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. Krallar konuşuyor 
''''Gizli cemiyet,, in 

muhakemesi bitti. 
DUnya silah yarışı -

Alman donanması tarihte üçüncü 
dafa olarak yeniden kuruluyor. 

; _ 

Habeşler 

Londrada 
Pariste 

başlayan göriJşınelere 
devam olunuyor. 

- ---· - 45 

Orta Avrupa anlaşmaşı şimdi 
yapılamazmış. 

Ankara : 4 ( A.A) - lngilure devlet adamlariy~e ~ral Geor
genun cena.ze wreninde bulunmak üsere Londraya ~ıt~ıı olan ya
bancı prens ve bakanlar arasında baılamış olan goruşmele-re Pa-
riste devam edilmektedir. 

Romanya , Bulgar krallariyle Yugoslavya kral naibi ve diğer 
bazı devlet bakanları hal.ô. Pariste bulunmaktadırlar · 

Havas ajansının bildirildiğine göre Romanya kralının Tili!: 
lesko ile birlikte Fransa dıı bakanı Füinden arasında yapılan go· 
rü1melerde orta Avrupa andlaşması da mevzuu b.ahs~dilmiı ve ltal
ya - Habeş harbi sonuna ermedikçe bu yoltla hıç bıt adım a~l_mı· 
yacağı teslim edilmiıtir . Fitinden yarın Yu~oılavya kral naıbı ve 
Avusturya bci~bakan muavini ile göra,.cektır • 

Japonyamn Siberya üze-
-- rindeki emelleri 

Japonya henüz Rusyayı mağlup 
edeceğinden emin değil. 

( Tehenbao) adındoki Çin gazdui gün geçtikçe biros daha 
gerginle,en • kötülepn Japon - Sovyeı mün1Uebetleri hakkında 
dikkate değer bir maka.le ya:ımı1 ve { ] ournat CÜ Moscou ) de bu 
makalenin örunnli kısı•larını almııtır . Bu iki millet arasındaki 

anlaşı.lmama:ılığı mev:ıuunu g9ş~rrn.Jc itibarile İ•tiftlMli bUlduğuınu. 
bu yasıyı b~ de wcüme ederelc a14ğıya lıoyuyoru : 

•• Sovyet Ruıy• d•bili kalkın- ı 
masanı bı11rmak için bakikaten 
ıulhu arzu etmektedir . Ve hu 
nun için de ıimdyie kadar bir 
çok defalar lcomplarile çıkıbi· 
lccrk bir çok harp tehlikesini or· 
tadan kaldırmağı muvaffak ol
muıtur • 

Manço hududunda Japonlarla 
- Sovyetler arHıoda bir çok vı 

kalar ehemmiyetli hadiseler çak 
mı§, ve her dt:fasaoda da Rusy• 
lizımgelen müdafaa tedbiılerioi 
almakla iktifa etmiştir • 

Japooyaya gelince, onun Si

beryı üzrriode futubat emelleri 
oldl1ğunda §Üpbe yoktar. Fakat 
Japonya bir harpte R11sy.yı mai. 
lfıp edecek kBdıu bePÜZ kuvvctlı 
olduğunu da çok iyi anlauııştır · 
Bu ana kadu ) apooya bu he bas 

l.tm ığa crsaret edememi§tir · " 

Çin gazetesi Japonyaoın Si · 
biıya ÜZf'riodeki emelleıibden 
biç bir suretle vazgeçmeaıit ol
cfuğ•ınu ve bunda da Çiode tat

bik ettiği tabiiyeyi kullanmak 
istediğini söyledikten 8oıırn de

vam ediyor. 
" Maaleıef -- Japoolar için -

Ruıyaya Çin gibi muamele yap· 
rnanın imkim yoktur • Sovyetler 
Sibiryayı ber oe değerine oluua 
olsuq müdafaaya karar urmi§ler 
dır · . " 

Gaıet~, bundıo eoorı Japoo-
Yanıo Ruıya ile mürıHebetlerioi 

lgeı~g~nleıtirmek aııuıuoun sebep
eunı ·· l şoy e izah ediyor : 

" J .. ponyan1n Çin üzerindeki 
teca ·· d' k vuı pliolarından milletlerin 
bı kat na.-:arını uzaklaıtırmık ve · 
aşka bir yere celbetmek . 

. Şimdi Japooyaoın bütün göıil, 
ıç ve dı •M . 

1 • otohataoda toplara-
onıtır . 

Mamaf ib bu yeai tecavllz f ı· 

tikametioin bir ikai darbe yap· 
maıaadaa çekinmektedir • 

Dünya efkArı umumiyeıioio 
ıüpbelerini izale içia Japonya , 
Ruıyanıo iç Mojoliıtanı igal et
mek iıtediii iotibatnı hazırlamak 
ve Çindeo Sovyet R•ayaya kırıa 
birlik hareket etmeaioi iıtiyor • 

Şamda yeni 
nümayişlar 

-
Şam : 4 (özel) - Suriye milli · 

yetperverlorio ıçmıt oldukları kı· 
nşıklık hareketleri ve ollmayiıler 
devam etmektedir. 

NümayİtÇılar magazalauo ve 
dükkinlarıq tekrar k11palılmaıı 

için feobiblerd~ bnlunmuılarıada 
polis tarafından men edı1miıler

dirr 
Büyük bir mektebin 6nüode 

yıpılmık iıtenen bir numayiıi de 
poliı dağrtmııtır. 

Halrp, H ama ve Humus ta ıD 

L\inet devam ediyor. 

Fransada grevler 

Sen- nazerde 
Sen - uazer : 4 (Radyo) -

burada büyük bir grev baıl• 
oufhr • Poliı grt>VİD ~a~ !•kh~la
rl meydan vermemuı ıçıo ııd· 
prtli tedbirler alaıııtu . 

Londra etsiz kalacak 

Loadra; 4 (Radyo) - Loodra 
ıebri etsiz kalmak tehdidi altın 
dadır . Buna ıebeb ıu .. p ç1rık· 
leraDJD bir grevidir • 

Grevciler ıon toplantılarında 
greve devamı kararlı1t11mıılar 

dır. 

Suçlular hafif cezalara 
çarpıldllar. 

Balrp : 2 (özel) - (Gizli ce 
miyeti)a muhakemesi bitti . Mah
keme kararın ı verdi. 

Cemiyet elebaı•larandan bir kı· 
çına birer yal, ve bir kaç•r ay ha
pie ile bir mıkdar para cezuı ve
rilcU 

(Cemiyet) üyeleri kararı süku 
DPt)I" dinledıler. 

Cem.iydio ba§k•nı Aotuvan 
çok şıddetli bir c,. zsya çarpılacağa 
kanHbnda olmalıydı kl; b ·r sene 
hapse mabkum edild ığioi işıtince 
s vi~i ve gii ldü. 

