl•h~t İıtasyd~dı 
ilbay Tevfık lfadi1 Blııysdlıo ' ra· 
lia\ıı2:hğı dola'yııife illuy yttdım 
cısı R~fik draf1bWa·n1'Uğurlalimıı 
hr. 

h • 

· Et fiatları ·arifi 

Uray encömenibce koyun ve 
ıığırlar etlerinin kilosuoa beter 
~e keçi etinirı kilosun.• 2,2 kuru§ 
ek yep•lmış ö1dufu dan dünden 
itibareo koyun etinin kilosu 45, 
keçi etinin koloeu 30 kuruıtao sa
tılmağ• baılanmıştır. Sığır ka .. p 
lan ite nub' lfonulm11111a rağrht9n 
ıimdililc ltlro'siınu yine 25 kuru~tao 
satmaktadırlu. 

Oray büdcesi . 
Urayın 936 yıli büdçeai ur

bay 'furhan Beıiker tarafmdan 
bazırlaomış ve ince1eome'k Oze· 
re tocDmene 'erilmittir . 

Şehir me-ctfsi toplandı Tutmalık aylaB 
. Çiftcilar birliği tara~ 

Gündelikte bulunan maddeferin muhtelif dan tesbit edildi ve 
encümenlere gönderilmesi onaylandı • tun çiftciler& blldirll a --
Mersin liman sosyetesine mü
messil olarak Urbay Turhan 

Be~iker seçildi • 

İlimiz çiftçiler birliği 
kanltjı büllln çiftcilerc bit• 
beyannameler dağıtarak §İd 
ka:Jar tutmalıklar baklno•i• ıp 
lınılmakta olan 13 mayıs ~e ıa 
tetrinievvel tarihlerinin hee•r n 
k1rıfhrıldığmı, ay1n hafı ve ,ı 
dururken ıym ortası bile ol1u 
yan 13 liocil giioden ba§lsO t>s 
ıının bugiinüo yaşayışına IJ1 u 
olmadığını bildirmiş bundeıı ıır 

le yaz tutmalığmın 1 huir•'J 
31 biriuci teırine kadar "e 
tutmalığıoın da 1 ikinci 11ıv 
den ma)ll ıonuna kadar ol 
eını ve bu ~mretJe çıftciltrİP J 

rekrtlerinde birlık olaceiı111 d 
dirmittir . ın 

Şehir ttııcliei; tnbat toplan 1 
tı11nı düa H'1 ond• urb•y Tur 
han 8-:rikerin haıkanl,i'nda yap
mıştır. 

t:iyeden katip Sabri Gol ta
rafından llyelerin adluı birer 
birer okunmuş ve çokluk oldu 
ğü anlaşılmıştır . 

Urbay Torhan lftriker ; ıu· 
bıt toplantt devreıioe girildiğini, 
toplantıya açtı;ıoı ve giiodelıkte 
ki maddelerin müzakeresine ge· 
~il~c;ıini s&yledi . 

Blıioci bıadde Mersin lim•n 
sosyetesi yılUk toplantısına bir 
milmeisil seçimi bakkirıda idi • 

Yapılan işari rey ile yine ur bay 
Turhan Beriker seçıfdi . 

lkioci madde faet-Uar arasında 

münakale y•pılmasına dairdi • 
Reye lcoodu ve büdçe encü

menine gönderilmesi On•ylındı. 
Ôçiiacü madde yııni tayin o-

Sadettin uraz 
iehrlin i-zde 

Seyhan vilayeti Cumariyet 
H'ılk Pattisioi ve şelirimiz Hllke
i ai teftış efttitk •kere · litiqbul 
ııylava B•y Sadetdin Ursr evvel
ıi glio §CbrimİZI felmittir • 

Çay totiamlarf gwftli 

Tarım "direktörUnün Rize ta 
rım di,ektörlüiüne·ıımarlam'§ ol· 
doğu çay toMimlarl gelmft·ve e

kilmek Uzere tarım okuluoa göa 
deiUmi1tir. 

Bir hirsız şebekesi 

Htrsızlar ~andarmanın 
takiöeta neticesinde 
yakayı ele verdif er. 

Geçen ayın 16 ioct petfrube 
sıeceai saat yirmi dö•t te şebri
mızdea hartıket 'rden martandı7. 

treninin bir vagonunun mühlh leri 
Şakir.-paı ile Kihy• İ>jlu İstailyon· 
ları araaıada f'i!r•eagiz ellertar ~ 

fıodaa sökülmüş ve vaıooun içi,_ 
den Uç çuval aaboa, bir çuval kah
ve, bir Hndık çaf, İki çuval 9ivi 

l 
f ~e ep-eyce~bot çu•aUarı çalınmışti. 

1 Jalıd•rma dairesi bu hı•eızlık ha
dıaf"&ini haber alınca tahkikat ve 

"tallib'ata•gitişmiş bunların Retıt 
bey lirantibda dfu•,İD Niğdeli Ha
cı oğlu mustafa, gardiv.ııgoa Mub 

sin ve Butııalt Suleymao oA-lü A
rif olduğunu saptamış ve her ü
çünü de yakalaomı§tır. 