Mevkuflardan baaet ~de.,ler 
derhal ııılıverildaler. Bu kadar ha
fif cazalula yakayı kurtarabilme 
lerioe ihtilil ve tiddet knllanuak 
bük6meti devirmek tcıebblıii ıa
bit olmadıiıodandır. 

KiplinO için tiziya tel-

Versay zincirinden kurtulan Alman 
harp denizciliği nasıl ilerliyor? 

Makalleyi belkide şimdi 
şu anda istirdat 

etmişlerdir 

-·-Royter ajanıının bildirdiğine 
göre §İmal crpbeeinde Habeıler 

yc-nideo ,büyük t•arruza geçmiı
lerdir. 

Edvar makalle yolu üzeriocle 
d evam eden, saatler geçtikçe tid
detioi artıran ve ka o lı boğnıma 
halioi elan bu harp b'"nüz netice 
lenmiş değildir. 

Her ilci tarafta bbtüo kuvvet 
leril e neticeyi kendi taraf lar ı na 
çe~irmek aı2uıuodad ı rlar. 

Ankara R.dyosuoun verd iği 
tafsı l ate görl" Makallede halyAolar 
mubuara edilmiş veıiyettedir ler. 

Ya kılıııçtan geçırilmek vey• 

tdlim olmak mecburiyetindrdir· 
ler. Bu güo ve yaran gel rcek ha
berleri• Jebine çıkac11ğı sanılmak· 
tadu. 

grafları ve mektupları Yeni yapılan Alman gemilerinden ilcisi suya indirilirken . 
Adisababa : 4 {Radyo) - Ma

kallenin Habetliler taıafandao iı
tirdada bir gün meselesi olmuıtur. 

L d 
• 
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(R d \ B Berlln : 30 (öıeJ) - Raybs- ması, Venayin dooaomaya ait 
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1 
kanç ar ıtler geçen sene ma ütün zincirlerioi kırmıı oluyordu. 

Burada bulunan nehrin yatağı 
deiiıtirilmiı ve tehir muhasara 
edilmiıtir. l

ng! ~iz ed~ 1 ıp ınh ln 6 üfmüddo- yiıta ı6ylediği bDyük Raybıtaı MalGmdur ki bu zamana kadrr 
ay111 e uoyaoın er tuı ıa an · 

1 t • 1 f it ı ıöylevioıle Alman donanma 81J•- Alman denizciliği bir çok kayit ve 
~eketa ~-~ıya .e.gre,_ ve meb tu

1
plan 1111nın ber dürlü rekabetten uz.Is ıartlar ahanda pek mabdud bir 

~o ur ••; t•ırıa a1rııı un ara · • · · 
1 
bıea cev b •1 k • ı. of dutunu ilin etmııtt . hakkı malik iken bu (muahede ile 

Petrol ambargosu 
başhyor 

• ıp vere 1 me ım.in- H' ı dl d k" Alman dooaom&11 İogiliı deaı'z 
ıırlıtındanduyduğu teeHür8 ıbeyıa ıt er yor o ı: . Cenevre : 4 (Rradyo) - Pet

rol üzerine konacak ambargoyu 
tedkik etmek üzere topl•D•·• ekı· 
perler bu iıin mDmk6a olduğu 
kadar ıuratle bitirilmesi fikrinde 
mütt~fikdirler. 

etmiıtir. Almanya, kocaman logıltere- kuvvetlerinin 35% i derecesinde 
nin deniıleıde bakimi.yet ve em· bir kuvvet olmığa bak kazanmııta. 

Benim g6zdmle : 

Venizelos 
Ve 

Yunanistan 

Politika hayatında kazanılan ik
tidar, nüfuz ubun köpölüne ne ka
dar benıiyor , 

Sabun köpütüne bakınız ; hafif 
bir hava darbeıile ıiten bo yuvar• 
lak :ıekil,~ incelili, ıeffafhğı ve bin 
rengi ile göze ne kadar hot , ne ka· 
dar caziptir • 

Fakar. onun ömrü de güzelliği 
kadar fanidir • Hafif bir ha.. tazyi· 
ki , bir el iliımeıile ıöner kaybo· 
lur • 

Y aloaz arada bir fark var : Po· 
litib ummanında sönen bir aabuo 
köpillünü bir kere, beş kere §İ§İr
mek mümkündür • 

Yıluldaaıoı sandığımıı ne iktidar
lar, ne politika ııbsiyetlrri bir kere, 
bot kere daha korulmoı ve yıkıl· 
mııur . 

Yuaıo politika alaoı!lm ihtiyar 
pehlivanı Venizeloıun hayatı buna 
ne güzel bir öroekıir . Daha geçen 
Martta , memleketi kaoa bulayan 
bir ihtilalden sonra onun ı•hıiyeti · 
ne ( 1 numaralı memleket düımını] 
damgası basılmıttı • Vtl bundan ıoo
ra onun artık Yunaniıtına ayak ba· 
aamıyacağı ıanılmııtı . 

Son Yunan seçimi bunun ne Ju. 
dar yanlı§ bir inanıt oldugnnu göı· 
terdi . Yunanistan , mecliııiode mev· 
cut olao 300 kohuktao yansını Veni· 
zelosun emrine tahsis etri • 

Bir kaç ay evvel mutantan bir 
plebisitle Cunıuriyeti gömen Yuna· 
niıtanın , bir kaç ay ıorara kralcı fır· 
kalan müthit bir bayıl iokiHnna 
uğrayacak bir ıeçim yapmHı dünya· 
yı hayret içinde bıraktı . 

Yunan Kralı bir kaç gündenbe· 
ri yeni kabineyi kurmak için parti 
liderlerile kooutnvor • 

Ekseriyetsiz bir mecliı karşıs1n· 
da oe derece muvaffak olacağı, ne 
kadar yaıayabilecf'gi düıiinülecek 
bir oeydir . 

Veoiıdiıtler mnvaffakiyetl kar· 
1111nda diğer &rkalano birleımeleri 
mümkün olabilecek midir? 

Bütün bu sualler, yeni meclisin 
de da&uılarak bir ~kıeriyel mecliıi 
kurmak için yeniden ıeçim yapılma· 
eı gibi bir cereyanın baılımısıoı te· 

bep olmattur • 

Diyet, hak ve ihtiyac1nı, tıoır ve Bu günkü büyük Beritanya de 
kabul eder. oiz kuvvetlerine kiyaaen Almanya, 

Almanya, karada v1rlık ve İB· deniz harp kuvvetlerini §u kuvvete 
tiidalioin mub .. f11za11 için elinden kadar yilkseltmek hakkına malik-

d tir: geleni yapmak mecburiyetin e ol· 
dutunu dotru buldnğomuz gibi, Y dıun 185,150 looilotıya kı-

Ekieper ler bu hafta aooııada 
raporlarını vereceklerdir. 

büyük logilterenin de denizlerde dar aafi harp gemisi, 48,250 ton 
emniyet arımaııaı tabii buluruz. tayy.re gemisi, 51,380 ton krovı-

ismet lnönUnUn 
telgrafı 

zör 67,270 ton hafif krovnör, 
AlmaDya büklmeti, lngiltere 52,500 ton torpido muhribi, 18, Ankara : 4 ( A.A > - İsmet 

devlet ve milletile Almaoya ara 44S deaizah gemiıl. 
11nda her lDrlü rekabet ve mllca- Yen• gemi yapma haklarından 

İa3n0 Yuoaa foııvekiliae bir tel
graf çekerek. Kondiliıio ölümll 

mlln1&ebetiyle taziyede huluamaı· 
tur . 

deleyi ortadan kaldıracak bir nis- iıtJfadeye 9 Temmuz 1935 Alman 
bet bulup bunu daima muhafaza donanma programı ile baılımııh. 
etmete gayret edectktir. Bu gün y•ptlmakta olan gemi 

HitJerin bu ıözleri, meJQm 18 ler ıunlardır: Bulgar krah Labrunu 
ziya ret etti hnirao loıiliz - Alman deniz 26,000 er tonluk ve 28-cm-

kuvvrtleri pak.ti ile biten koous çapanda topluile 2 zırhlı, 10,000 
Paris : 4 (A.A) - Bulgar kralı 

dün akııam beraberinde Pariıteki 
Bulgar elçisi olduiu ,halda Cum -
bur baıkanı Lebrnou ziyaret ede· 
rek bir lıuçu&c Hat 1ıör01mD1ler 
dir. 

malara yol açmııtı. er toolt.k 20-cm - çapında top-
Bu muahede ile Alman donan- ları olan 2 kruvazör, 12,7-cm

toplu 1625-er tonluk 16 muhrip 

Ne oluraa olsun son ıeçimlı~ Y · 
nan milteti Veoizeloı hakkındaki 
hükmünü vermi§tİr • 

Son muvaffakiyetten sonra Ve· 
nizelos, ıiyaei hayata artık girmiye· 
Cf'ftini, fakat Yunanietaoa dönmek 
fikrinde olduğunu söyledi • 

Elini, kolunu sallaya, sallaya Yu· 
nanistaoa dönen Venizaloıun bir gün 
yine, nasıl sa Yunanisranrn idare diz
ginlerini f'le aldığım görmek her hal· 
da f&§ılacak bir ş~y olmaz. 

Z•ten son yıllar da Yunanistan· 
da geçen hadiseleri, r«"jimlerın kav
ğaeına, karanlıkla, Cümburiyeıin çar· 
P•ıınaııoa atfetmemelidir. 

Bn, mücadelenin dış yüzüdür. 
Asıl dögü şen Venizelietlerlf', antı Ve
nizelistlerdir. 

Bıı mücadele orduya geçmiş, o· 
na aeıl vazifesini unutturmu~, onu 
politika işlninc karışnrnuş ve im 
müdahale memleketin vaziyetini bile· 
bütün köıü bi"' şf'lde sokmu~tnr. 

Yoba Cumuriyet rejiminin Yu· 
nanietının bugünkü karışık vaziye· 
cinde biç bir günahı yoktur. Günah, 
politikacılarıo , memleketi , orduyu 
ikiye ayıran şahsiyetler davasınındır. 

Yunan milleti kralı İ§te , bu da
vaya hakem olabilir ümidile tekrar 
başına getirmiştir. 

Ümit edelim ki: Komşu milletin 
bu umudu gerçekleşsin • 

Balkan antantının büsbüıün de· 
ıerlendiği, ehemmiyet aldağı şu gün
lerde Yunınistanı iç karıtıkhklann
dan kurtulmu§ görmek bizim için 
de çok arzu edilen bir şeydir. 

Nevmt Güven 

260 §er tonluk 20 denizaltı gf'mi
ai. 

- Guisl ikinci ıahlf ede -

iş ararken Hab&' 
kurşunile yaralananlar 

Habeşistana giden Suriyelilerden 
bir çoğu öldürüldü • 

Habeş kurşunundan kurtularak memle

ketine dönen Lazkiyeli neler anlatıyor?. 

. Halcıp 2 : (Ö.ztl) - Soriyeli 1 yol~a çalııarken, bir gün Makal
bır çok amelemn İtalyanlar tara· • lenın cenubundJln gelen bir Ha· 
fmdan Lol para vad dilerek Ha- h•§ kıtasınıo baekıoıoa utradık, 
beşistana götürüldüğ6oü ve bun Diğer bir çok amele ilr beraber 
lar çok geçmeden yerlerini terk benim de üç arkadaıım Habtıli-
ederek memleke tlerine dönmekte ler tarafından GldiirOldO , Biz de 
olduğunu evvelct: de yazmı§tım kaçtık. Üç giin, ftç gece ye1e-

Bir kaç gün evvel Lazki eli cek, baranacak yer bulımadık: 
Al il d t · y Nihayet İtalyan ordum•• dö-

cv ~r en smaıl adında biri nebildik . Bizi Aduvad•ki Hke-
de Erıtreden memleketine dön- ıi b1Btabaaeye yatırdılar • Artık 
m6~t0r · Kendisile görüşen gaz•· çalııacalr: ne taketim ne de ce11-
tecll crc tunlar& söylemiştir : relim kaJmııtı • İzin aldım ve 

••ltalyanlar bizi f&fki Afrika- memleketime döndüm . 
da Ucretle çalıım11ğa çağırmıt· Surjyeli •rkadaglardan Habeı 
lardı . Bt>D ve arkadaılanm Aı- kurıuoile ölenlerin ıay111 çok faz· 
ınaraya gitmittik . Bizi Makalle ladar . Bir çoiunu tanımıyorum. 
yolunu yapmağa memur ettiler. Yalnız benim arkadqlardao bet 
Klnuauevvel ayı içinde biz bu 6ldilr&ld& · 
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g İkinci Kanun 1923 : -

Bilyük zafeıled kazındıktan ve 
yurdu düşman istilasından kurla 
rup istıklfüine kavuşlut dulda o 
ıonra, Gazi, bir gün lzmitte İs 
tanbul gazetecilerini kabul etti . 
Ve oolara bir diyevde bulundu . 

Yaptığı çok büyük sipsal, sos 
yal ve kültürel inkılapları deha 
çok örıc~den tasarlamış ve tesbit 
etmiş bulurıduğuna şüphe bırak-

mayaa o ıözleri, bu bakırudao da 
pek büyük bir değere sahiptir . 

itte, Gazi; yapılaa iokiJapları 
daha: o zamandan birer nüve 
halinde işaret eden ,bu djyevini, 
İstanbul gazetecilaine Müdaoya
da bu tarihte verdi . 