Yapılan icelemede ba üç hırsız 
'c;ald~Jarı tO•la'rı Kozana götürüp 

sattıktan ııoora Ceybana geçmiş

ler ve orada da bir hıcıezhk daha 
yaparak ş;o,hrimize döomüılerdir. 

Bunlar bekkında Ceyhan za
bıta ve adliydince de takibat ya
pılınnktadır. 

loceJeme kiiıg1tlariyle bir tikte 
dün Cüoıburiyet genel savamaa
lığıoa verilen bu kampaoya efradı 
lstintak hakimliğinde sorguya çe 
lt.:ilen ve teYldf ·eaılerek cua evi
ne ıöoderilmiılerdir. 

lunan on dokuz iuar!D tddik 
memuriyatleri idi . 

Bunun da lcaauolır ve büd
çe encUmenlerine göoderilmui 
onaylandı . 

DördüncO madde uki mezar
lıktan . yeni mezariağ• nallledıle 
cek ölüler için taıım• ve sröm
me üçretleri hakkında idi . 

Buvun da tarif" enclimehine 
göoderilmeai on•ylandı . 

Bundan sonra üyeden Feyzi 
Duralın işlerinm çokluğondaa do· 
layı büdçe ve imar enc6mt-nle 
rioden istifasın• dair olan takri
ri okundu ve reye konularak o· 
oaylındı -

Urbay Turhao Beriker, gön · 
delikte müzak~re edilecek batka 
maddeler olmadığından bet ıubat 
936 çerşanba günü ı.at on dart 
te top~anmak fiıere toplantıya 

ıon vetditini söyledi . 

$po~: 

bik ma~ar.ı bugün 
baŞlıyor 

Batremiz . kölftpbıi arHtnda 
936 yth 1ımpi1onunu ıeçmek ü· 
zere futbol heyeti tırafıödandar.
rim1 editeo fıkstlire gare ilk mıç 
buato Hat 'J&tlmd• T oroı tpor 
- Tarl\aı ld .. n Yurdu, ikıinci 
ıtıa~tı 2.45 de Adana idman Yur
du - Seylun spor arasmda yıpı
lacaktar . 

0 Voluybol,, şampi
:fOnluğu 

Ev•elkt gün Hımı1eietf al ala 
nanda Çukurova mıntıkatunm se· 
nelik voloybol ı•mpiyonlutu mü 
•• h•kılırı yapılmtştır. 

Yüzlerce meraklının beyeoan· 
la takip ettiği mü11bakalara, Sey· 
hata Aeaaa Rporun rakibi Tarıu• 
gelmediğinden eeremooi yaparak 
hDkmen 1galip ilin edildi . 

Eo mühim maç M~rıin İdmın 
Yurdu - Toros ara.sında idi . 

Hakem ; İstanbul üniversite · 
sinden Hüseynin idareeiode ya · 
pilan bu maç çok .. alakalı geç· 

•mit ve neticede Toroe .galip, gel 
mi§lİr . 

Gelecek bııftaya Sevhıo Ada-
• na spor ile Adena İ4mın Yurdu 
karşıl11şoçak tır . 

Maaşlar verildi 

izin verildi 
Hl 

Dörtyol ilçesı Gazi oku)ll a 
retmeoi Rabıın Ole.ya he''·u 
ğıodan dolayı bir buçuk e1 0 
verilmi§lir . 

Urayca para cezaf~o 
cezalandırılanıaı 1 

Arabacı Ali oğlu YakoP ~ 
atle araba eilrdüğ6ndeo ıoo.rf 
HHan oğlu Osman handı ıe 

beılediğindea 100, arabacı t 
oğlu Ali .. cemi hayvan koşt 

1
e 

dan 100, bakkal Boaevin y 
Duran karaıık yemek yağı 1 
ğındaa 300t Giritli Ve ti c•~ 8 
.. burnu ıu çakardığiodao 1' 
11rabıc,,Ahmed oğlu Re~it, z 
§İm oğlu Şerafeddin, Ali ı• 
Ati ve C<.elil ~lo Ali L yol ö~t 
de araba y&kadıklarıodao 1 , 
Arabacı Hliı~yin oğlu ~'\•1 
topal bayAao koıcuğundao. 
Mr.bmed otlu Rifat ve çifçı ~1 
seyio oğla Mebmed cadd•Y'p 
dikletinden :?00 er1 aubıCI JI& 

tafa otlu Basan (. vesikaaıı f'' 

uaba ıürdürdOğDoden 200. 
yaı qiret .Celil oğlu Abd 
kanara ,!ışında keçi kestiğiıl' 
500, arabacı Abdullah oğlıJ 
tıfa s~yrfisefer memuruo• 

1 

kasıo1 v~rmediğiaden 100, •' 
cı Gefer oğlu Kazım ouıJJ8' 
biıikltle bindiğinden 100, çı 
suyunu caddeye akıtan Cıfe 
zı patron Şerife 200. CoıJJtJle 
fabrikası mewurlarındao ~ 
Asım fab · ikasıoda bekçi ~ıi:~r 
er, Haaarı oğlu Hüseyin a• 8 t 

na zaif hayvan koştuğund•11 

ekmebci ecip oilu H•C'J° 
camlarını pis tuttoiundao I 
meraogoz Mustıf a oğlu ı\b ! 
50 kuru§ para crzasile ceı•I' r 
rılmtılardır . /:. 

Zabt kaUpleri arsı • 
'bf G• çende yapılı o imtJ 

muvaffak olan cezaevi kati~,ıd 
mut Karaısalı nbt katipliğ~-1 
ye.ine mübıtşır Halil lbr11~ 1 

Ç,.-yban zabt katiplığioe 0
9 

İşyarların şubat ma.şlan dDo rende zabt katibi Osman •1' 

tamamite verilmiıtir . lardır · ( 

Yangın başlaf1ğıcına se· Kaçak kereste bulll 
bebiyet verdiklerinden KaupBekir uramıoda ot~ 

Hanedan uramıoda oturan kara Mehmd 9ğld Abdull~ 
dıoda birieinde yirmi üç p•' 

Mahmud oğ(u Mevlüd ile karısı çak kertste bulno~rak 81ırıfl1 
. Haoife komşoluıoa gezmeğe git- d . 1• Jjll orman ayresıoe tes ım e: 1 tikleri bir sırada ocıkta söndür~ / 

~~~----.-.... ,~----
medea bıraktıklar1 ateıtcn sıçra· 
yan kıvılcırnlar yaıadaki koza ş • f· 
lerinirı üzerine dü§erı-k yaogın baş 
hngıcı olmuş ise de Etfaiye be 
meo Y'lİşmiı ve büyümesine ml'y
darı bırakmadan söndürmüştür . 
Zırar Ve z·yao yoktur . 

Y aagın ba~lingıcıoa ıe b< bi
yet veren karı k.oca bakktudı kı · 

nuoi if y•pılmıttır , 

Buca' da dolıJ - -
Kiremit ve canıl' 

kırıldı. 

Buca :oalıiyt sinJ ~ '35 - JO 
ağıı lığtoda dolu dü_şmü~ ve) 
e-ut süı müşlür Biı bç ev••' 

latı ve kremitJ~ri k1nlını,s 11'' 
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Yarın on st:kizler komrtesı topla
narak petrol ambargosu hak
kında bir karar verecektir . 

la 
Bir .İngiliz gazetesi, 

~: "İtalyanlara petrol verirken 
;rıı ağızla protestoda bulunmanın 

... ~anevi değeri ne olabilir? Diyor 
gı 

bil' 

§İı' Yarın oo sekizler komitesi 
0 1·b ıplanarak petrola ambargo kon· 
s ft ıası hAkkıoda müzakerelerde bu· 
ee•f nacaktır . 
ve ; İngiltere , Fransa, İsp9nya , 
le O~ilrkiye, lsveej, Yunanistan, Yu 
şlııO~slavya, Feleancnk ve Sovyet 

a ll~U8)'adao mürekkep olan ekis 
dııo ırler komitesi petrol ambarğo· 
ıir•'ı tetkiketıoı bitirmİflİr . 

ve Yarın bu komitenin hazırla 
;İ tliığ-r rıpor da okunacaktır . 
r oll İogiherenio petrol ambargo
eıİP Jna tarefdar olacağına delalet 
iıt11 den yazıları Loodra gazeteie· 

ınde görmek mümktiodür . 

D~yli Heraldın son gelen sa
Hında petrol ambargosunun der 

ulıl~al tatbik e':lilmesi zarnri oldu· 
bıı• ·una dair olın yazıyı aşağıy• 
af oyuyoruz 

, Muıoliainio tayyarecileri tara
af~adao kızılbaçıo gece bombalao

ıat ı~ına dair yeni haberler geldi . 
Bu hücum çarşamba ıabahı 

koP ~muotur . . 
()(), Bu bftdise tam Baldvin kabı 

tJı '*ıesinin Dovniog Strit' de toplanh 

ac1J8ptığı .ıtra:I~ olmuştur . İki bidi
oşt 

1
enin eaatlerı de be men hemen 

in ,11nidir . 
ğı 4', İngiliz bakanları biç bir ıey 
c.ı apmamak için bir çare ararlar-
8~ ,.en İtalyan tayyare<'ileri V aldia 
ş~t, ;zerine merhametsizce bomhılar 
1ı.,ağdırıyorlardı . Bu bombala" , 

1 :o0talyıyı milletler ctmiyetine bağ-
u ' milJetler tarafından sarılmıt 

u!-!>11ı;lan .pet,olla bel'lleomiştir . 
811

• Dueiedeki Amerikan kızılha
ifçı ~ına ve Dr. Huperin sıhhi teşki· 
dıJ'~tına ilkkinun ayında bomba 
:cJ:atd1rao tayyareler de höyle itli . 

DoJodaki İsveç , Daggar Bur 
ve Bolallideki Mısır sıhhi teşkila
tım yıkıp banp eden bombalar rla 

ayni ş~kilde beıoıleomiıtir • 

Bir taraftan biz ve başkaları 
İtalyanlara petrol verip dururken 
onların hu faciaları yapması karşı
sında neden ürpermeli , dcbıete 
kapılmalıyız 1 Buna kendimiz im· 
lcao vermekte dt-ğil miyiz? 

Bir tarftan İtalyaclara petıol 
vereduruıkeo bir taraftan ağızla 
protestolarda bulunmanın manevi 

değeri ne olabilir? 
Devamlı ve hesaplı bir surette 

kızılhaç teşkilitmı bomb•lrya~ur 