( Tarih : Cilt iV. S. 354 ) 

• • • 
g Ağustos 1923 : - İkinci 

Bü> ük Millet Meclisi zamanında 
Gazi Mustafa Kemal; o zamana 
kadar ''Anadolu ve Rumeli Müda-

fui Hukuk Cemiyeti ,, adını tatı· 

mtş olan te~<'kkülün daha fazla 
te§lcilatlıomasıoı ve bir siyasi par· 
ti halini almuını düşündü . 

Af~m~"etıo bürün ihtiyaçları · 
nı gözeten ve yurda çok daha 
güzel bir istikbal hazırlayabilmek 
için h~r türlü tedbirleri alao 
" Cumuriyd Halk Partisi; ,, 
'' Cumuriyet Halk Fırkası ,, adı 
altında Gazi tauıfındao resmen 
işte bu tarihte kuruldu . 

Ve, ooun ilk proğrımr, 11 9 
umde ,, halinde tdbit edildi . 

( Tarih : Cilt iV- S. 141 ve 354 ) 

* • • 
g İlk Teırin 1923 : - Aokuranın 

hükumet merkni olması kararı 
( ld, bir kaç gün sonra, meclis 

te hararetli münakaşalara st bebi 
yet verdikten sonra nihayet Lir 
maddelik Lir kaauo halincJe ka 
bul edilmiştir , ) İşte Gezinin bu 
husustaki karara iJk defa olarak 
bu tarihte teıbit edildi . 

( Tarih : Cilt IV. S 144 ) 

* • * 
29 lıktet2rı 1923 : - Ga. 

zioio en büyük, en yüksek t>sed; 
barıkalar yapaıak yaratttğı ve 
Tüık gençliğine emanet etteği 

eıeri ! 
29 İHdt§rio 19:!3 de Gni-

oin yarattığı eserin adıne söyle· 
mrğe lüzum varmı ? . 

Devlet tekillerinio en iyi
si ve e:n kuvvetlisi ol1on " Cumu· 
ıiyet ,, millete işte bu tarihte 
ıunuldu ve o; 29 İlkteşrio 1923 
de saat 9 rla; Tüı kiye Cumuıiyc· 

tioio ilk Rriıicumunı olmak şe· 
tefini - hakla olduğu bu büyük 
§erefi- - kazandı ! 

* • • 
g Ağustos 1928: - Yur 

dun siyaıi, iktisadi, ve ilmi kur 
tuluşunu, yurdun her sahadaki is 
tildal ve refabmı lemin içio g· cr. 
gündüz çalışan ve çareler arayan 
Büyük Gazi, memleketin "harf ,, 
derdini <le kökünden halletmek 
istiyor. Asırlarrlarıh eıi bütüu Tii• k 
ots•I e. inin kültür bay ıtıoa ııgı· l 

olmuş eski bcırfleri almak ve 
yerin"; kullaoı1ması, _ öğreoilmesi 
çok kolay latin harflerini almak 
lUzumuna kani oluyor . 
1 İşte, Gazi; harf inkilahrnı a 
çan ve. binnr.tice, " Cumuriyrt ,, 
rejimitıde kültfüümü.tüo büyük 
bir sür'atle ilerlemuioi temin 

eden tarıhi nutkunu, Sarayburau 
parkında, bu tarihte verdi . 

( Tarih : t;ılt IV. S 252 ) 

"' * * 
9 Mayıs 1935 - Atatürküo 

bnşkanlığı altında, Atatürküo ~ş
siz dehasından çıkan direktıfıer 

dahıli1Jde çalışan ve büyük Türk 
devıiminiu meş'alesini taşıyan, 

(Cumhuriyet Halk Pllflisi) n&n 
dördüu<:ü büyük k urnhayı bu ta· 
ribte töplaomıştır . Tam bir ay 
fü,ce, Atatürk bunu şu şekilde 

kararlaştırm1ştır . 
''Cumhuriyet halk partisinin 

dördüncü büyük kurultayı 9 ma 
yıs perşcobe günü saat 15 dt! An· 
karada kamutay kurağında top 
lanacakhr ,,, 

C. H. P. Gerel beşkanı : K•
mal Atatürk 

(Ayın taribı No 17 - · S. 5) 

* • • 
29 Mayıs 1935 - Atatürk, 

bu tarihte, Türk hava kurumuna 
on bin lira vererek bava tehlı

hsini bıleıılerio baıına g~çmiş· 

ter ve bu çok önemli meselede 
de yurddaşlarına örnek olmuş 

lardır . Bu müoal!ebetle demi§· 
lrrdir ki : 

"Bu ulus, eo zor zamanlarda 
memleket ödevl ,. rine canla baş· 

la koşmuştur . İstedikl e rinden 
dab~ f..:ılaı:ıım baıaracaklardır . 
Tuttukları yol doğı udur .,. 

(Ayın tadhi : No 18- S 32) 

At.türküo hayatında (9) rakamı 
om özel bir yer tuttuğu hakkın 
daki farziyeme delil olmak üze 
re tespit edebildiğim vakalar se
risi burada bitiyor . Bu büyük 
hayıılıo , tarihin bu eo güclü iıa· 
<lesinin nasıl yaratıcı ve yap.cı bir 
ruhla dolu olduğu, vakalart ya 
ratmek için Lenimsedrği tarihden 
de kolaylıkla anlaşılacaktır . 

(9) rakamı, - yazımın "izah., 
kısmında da söylediğim gibi -
tek rakamlaran eo büyüğü ve 
en dolgunudur . Kendisini takip 
ede (10), - ki, (1) e, aynca hiç 
bir değeri olmıyan (O) ın ilave 
sile meydana gelmiştir - •·A · 
şarat hanesi,, ni meydana ge 
tirir ve kendisinde& doğurucu, ço 
ğaltıcı, yaratıcı biı vaziyet var 
dır . Ayni zam •nda, 10; 20; 30 .. 
gibi addl~r, - Li zt tıhi - bir 
''bütün,, Ü teuuil ederler . 

Düşüuülemezmi ki ; Ahtür
l!üo büyük ruhu, büyük iradrsi, 

tahakkukunu düşiiodüğü ve istı:dıği 

ideali ortaya atmJk için , kaioa-
h idare eden adedi bütürılne bi · 

le hemen takaddüm etmek istiyor; 
büıün maneviyatınıu, hatta bü·· 
tiin uzviyetioin, bir kelimeyltt, bü
tün varl ğıoın mabsuli mehi\e
livde olan f'serioi, y&ratıcılık vas~ 
f1 olan (10) dan ve Ln nun taz'i
firıden meydaua gelf'cek adrtler 
deo bir an örıc~ yaratmak istiyor; I 
bu dcruııi ve rahteışuur ib · 
tiyacın tf'8İri altında, ıubırnun mu· 
bsssalası olan şeyi, şıdedin ifade 
etliği "lıüHin,, den bir an evvt 1, 
biı ''bütün,, hali ode ortaya koy 
mak İc;;tiyor 

Aıatürkürı btıy:ıtında dığer her 
hangi bir rakamın ; mdf.li 8 iıı 

7 nin veya 5 iu drğil de (9) un 
yer tutabilmesiodr, berı; ooun ru 
hi üstüolüğünf', şahsiyetindeki ni 
hayetsiz kudrete parlak bir delil 
görmek istiyorum . 