mak, arsıulusal bir vahşet, bir fa
ci•dır ve bunu kaybetmif demr:k 
tir. 

logiliz kamoyu, biç şüpht siz, 
buouo ıstırabını duymaktadır. 

Vaktile barış için' yapıldığı ge· 
ooya baş vurulsa milletin taşkın 
bir çoğunluğu, muhakkak, petro· 
la ambargo konulması içi.ı rey 'le· 

recektir. 
İngiliz kamoyu hakkında şöy·' 

I~ veya böyle yanlış düşünceler 

oıtıya atılmış olabiliF. 
Fakat muhakkak· olan nokta, 

onı.ıo manevi faziletten asla ıyrıl· 

mıyacak tır, 
İogiliz milleti, kendisine veri 

len petrol yüzüodeo bir milletin 

merhametsizce saldırganlık et
tiğini açıktan açığa görmektedir. 

Bu memltkette basit ve açık 
sözlü.ad..,mlardan mürekkep kos· 
koca bir ordu vardır ki Baldvin 
ile hususi bir kaç kelime koou· 
şabilmek için bir çok şeylerini 

vermek isterler . 

~kum hu riy et-~g-a_.. ....... '
2

:::::ezu=I H~~-b,._~==-ş---le.,,...,=;~, n~= -~-ıeaz"'3!!a~n=-· d-~-
ğ~; '?.efesinin yazdığı 1 ğı yeni zafer 
o •' 
u~• gibi değil 
o ç 
C~fe' -Birinci sayfadaR artan -
uuıı1'ılli beşinin taoı•meo ücretsiz ola· 

0 .fJ .. k Bele.diyece kefenlrnip yıkana 
Ali: rık tı şıodığı ve gömüldüğü ve 

a• •~•bta odun ve sabunlarının te· 1 
d•" lbin edildiği , mütebıkisiodeo alı· 
ıC1Jfları ücretin sözü geçco kefen • 

ao /•hta , odu.o , sabun paralariyle 

ı J\b'ıkama , taş ıma , ğömme ücretle 
el• · · b. I '. ı· el rıuı bile güç karşılaya ı r.cegıo , 

/:,innetice pPk çok para ve emek 
sı tarfederek meydana getirmekte 

.ıflduğu bu mezarlık içio hiç bir 
1 ~b alut varidat temiu etmrk maksa 

~:ğ;ııdıoı göıetmediğini beyan eder 
ı.j'88Ygılarımı sunarım . 

raı• 

a Je Kuruş 

n •'' 190 Kefen bedeli 

da ol 
uııı• 
p•'f 

l ı il,,,, 

120 Tahta ,, 
20 Sabun ,, 
30 Odun ,, 

150 Yık ama ücreti 

100 Taşıma ücreti 
200 Gömme ,, --

edil' 800 Y ckiio 
As ~ 

rı '!1ezcırlığa gömülen ölülerin 
/ti rnıkdarını gösterir cedvel 

5~9 B l d· e e ıyece meccanen )' ı· 

nıll kanıp kt·feolcu<lıkteu sonra 

4 
... 

0 
taşınıp gömülen ölü adedi . 

;) 35 bjriııci sıuıf iirreıle aile 
lllezarlığına ~ömülen . 
20 ikioci Rıoıf ücretle 
hus&ısi meıarlığına gömü-

- Birinci sayfadan artan

Askeri mulah za ve ihtiyaçla
rın her şeydeo t-Vvcl geleceği 
mamafih buouu , hattıu yarın 

tahrip edileceği demek olmadıği 
söylenmektedir . 

Son dakika 
Anadolu ajansının son da
kikada ~rerdiği telgrafı da 

aşağıya koyuyoruz: 

Ankara: 1 (A.A) - Adisab:ıba tel 
urafı:Habeş büyük erkdnıhorbiye
~ioe şu tebliği '>ilJirmektcdir : 

Şimal cepbHsinde ikinci kanunun 

21 inde başlamış olan ve 9 gun 
süren bu muharebede başlnngıçta 
llab ~şlerin italyan müstahkPm mev· ı 
zilerine taarruzu ifo başlamış ve 

ekizinci o-iinde İtnlyo.nlor muka-
s o -
bil taarruıa geçm ışlerd~r. 

Bu muharebede ltalyonlar 

3 bin telefat vermişler ve lla · 
be terin eline 34 Sahra topu 

17~ mitralyöz ~653 tüfek ve 18 

tank geçmiştir. ltıılya~. yaralıları
nın ölülere nisbetle yuzde 30 f.~zla 1 

olduğu bıl<liriJiyor Habeş znyıatı 

300 kişidir. 

999 

leo . 
395 üçüncü sınıf ücretle 

busue'i mezarlığın• gömülen. ! 
Sekiı aydır gömülrn umum I 
ölü mikdaıı · · 

(Türk Sözii ) 
r 
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Hitler kadınlar hakkında 
ne düşünüyor ? ..- Asri Sinema 
- Blrirıci sayfadan rırlan -

1 Şubat cumartesi akşamından itibaren 
Mevsimin emsaJsız fılmlerinden birisini daha sunar 

Arapça ve Fransızca !:.Özlü ne de tüccarı, ne patrom ve ne de 
işçiyi iltizAm etmemelidir . 

. Herkesin birbirile zıd, muha 
lif meofaatlarınıo muvazentsini 
muhafaza etmek lazımdır . 

İktisadi nazariyeler yok 
-Ekonomi alaoında bir tek 

Doktrinimiz vardır ; İktisad sa 
hasında Doktrin yoktur. 

Eğer §ahsi teeebbüsler yoksa 
bunu devletin teşebblisleri dol
durur . 

Soysal geıginlikler bizde g 
revferle halledilmez. Çünkü her 
kesin menfaati aranı t line alan 
devlet soysal sulhu temin e•f ~cek 
en iyi Çareleri b~lmağa mecbur
dur. 

Arsı ulusal sıya@ada da böyle 
dir · 

Sulh ancak muvazene, bina 
enaleyb adaletle teıis olunabi 
lir . 

Bu sulhu kurmak için lazım 
gelen yoll41rı bulmağa gelince bu 
da g~ç değildir · 

Herkesin insani bir duygu ile 
aklıselim ve anlaşma arzusile hare . 
ket etmesi suretile .. 

Hitler not aJabiJmem için bir 
az durdu • ~Başımı kaldırdığım 
zaman ba'kışlarıoın bir masal ol
may ıb kuvvetini gördüm . Te 
bessüm edıyordu . 

-:' Biz Almımyada 68 miJyo 
nuz . 68, milyon İnsan ki ; yemek 
istiyor, geymek istiyor , barın 

mak istiyor. Kısacası yaşamak is· 
tiyor . Dünyanın biç bir muahe 
desi bunu değiştiremtz. Dünya
ya gelen çocuk süd istemek için 

ağlu . Onun süde hakkı vardık 
Bır d~vlet reisi milldine müb

taç olduğu ıeyleri vermfğe me~· 
burdur . 

Nüfus fazlalığı ve sömürge 
mes .. lesi 

- Şimdi çok mühim bir m~
seleye dokunuyoruz Mübalağalı 
bir surette takip edıleo fazla nü
fus propağaodası yüzüodeo nüfus 
lüzumundan fazla artacak, harp
lere seb,.p olacaktır . Ekmeksiz 
likteo şikayet ediyorsunuz. Ayni 
zamıında fazla nilfus istiyorsunuz. 

- Bt>şeıiyet, ancak istidad sa 

bibi milletlerden te~ekkü l eder. 
M,..ziyetleri itil>arile imtiyaza sa 
hip, olması lazımg.-lea milletler 
arasında, hayatları tab<lid edil
miş olanlar vardır , Halbuki daha 
iptidai olanlar da var 'ki , elle 
rinde işlenmemiş , geniş arazi 
bulunmaktadır. Avrupıı milletle · 
rini. ilk saydığım milletler ara
sına koyuyorum . 

Bu noktai nazardan , biz Av 
rupalılarıo , hazan ihtilaf lçind~ 
olmakla beraber , miişterek men· 
faatlar ı karşısmda müttebid bir 

aile teşkil ettiğimizı .tanoediyo 
rum . 

- Almanyaoın nüfus fazlalı
ğından dolayı mı müstt,mlekeye 
ibtiyac hissediyorsunuz? 

- Sız öyle düşünmüyor musu 
nuz? 

- Bu gayeyi pratik bir şekil· 
de, nasıl elde edbileceksiniz? 

- Diğer milletler bu muva
zene1 ve adalet mefhumunu kabul 
edecek olurlıusa , maddi ttf~rrüatın 
ballı çok kolay olur. 

Haliba~ırda beni alakadar e 
den ~ey, milletlt-rin, her birinin 
en iyi t~rzda yAşamasını temin 
için. muzmer fikir gütmiy~relf, 

büsoüoiyetle elbirliği etmeleri fik· 
ricio bütün dünyada uyanmasıdır . 

Tekrar 'diyorum, Almanyaoın 
ve Fransanın yaşaması için, ve 
beşeriyetin menfı.utı namına, Av

rupanın rdıthınl temin ~tmek li-
zımdır. · 

Anschluss davası 

-:- Anschluss hakkında ue dü

şünüyorsunuz? 
B~rada hiç kimse bunule meş 

gul olmaz Viyaoada, dahili siya
set işleri için belki bir heyulaya 
ihtiyac vardır. Fakat Almanyada 
Anschluss mev~uubıthis değildir. 

Kadın hakkında Hitlerin 
düşünceleri 

Saatımın akrap ve yelkuvanı 
ilerliyor. Her şeY,i soramamak, i•i· 
tememek korkusiyle acele ediyo

rum. 

( ıtto ) 
Atlas dağlarında çevrilmiş şarka ait muhteşem film 

Oynıyanlar 

[ Ayşe ] 
Mehmet Vusufam= - lbr.ahim Molla 
Slmone Berriau--;.;;.._,;.;;. Camilte Bert 

bugün gündüz üç matine -
ıo,3o da talebrler içir:ı tenzilalh 

2 de 

ltto 
-Yakında: 

Bitmemiş Semfoni 
dörtte 

Bitmemiş Semfonl 

Ankara Türkiyenin kalbidir 