Rakamlar içinile, tek ba§ıaa , 

(Türk Sözü) 
E Sll13!S!i±2 ±W - -- c _., 

Dünya Silah Yarışı 
- Birinci sayfadan artan -

Alman dooanma)Jının ilk tay-
1 

yare g('misinin inşası ve İngiltere 
ile kalite müsavatı hakkına daya ! 
narak 1936 ve diğ~r senelerde ya· ı 
pılacak gemilerin inşa planları d• 1 
hazarlanıyor. j 

Buna göre Almanyanın müs · 1 

takhel donanması 3 D~utschland 
tipinde zıhlı ild 26,000 tonJuk saf 
harp g .. misi, yekunu 101,000 ton· 
luk mütraddit harp gr mıleıi, 5 
ağır ve 11 bafıf kruvazö·, müna· 
sip mikdarda torpido muhribi ve 
deniıaltı gemileıi ile tayyare ge
milerirıdtn mürekkep olacaktır. 

Alman tarıhinde üçüocü dtfa 
görüleo bu Alman dooanmuıoıo 
yeniden irışası, ~Alman donanma 
idaresinde bazı harici değişikle
re de sebep olmuştur. 

Şimdiye kadar Berliodtki de
niz kuvvetleri idaresi, deniz savaş 
kuvvetleri yüksek kumandanlığı 

ismini almıştır. 
Bura'ı müdafaayi milliye yük

sek kümandaıını eliode tutan Rab 
aavaş bakar.lığınm emrindedir'. 

Y rnilikler tur.lardır: 

Raylı savaş Bnkanlığmıo yeni 
müdcafaA kuvv t tleri iktisat şubesi 
hava, deniz, ve ordu yüks t> k har 
biye akademisi, deoiı silahları 
dairrsi, denizaltı gemileri fi!otila 
sı, dt'niz kuvvt tleri eksiklerini ta· 
mamlayan şube, yüksek drniz a· 
kadf'misi, dtniz istihkam kumao 

daolığf, Wesermünde deki dt:oiz 
mektebi ve yioP- &)'.ni yerdeki ikin· 

ci deniz küçük zabit muallim mek· 
tebi ile deniz makine İllSpeklor
)üğü ve deniz rşy,si korıtıol da
iresi. · 

Bütün bu yeni deniı oıganisas 
yonunda genel savaştan evvtlki 
ile kıyas edHdıği zaman pek müs· 
tasna yeoilikler ve tyilikler görü
rülür. . 

Alman deniz kuvvet1~rinin ha· 
,Şında bulunan Amiral Raıeder ~ye 
di t!cnedenberi bu işin başındadır. 

Donanma şefı Amiral Foers 
ter dir. Şark denizinde kumanda 
Amiralı Amiral Albrecht. 

Ş ımal denızinde ise Vizeamİ·· 
rl Scbultz ·dir. Srıfi barp gt>mİ 

Jerioe emir ver .. u Konteramiral 
Carlı. Keşif l~\ı8Ş kuvvetleıioin 

batında is~ Koııteramiral Böbm, 
torpidolar kumandanı da Fr«>gat 
kumandam Kummetzdir. 

Deniz idaresindeki mühim 
mevkilerde zikrf'ı d~ğcr bir de 
şark denizi ikinci amiralı Konteı 
amiral Scbuster ve şimal denizin 
de KoLtuamiral Stovvasser bulu
nuyor. 

1935 tc denize çıkarılan ge
miler ara"4ında göz'! çarpan bil
hassa denizaltı g · misi bulunuyor 
ki , bunların altısı mektt"p gemi· 
@i , yeniden onalt.ya hdara ve 
13 ve 17 numara i le d nizal•ı ge - j 
milcri " Flottille V eddingerı ,, 
ismiJe dt"niı kuvvetlerine katıl

mıştır . G ç .. n yılın ikiı . ci teşri 

ninde- 6 bin tonluk " Nürnberg ,, 
kıuHZÖr olarak dr:oiı kuvvetle· 
rioe ilave edi ' mişti . Bu gtmi bir 
çok yrni ild rrind ~n b şka yük 
sek ruyik lıulıaı lı techizah olan 

en büyük şeyi ifade r:derr yalnız 
(9) dur . Ötekiler ancak (0) g•bi 
bir vasta ıle hijyüm~k ve kıy 
met kaz~nmak imkanına S · bip 
tiri .. , . I 

ilk Alman harp gemisidir . Nüın· 
berg ,, keıif kuvvetleri bayrak ge· 
mi§i olmuştUl . 

16 ikinci ~anunda dooaomay* 
verilen '' F 1 ,, gemisi ile deı ye 
ni tipte ıüratli bir denizaltı avcı 

ve mayo arama gemisi tipi µJeyda · 
na ç ı kmış oluyor . Böyle çaöık 

gemilerle iki yeni Sürat fılotillesi 
kurulmuş oluyor . 

2600 tonluk yeni aviıo "Gril 
le ,. dl'n başka bir çok eski mayo 
arama ve torpido gemileri yeıine 
de yenileri konmuştur . Bu Bene 
başında Alman tersanelerinde 
yupılmakta olan g,.mıler şunlar

dır : 

16,000 er tonluk iki zırhlı 11,· 
000 er tooluk iki kruvazör, 1625tr 

tonluk 16 torpido muhribi bun· 
dan başka 6, 250 şer tonluk ve 
6 , 500 er tonluk deaizaltı gemi· 

si ile 740 tonluk 2 denizaltı ge· 
misi ·ve 900 tonluk 10 Filotilla 
denizaltı gemisidir . " Scblesien,, 
safbarp gemisi ile Almany• üçün 
cü bir mektep gemi~ioi donanma-

ya katmıı oldu . Donınmaoın moh 
teJif gemilerioio Dıesel de motor
larının trcıübesi içio yaptıkları 

sürat ve kuvvet lecıfibelerinıle de 
çok müıait ve memnuniyete de
ğer neticeler alınmı§hr . 

Deniz askerleri ıay11ınıo da 
yavaı yavao arttığı ve denize yeni 
gemiler iodirildikce bunun daha 
da artacağı ıüpbe.sizdir . Deniz 
aakerlerioin kati sayııu hı kkında 
emin hic malumat memb•ı yok 
tur , İogiliz mathuatınd• ıon ya
yılan rakamlar ancak bir tahmia· 
deo ibarettirler . 

Geçen sene Kiel' de yapılan 
helk donanma haftoıında bulunan· 
lar Alman donanmasının yenideo 
ihyatı na gödcıi ile gördüler . 