_ Peki, Kadınların rolr.? ha· 1 

kikatı:n oolaıı yalnız çocuk yap- 1 
ma~a yarar olarak mı kab':'I edi j 

yorsun uz? il 
8µ defa Fübrer güldü. 

- Size huou kim söyledi? 
-Matbust. 

Ben kadmları er keklerle mü· ı 
savi görüyorum. Fakat onu erke- : 

Türkçe sözlü İnkılap filmi -

Görmiyenlerin görmesi ve görenlerin tekrar görmek arzularını ye
rine getirmek için 5 Şubat çarşamba gündüz iki buçukta 

bitmemiş Semf oni 
6404 

ğe müşabih zannediyorum. O er· .._ ________ _ 

keğin arkadaşıdır. Ve ancak 
erkek erkeğin yapabileceği 

işleri ooe yüklememelidirl 

Kadınlardan ml.irekkep tabur· 

IH tasavvur edemiyorum 
Onları soy$al işlrrde daha zi

yade yerlerinde görüyorum. Ma · 
mafi evlemniyen bir kadıo, 

- Erkek azlığından Alman
yada böyle kadınlar çoktur- Er
kek ğibi hayatını kazanmak hak
kıoa sahiptir. 

Bundan batk• size tunu hatır-
ı 

lateyım ki: 
Fırkamızın büyük toplantısına ait 

filim bir kadın tarafından çevıil
di ve olumpiyat oyuolerınıo filmi 

de ~ioe bir kadıo tarafından çev
rilecektir. " 

Führer ayağa kalktı . Onun 
tam bir sıhhat içinde olduğunun 
farkma vard1m. Hastalığı bakkm 
da dönen şayialar yalandı. 

Bn mulakat tam elli dakika 

sürmüştü. 

- Bini -

Şehir 
tlapıshanesinde 

- Birinci sayfadan arian -

İnzibat ciheti de tamamen ye
rinde olup en ufak bir hadise bi- ı 
le olmamakta ve bunlarıo hüsnü 
suretle idarelerine büyük bir ö 

nem verılmr ktedir • 

Ceza evinde 174 erkek ve 1 
kadın mevk11f, 191 erkek. ve 5 
kadln mevkuf , 3 erkek ve 1 
kadın vergi boıcuııdao kı 

1
381 

mahpus bulunmaktadır . 

Son günlerde şchı imiz cezn 
evine Ankaradao 6, N~ğdedeo l, 
Udııdan 3. Gazi Aotepteo 2 . 

l\f ar e şta n 1, Silif kcd a o 1, Muş 

dan 15, V andan 1 . olmak üzeı f': 

30 mahkum gelmiştir . 

Dene bilir ki, şehrimiz ceza 
evi Türkiyede bulunun cPza ev
)erinio en t~miz , en sıhhi ve 
İbZibatı tımamen yerinde bu

lunan bir tantsidir . 

!<ız sevmenin cezası 

_______ IT_A __ N __ S_in_e_m __ a_sı~n~d--_a~I ____ _ 
Bu akşam 

Bütün şehir halkının dört gözle beklediği film 
St-nin en muozzam , en fevkalade, ve en:kuvvetli eseri 

Fredrik March ve Charle Laugton'un 
Temsili muhteşemleri 

( Türkçe sözlü ) 

Sellller 
fevkalade bir Gaal müsameresi 

Dikkat • • 
Bu film için numerolu yerler satılmaktadır. Yerlerinizi evvelden tu-

tunuz . 

Yana saat, 10 da 2 de ve 4 de matine 

Pek yakında: 
BKLA LUGOZİ'yi tekrar ŞANOU SiHiRLi ADADA, fılaıinde göreceksiniz 

6403 

-----·--~-----------~~-----~~----~~---~ 

Alsaray sinemasında 
---------------~----------~-------------~ 
Ünlü bestekar Muhlis 

ve cocukları saat 
• 

Bu akşam 

Ba, Bestekar 
Muhlis Sabahaddin 

Ballecı 
3 Perde komedi 

Ali Asgur kulübü 
Muhlis Sabahaddin beyin 

Matine saat 2 de 

Sabahaddin 
8 de 

Operet 

İzmi ıde Gazi bulvarmda bir F h 
kavga olmuştur. lzmirli Mehıned 1 O Tİ zade 1 
oğlu Arif ile Hasan oğlu Cabidin talebeye 15-25 
bir km sevmek yüzünden ara - 6384 
ları açıktı . Cahid: yanıaa Aldığı ~~~~-~~~~~~,-~.~~-~--~~~~~~~~~ 
Hasan ve İbrahim adında iil:i 
arkadaşı ile Aıifin yolunu bek
lemiş ve kavgaya tutuşmuştur . 

Hasan ile İbrahim Arifin kol- ' 

]arını tutmuşlar Cabit belinde l&· ı 
ş tdığı bıçağı sol mrmesi altına 
saplamıştır . 

Ağır yaralı olaa Arif derhal 

bafltahaneye kaldırılmış Cibil ije 
arlcadaşlar1 tutulmuotur . 
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Adana Borsası Muameleleri 

clNSI 

37'50 

YAPACI 

Ç 1G1 T 

HUBUBAT 

Satılan Mikdar 

K.U. 

Lıda, lıbnı 
,. erli 5 

Mf'ntane 

-Alfa .. 
Lherpul 1elgrafları 

1 I 2 I 1936 
.)anı-

Huu 6 
1 inci K.. V 11deli 6 
2 inci K.. Vadeli 6 
Hint hasır 5 
Nnzork 11 

UN 

K.ml.ıiyo ve Para 
İŞ Baokasıodao alınmııur. 

f'eAC -
Lıreı 14 9194 

93 Rtınmark 9 77 
Fraok"Fraosız,, 

92 Sıerlin .. Inıilis,, 6ıı 50 
24 Dolar ••Amerika o,. - 124- 19 
08 Fraok .. lnı rt·,. --2- 44 

Ceyhan urayından : 

No: 

ı 

Muhammen kıymeti 
Lira K. 

185 60 

Miktarı 

M. 2 
464 

Fi. Hududu 

40 Doğusu.yol batısı, 2 nu-

2 30 00 

3 14 50 

60 

maralı yol fazlası 
Poyrazı , 54 numaralı 
fabrika caddesi 
Güneyi,Osman mağaza 
ve anası 

50 Doğuıu, 1 numaralı yol 
fazlası 

Batun , 3 numaralı yol 
f asluı 
Poyrazı, Ali banda oğlu 
Mehmet Hıa ve dükkanı 
Güneyi , 49 numarala 
sokak. 

27.§0 60 Doğoıo, 2 numaralı yol 
faz1all 
Batııı, Şaban hefkereıi 

Poyrazı. Ahmet ve Şa
han hı>flrnresi 

Güneyi , 49 numarala 
aokak. 

Yukarıda miktar ve hudutları yazılı üç parçada 55 r buçuk met re 
murabba yol fazıaıı 18- 2-936 salı günü pazarlıkla satılacağından 
iateJdıJerio yüzde yedi buçuk pey akç .. Jarile birJıkte uray salonunıla 
hasır bulunmaları. 6-107 2-6- 11--14 

Sayın pamuk ve çirçir 
fabrikatörlerine 

Yerli mamulatından lzmir çirçir topu kullanınız 

Şimdiye kadar bir çok fttbrikc1lardll yapılan denemelerle eyi netice 
ler veren ve metaoetile nam kazoınmıt olan lzmirdeki tanınmış Hayım 
Ardili müeaısesinln yapmakta olduğu yer\i çir tir topl rı rından dayma 
meğasamızda bulunm•ktadır. 

Bu yerlı oirçir toplarından almanızı menfaatiniz iktizasındao olmaklıı 
bvıiye olunur. • 

Adaoe, Mersin, Tarsus ve C~yhan acentesi 64 t 2 
Adaoada: J Benyeı ve D. Elmıtn 1- 5 

Sapan YAlyetl daimi anCOmenlndan: 

Adana birinci hukuk haki11Ullndaa: 
D No: 78 
inhisarlar idaresi vekili avukat 

Cemal Erginle inhisarlar eıki baş 
mudürü Mus\ofa ve t>Ski Zıraat 

müdürü Pertev Vt- eski inhiııular 

~kı"perı Ahmtıt ara11nda mütehed 
dis alac11k dııvasınıo 13-1 936 
tarihinde yıııpılan mahkemesi ııra
eında müdd··ialttyhlerden Huluk ve 
Ahmlide il4nen yapılan tAblıtata 
rağmen mahkemeyA gelmemıı ol
dukfarıod11n namları ıı a ilAnen gı 
Y"P kıuan teblıkine ve mahkeme 
nin 17-2 936 tarıhine miııadif 
penrtesı günöne ttılıkına ksrar Ye· 
rılmiş olduflund.-n ytjvml mezkO 
rede bızlllt mahkem .. ye gelmedik
leri veya taraflarından tek il gön
dermedıkleri takdırde mahkamenin 
gıyaben devam edec~ği ve bir da-

• ha mahktımeye kabul edilemiye
ceklerı iU.oen teblı~ olunur.6409 

Adana birinci hukuk haklmllllnden : 
Dosyu No: 9'30177 
lohiıarlar idaresi vekili avukat 

Cemal Erginle inhisarlar e ~ki bat 
müdürü Mustafa ve eski Ziraat 
müdürü Pertev ve eıki C~yhan 
müdbrü ölü H11yri varisi Huluk ve 
inhisorlar ekİBperi Ahmet arasında 
mütehadJie alacak davıs nın 13-
1-936 tarihinde yapllao mahke
mesi aırasında mOddeiıleyblerden 

Huluk ve Ahmet il4nen yapılan 
tebliğata rağmen mahkemeye gel
memit olduklarından namlarına 

ilAnttn gıyap kararı tebliğine ve 
ve mabkemenın 17-2-936 'tari
hine mtt1adif pazart"ıi gününe ta
likıoa karar verilmiş olduğundan 
yevmi meıkdrede bizz 't t mahke
meye gelmedikleri veya tarafla
rından vekıl göndermedikİeri tak
dirde mahkemenin gıyaben devam 
edectğİ ve bir daha m11hkemeye 
lnbul edilmiyecekleri ilAnen tebliğ 
olunur.6408 

Dörtyol Balıdlyaslndaa: 
Kasabamıı bahçeleri su yolu

nun tahkim ve kapalı olarak inşası 
hakkında al~lusul kapah ıarfia 