Bu donanma bayramında hal
ka dooanmanın inkişhfı gösteril· 
di . Yeni Almeo hükumetinin de 
niıleıde Alman §tref ve kuvveti
nin yükselmesı için nasıl çalışh 

ğım her keı yakında o gördü ve 
anladı . Halkan deniz kuvvetleri 
ne karşı gösterdiği sonsuz ilgiyi 
o günlerde K1ele dolup boıanan 

yüzbiolerce kişi kafi derecede 
iıbat etti . 

Londra deniz muahcduiyle 
göze alıoan gayeye , de~iz İr Ş•· 

atına bu tempo ile devam edilerek 
çok sü.medeı. varılacaktır . 

Alman deniz lcuvvetl"'rinin 
buodatt sonraki inkişaf· t,.mposu 
artık arsıulusal deciz kuvvetleri 
müvazenesioin yeni şeklioe tib• 
olacaktır . Her halde Almanya 
nıo , deniz kuvvetlerinin diğer 

devletlerin yukarıya doğru ata 
caldarı adımlar , İrogiltere ile ay· 
ni nisbeti mub~fau · ederek ve 
Londra mukavelreİnt sadık kala· 
rak ayak uyduıacağlrıa emin ola 
biliriz . 

Veni Yumurtahk 
nahiye Müdürü 

ilimiz üçüncü komiserJerin 
den M"111 afa Rnnzi Ayıu " Yu 
mu talık ,, Nabiy si Mü~üı lüğüne 
tayin oluomı •şt ur . 

Aralayım derken dişi 
kı nldı . 

Gonisafz::ıde mnhallt'sindtı oturan 
kı S'lp Alım• t, Elci ~loıoş, v~ lb
ruhim oğlu Muıat nrı EHDda bir 
kavga çıkmış v~ bunları aıalamnk 
istiyen tatlıcı Ali yino kavgaya 
karışan sucu Ahmetteo okkalı bir 

1nsan ırka ve iıadrs i nio en 
yüksek bir nümunı Fİ olan Ata
lih kiio (9} u lıenıms mı si ve tek 
başına biç bir değeıi oJmay•o 
"0,, Ja birlt'ş·p kıymet kazanan 
sayılardan hoşlanmaması nedrn 
tabii olmasın ? 

Hamdi ~&VERDİ 

-SON- 1 

tokat yiyerek dişi kırılmış ve ağzı 
burnu karrnmıştır. Ahmet yakala· 
narnk hakkında kanUlıİ muamele 
yapılmışhr . 

E?X22SIJ. 
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ŞEHiR DUYUKLARI Spor tenkitleri ·-----
1 T oroslular nasıl 

Zıraat Mensucat ı d . . k b~ E 
F b .k \ na ı nıçın ay a rı ası P 

Az kalsın yanıyordu 

Zıraat M .. nsucat fabriluımd 
makinelerin zam~oınıla yağlanma 
ması yüzünden dün bir yarığın baş· 
lanğH't olmuş isede daha ziyade 
genişFeıJJrlİoe m• yd•n verilmeden 

1 

söndürülmüıtlir. 1 
Bazi ma.ıra ve aletler kullanıl- 1 

maz bir bale gelmiştı:r. Zarar bü 1 
yük olmamı§tlr. Bir kaç yüz lira 
içiude tahmin edilmektedir. 

İhmal, anlaşılan m·-.kioe yağ
cısı Hasan oğlu Emio hakkında 
kanuni muamele yapılmaktadır. 

Halke"'1 imiz daktilo kursu 
açacak 

Daktilo öğrenmt<k için Halke
vine b.aşvurulJuğundan kurslar lrn
mitesi bir daktılo kursu açmağt 

düşünmektedir . 
Kutsa karışmak istiyenlerin sa 

yısı kafi derecede olunoa bu kurs 
açılacaktır Bunun için daktilo ög
renm~k istiyenlerin v J kıt geçirmi 
yPrek adlarını Ualkevine bıldirme · 
lerini tavsiye ederiz . Haber aldı
ğımıza göre kursa on be'I şubatta 
baştana,gıktır . 

Kız lisesinde 

Kız lisesi 'yoloji öğr~lmeni 

Bayan Hayrünnisanın ders saatleri 
artmasından dolayı ücretine J 2 lirn 
zam :rapijsuştır. 

Ayni mektebin ransızca öğret 

men vekili Mustafa Sünbüh Fransız 
ca öğretmcnlığino tayin edilmiş~ir. 

Urayca 
Para cezasiyle 

cezalandır.ılanlar 

Çifçi Kızıltabtah Mf bmet cad 
deye pis sn attığından 100 , Bekir 
caddeye p;s su attığından 100 , 
Çıfç\ Ali oğlu Derviş caddeye id • 
ru yaptığıadan 200 , Silifk" ford 
acaotesi k11 ti bi Ve liddin oğlu Mll 
zaffet' caddeye idrar yaptığından 
200 , Arabacı Ahmet oğlu Ab· 
dullab vesikasız adama araba ver . 
djğiııdeo 200 , Arabac• Ft:yzullah 
oğlu Mehmet arabıısıoı aüratli sil· 
rüp adam ~ele<liğindeo 200 , 
Seyyar salıcı Şerif oğlu Ali cad • 
de_)l.e iduu Japıığacıdau eoo ' Bö 
rekcı Mehmet oğ l u lbnhim cad · 
d~ye idr.ar ysptığından 200 , G, 
zete ıatıcısl Halil oğlu Hal J c.d 
deye idrar yaptıgındıın 200, Çer
çi Ahmet oğlu İbrahim eblıy~ tS•Z 
bisıklete bioılığicdP-n 100, K1:1b-
veci Aıi oğlu Süleymuı caddeye 
dikilen fıdadları kırdığıodao 200, 
Arab.ı cı Salih oğlu Faık caddeyi 
arabasiyl~ işgal ettiğinden 100 , 
:Pamuk simsarı H .. cı oğlu MC'mdub 
fen~rsıı biıik!ete biodığınptın 100, 
Hırncı Mebmet oğlu Abdullah ben 
pislıklerioi caddeye döktüğündea 
200 , R· çLer D"rar:delı Hasan 
evinın altıo. han yaparak bayvao 
kabul t H tiı.ıderı h.01<k11 d.ı mu .ı 

mele yap1lmaktddır . 

İımuil oğlu Mirı.a umıımt p ı
ıar h.uic inde elbise sattığından 

100 , Marrıı ·goz İsmail oğlu Du · 
rao atelyesirıio üzerini çio~o ile 
kapallığındao hek\cıoda muamele 
)'apılınaktadır . 