mütttabhidine ihalesi yap.lın(5485) 
lira bedt> li ketifli beton inıaat mu
kavele ve şartnamesi ile ıhale ka
nununa göre muayyen olan müd 
d .. t İçinde yapamamıt oldu~ndan 
fesb~dılerek paıarlığa bır1tkılmıt
tır. 

1-Mezk6r ioıaattan kalar.(2981) 
liralık kısmı 7.7-1-935 günün . 

den itibaren 15 gün müddetle 11-
Şubat - 936 günüode pazerlıkla 
talibine verilecektır . 

2- Şartname ve pılanı beleJi 
yeden al ınabilir . 
3- iğreti akçası (224) liradır. 
4- Taliplerin beton işleri yaptı

ğına dair vesaik ibrazı )Azamdır. 

2~ 6410 
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ceyhan urayından: 

Çartı mebdeinden itibaren is 
taeyoo şosasının sol tarafında 237 
metre tulda ve 2.25 metre gımiş

likt~ yapılmakta olan Arnıı,ut kal
dırımı kenarlarına burdur çekilip 
üserine hetoo konularak korelen
dirilmtısi 859 lira 79 kuruş keş i f 

bedelli olup puarhkla isteklisine 
ihale edileoektir. ihı.le tarihi 17-
2-936 pazartesi günü se:tt 16 
dır . 

Pazarlığa ittirAk edeceklerin 
ehliyet fennıye vesikası ve ticaret 
Od111 kayit makbuzu ve yüzJe ye 
di buçuk muvakkat teminat para
ları beraberlerinde olorıık ihale 
gün ve saatında uray 1&lonundo 
hazır bulunmaları. 

Şartnamelerini görmek istiyen
lerin her gün urayımız f .. n itleri 
büroeıına müracaıtt eylemeleri. 

2- 6-9- 13 6411 

Adana inhlsartar nımDdOrlOIOndan: 
Dört milyon kilo miktarıoda 

olduğu tahmin ediltn tııtün. içki , 
tuz, barut ve patlay .cı maddeler 
ile bilumum euanın 1 -- Mart -
936 dan itibaren bir s"ne zarfın 

daki nakliyesi 30-1-936 p1>r· 
ıembe günü saat 14 buçukta ihale 
edilmek üzere açık eksıltmeye ko
nulmut İaıt de bu müddet ıarfmda 
talip çıkmadığındnn eksiltme müd
deti on gUa daha uzatılmışt ır. ihRle 
10-Şubat - 936 pazartesi gönü 
saat 14 buçukta Adana inhisarlar 
başmödtirlGğünde yapılıcıktır. iı
teldilerin muhammen bedeli olan 
1400 liranın °/o 7 buçuk niıbt tin
d~ki 105 lira munkkat teminat 
akçaaile Adana inhiıarlar baımü· 

dürlütöne gelmeleri.6412 

lllçlanmzı ve b 
1aııarıaızı 

Ali Nasibi eczaneıinden alı 

Temizlik s310 

Tarsus belıd~eslnden: 
"484,, lira « 11 • kuru~ bedelr 

ketifl i ve .ı 650· metre uzunluğun
da Tarsus ishsyonundau lşban
kası önüne kadar olan cıdJeııin 
sağ ve solunda bulunan bordor 
taşlarını yeni yap ı la n parke döte
meye yanaştırma işi 24QO-sayılı 

artırma ve eksiltme kanunu Jıü~ 
kümlerine göre " 20 ,, gün müd
detle ıçık t!ksiltmeye konulmu9tur. 
Eksiltmeye gireceklerin ihaleden 
evvel c37• lira muvakkat teminat 
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Çukurova Atlıs 
IUbU Yönkurul ..-a.,... 

hCjındn: 

Kulübümüz 8 Şubat 
günü tlalkevi salonunda 
greıini y pacaktır . OgiiD 
müze yazılı bütün üyele 
lantıyB gelmeleri ehemlll 

olunur.2 l -24-26-

6357 

11kçasmı bE1lediyeye yatırması 14- • • 
zımdır. ih-.leıi 936 sene. ıi ıubatı- yıtık şahade 
nın 17 inci pazarteıi günü saat 15 
de beladiye encümeni önünde ya 
pılacaktır. isteklilerin şartname ör 
neklerini par&111 olarak belediye
miıden aramaları ilAn olunur. 6392 

30- 2 6 

Adana sulh 1 IHiuk baklmll~n~an : 
Adananın dOteme mahallesin

den Ahmet kızı Rukiye ayni ma 
hr Heden kardeti Bekiri vaei tayin 
edilmit olduğundan alAkaıfaranca 
keyfıyat malQm olmak tizere UAn 
oluour.6405 

san okulundan aldığım 

tehi şahedetnamemi k• 
Y8nisini alacağımdan eık' 
mü yoktur. 

Çukur 

6406 

mescit m• 
lıhak 

HA'fl 

Umumt neıriyat ID 

M. Bak11 
Ada11a Türk IÖz& _., 