Arttbaci Hacı Ahmet oğlu Yu 
suf addcl,ı işgal etıiğıodeıı 100, 
Arabacı Mustafa oğ ' u topal Ali 
zilsiz araba t1ürdüğüodtn 200 , 
Aı abacı Muetafa oğlu topal Ali 
ehliyetini üzeıinde taşımadığın · 
dan 100 , Arabacı Bekir oğlu Ca· 
bit caddede atların• yem lorbaeı 

taktığındma 100 , Arabacı Neıir 

- Gerisi üçüncü sahi/ ada -· 

TOROS: 

Kaleci · Go1ü örıüode~ 
ler le arıltışamıımaz lıktan . 
Penaltı Çf'kılirken iyi yer,i.e~ 
sı tl\k.ımını ıkioci bir s•Y' 'j111 
taı dı . Y ahırz plonjon Y'/ıiı 
yıp elır.dto kaçırdığı .JD~ 
ikinci bir çıkıt yapmesı IiJr ' 
Deg" jmaolıırı açıklara 19 aıe 
ve CrZa sabası içinde ıopl\;0 
oyumu tehlikeli . ma 

Bur ban : -· Keıi~lt~ıet 
vuruıları zaif . Arkadaşl•'1 . 
ralıp takımıoı terk etmesi pi ~ 
culuğa yakışmıynn baUe'Kr 
İdarecil~rioe hürmetlıir Jırn 
dar . 

Kazım ; Cüsse sizliğine ye· 
meo keıiş ve vurusları i7"deı 
tutuşu noksan • Kafalaı• Me 
amin çıkmalıdır . İçi 

Sağ haf : P11 veriıl,rir 
Nefeıı kabiliy~tİDi artırırlfme 
iyi Mr h•f olur . du 

Nuri ; BütQo oy~n IP,J 
ce hücum ve müdafaada 1' 
kez muavininin yapabil~; B 
nio hepsini yaptı • <f.qerJ 
ları ve bilhassa açıklar• f 
çok enf u . yalatz topu • 
da f11la tutuyor. 

teı 
Nazım : Top ahı1.rıoı 

sQz yapması ve verdiği ~in 
daha yerel~• ve görerek" b 
çılı§muı lazımdır . 

1
.tJ 

~ il 
Dayanıkla bir bıf . ~. 

auhy.er.ak OJDIY•• bıi f,aJtFr 
kırıdaki kusurl.rını clii' 
dah• iJi bir OJUDcu olur • 

Şağ•çık : Top ıllrüş " dı 
layaşları ekıik • ,,J Fı 

Mab!Dud • Açığa ver.ıl! ye 
lar çok gü.ıel • Müt~madW m 
orta ilerlemek i,temesi, o~ 
maması büyük hatô. idi · J m 
kıt yppan bir roüdııfaa b ,J pı 
şısında mrbacimler lc11a d~ ik 
lirle ceıa 11laB1ınıt .girdi" d ~ 
ıut çekmelidir . la 

Muzaffer : Ay ağana 'm 
ıtuplerı fevkaladr, pesi•: 'Y 
yerinde . Fantezi fotbohı ~ 
müessir bir oyun çılcıt 

mub&1ım teltımıo tatbik J 
y•m ıistemine karıı tetki~, . 
tirmek ~o biricci vaaifr-' ~ 

Soliç : Müdafıleıi I' DJ 

eonra topu dı§arı vurmıtl 
bir hatadır . Jh 

So:ııçık : Y n tutm~ 1J1 y4 

topla mÜtt> madiyerı ~erı ti 
hatalıdır . Ilı 

"Toros maçı ned 
k -ıybetti ?,, 

To ı oı daba ha~im, d•r 
gili hır futhol oynaması~ ~ 
hae11a sivrilmiş bir k,.ç it, 

Ya sahip oJmaıına reğcJJtf ., 
bir noktadan kayhetmıf11 

Bir takım kaı şı tarlff'' 
dığı oyunu kabul eder•'~ 
seksen mağ.ubiy~ti de ~ ~ 

. d k . A ' "' ıl mış ~me lır . tı gan 

şrn furbolcula11foo kurul~ 
k .. ıJI g• 

su~ tı. ımı top11 mu•ı nı" t. 
vaya 1-c aldı rarak Toro51l 

t ı 
içine al.ta . 

Böyle sıkı ş ıujlı oyo'~ i, 
dafaaya karşı diğer tll~/. 
bukk11k ki ı:çıklarla oJ I'-.. 
oyunu ~çmalr, lopu ıü r •'' 

"'., dan ıola ve soldau s·I 
rek dt>phıımı.o yap nalrd

1 ır 
ros bunların b ç birıui Y' )' ı 

·ıe 2 ve hep kıJı ara pııslısı• 

dan iltrlrmek istedi Vt it 
d~ çok bakim oyoam~"' ıı 
men 1ahadae mağlup çık1'1 ç 

Bir takım -§Unu uout~1 
dır ki : maçın bilmesio• ,ı 
dakika kal• mAğlubiyetJı 

·rıl 
tuı!lmayaD lakam §U tab•ı 
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Soa dayaklar 
sıl ...... -----------·----

Paris konuşmaları Bulgar hükumeti 

P aris konuşmalarında si
ı~hlanmağı istemiş 

Paris : 4 ( A A ) - Pöti Parizi 
en gazı•tesi, Hulgar krıthoın FJan 
an ile yaptığı ggıüşmenin ehem· 
iyeti hiç kimsenin gözünden kaç
adığıoı yazarak d ıyor ki : 
" Bu görüşmede Sofya hüku· 

etinin yeai ökonomisı durumu ile 
ulgaristanın yeniden silahl11n -
ası işlerinin görüşüldüğünü sr
tmek cııiıdir. 

ile Macarlar alAkadar 
değiller mif 1 1 

Pttte : 4 ( A.A ) - Y••ı 
rumi Pt .. te Loid gazeteli , Ma. 
ceriıtaoıo Parifl müzakerelerine 
ae doğrudan doğruya ve ne de 
bilHaıt• alakadar ofmadıj'ıaı yaz
makta ve dıa bıkaoınıu Paristeki 
ilcametiain hususi m•hıyette ol 
duğııou tayin eylemek i" dir . 

lnglliz- Rus 
kurmayları 

• MiM 
Eo inco kumaşlarınızt yıpratmıynn Üzerlerindeki kir. leke ve yağlırao 

eoğuk su ile t~mamile temi?.liyeo madeni ve neb&ti bir tı;ırkiptir. 

Kalıp halindedir. 

Perakende olarak kahbı (11) kuruştur. 

ll.6l•m ile her şeyin:zi temizliyebilirsiniz HattA Pelıkan uıürekkeb' 
IYl1 ile lekelenmiş eşyalarınızt bile .. 

ı 
Mim çocuk bezlerini kolaylıkla ve zedelemeden tertemiz j 

eder • 

Mim Lok~ boyalarllaki kir ve lekelı•ri çini banyo,cam ı kristal 
modeoi sofra takımlarınızı çatal,b1çaklerınız1 çizmeden yed I 

yırni bir hale sokar . ı 

Ml·m on n, zik ipı>kli, yünliı kumaşların yikonmaBı , temizlen · l 
mt•si için biricik modt1ni sabundur . ı 

Uluca mi 

5 Şubat 
Harbi umumide geçen bir atk feci&1ının perdeye aksi 

nı,maa elinde esir 
Son derece hiS&Si, aşla:i ve ftJvkalıtde heyecanlı 

ilaveten : dunya 

gelecell proğram: 
Sokak ÇiçeGi f•lminde Pransizka Gdal 

Umumi istek üzerine son defa olarak 

bugün giindüz 2,S da umum 
bitmemiş Sem( oni 

Ancak ~mniyet meselesinin ilk 
IAnı işgal t•ttiği muhelıkıık ve 
rulın Mılletler CemiyL ti hakkında 
ullıınd ğı lisan dikkate şayandır. 

Ekselsiyor, Ör gazeı~leri Sov
etlere karşı logıliz siyasuıoın 
eğışmiş olduğunu kaydederek 
~rk.,zr Avrupada ıulhu sağlamak 
in Franıız ve logiliz hükdmetle-

Loodre : 4 (AA) - Sovyet 
ğeneJ kurmay baıkınıoı , lngiliz 
geoel kurmay başkaoını kabul 

etmiflİr . 

Adana da 
caddesinde 
Başeğmez 

umumi sataş yeri : 
Mehmet Bozdoğanh 

ticarethanesidir . 
ve Ömer · -----~-----_......, ____ ..;;6404;;.;;.;;.;.......ı 

'nio ltalya yerioa Sovyetleri ika 
esi şeklirıde mutalibe kalmış ol
ukları sanıldığı yumaktadırlar. 

Bulg11r kralı 
. Balkan pakt.na girml· 

yeceaını söyledi 

Aakarı : 4 ( A.A ) - legil
ere , Bul1aıiıt11adan Balk•• pık· 
nı 8İrmeıiai iıttmiıtir • 

Bulpr kralı Boriı ıimdilik 
on• imlıla olmıdıtiuı bildirmit 
ir • 
ransız heyeti ,erefine 

ziyafet 
Berlin : 4 (A.A) - Olimpiyı· 

a gelmiı olen F raDllZ heyetine 
Franıız - Alman doıtluk Ctmi 
Jtlİ arafıadıD bir ıiyafet veril 

ithr • 
FrHllJ laeyeli Baıkıoı, iki 

memleket ıraıında bir uılaım• ya
ılm111 lüzumundan bıhı elmif, 

ki memleketin aDl11m111 1&yuia 
e ıulbun Alman ve F rıoeız doıt 

larıoi ıtıklaodıracağıoı iıbu et 
ietir • 

unanistanda yeni meclis· 
de mi dağıtılacak 

Atina : 4 ( Radyo ) - Kr.1 
iıtiıerelerine devam etmektedir· 
Ba ,.bah M. Teotokia'i kabul tt 

nıiıtir . 
MatbHt Tiyotokiı'ia mccliıi 

tatil ederek Jcnideo bir ekseri· 
Jel meclisi ıeçimi yıpm•k ve An
li Veoiıeliet bır kabine tctkil d

IDek taraftarıdır • 

Atlnada ortudoks 
kongresi 

Atioa : 4 (A.A) - ÔnümBzde· 
U bırinci tt§rinde ilk ortudokı 
lloı iresi toplao•caktır · 

Marsilyada 

Marıil,a : 4 (Radyo) - Dün 
bınden fazla eler.iz amt:lt'Sİ g rev 
ilan etoıiştir . 

Lirnanda huluoan bir çok. 
R•!m İler fii ~ lrrioi ~ıo§l it• rnıuııak · 
h, ve bir çokları )Ük alamamak· 
••dır 

Yüılrace 11tlı vr oıo ö Ü polıt1 
iakt!lc boyunca g · ım~kttd ı r . 

lahac ,. kt r . 

liüıü 11 h ıttl., ı >'la hücuma geç 
ek ve ka r,, tuaf wüdafo ıı s na 

~ükleomck tabıi bu 1-0 veya 
2- ı "b' b' -ıı ı ırer uyı farkla ma1ı· 
'6P olın takımlar içindir . To · 
•oı tak m b' . . 1 ının ıpor ter ıyesıaı 

Çok hkdir ederim . 

Çu"uıovı bölte antrenörü 

Eırtf Tevfik 

Dolunun tahribatı 

Yubansburg : 4 (A.A) - Yu
murta iriliiiade v•ğaa dolD, yer· I 
lil~rden 19 kiaiJi ve yüzlere• 
h•yvaoı öldürmOıtür . 

Her bakkaliye mağazasında da 
23 bulunur. 6269 

Kahirede yangın Dörtyol I\raat bankasmdan: ı Adana sulh 1 hukuk hakimlllindan : 
J(ahire 4 (A.A) - Burada çı

kan bir yangın neticealade 34 ev 

vmamııtır • 

Amerlkada soGuklar 
şiddetlendi 

Novyork : 4 (A A) - Soink 
d•lgHı dev•m etmektedir • Bu 
haf ta içinde soğuktan elli kiti 
ölmüıtllr • 

Urayca para cezasile 
cezalandırılanlar 

- ikinci ıay/adan artan -

1- Devlet tı .. sabına Türkiye Zi· 
r11et bankasıoca Dörtyol limanın
dan ihraç edilecek buğdayların 
Dörtyol istasyonunda vagondan 
tahliye ve vapura yüklenmesine lu
dar olan bilumum tahmil ve tah-
liye itleri münakasaya konulmuş
tur. 

2 - Eksiltme ton hesabil'1 ve 
kapalı zarf usulile 12-Şubat-1936. 
çarşambıı günü saat 14 de Dört· 1 

yol Zıt aat baokas&nda bir heyet 
huzurile yapılacak ve umum mü 
dürlükçe kabul edil ıJikten sonra 
muteber rayılacaktır. 

3- Muvakkat teminat dörtyilz 
liradır. MuvA kkat teminatın teklif. 
namelerle bert1ber bankaya tevdii 
)Alımdır. 

4- itin mevzuu : Buğdayı va
gonda teslim almak ve bilumum 
ma1raf ve vesait müteahhide ait 
o.lmak üzere vapurda teal im etmek 
tır . 

otlu Ali caddede •tler1na yem tor
ba1ı takt1iındıo 100 , Hliaeyin 
oğlu Ali zilsiz arıb• ılhdllilladea 
200 , Ekmtkc1 Ali otlu Kara 
Mehmet nokıan tmrtıda ekmek 

5- Bu işi alan kimse ile bir 
ıattıiandao 500 , Yıldız barı lcirı· 
cııı Niyazi fiyat listesi bulundur · sene müddetle mukavele yapıla-

M d od cektır. Pezla izahat almak iıtiyen-
madıiıodao 500 • ütekai ' ea )erin Dörtyol Ziraat bankasına mQ · 
Behcet umumi c.ddeye hendek 

racaatları "Ve zırfiarın ihale ifinü 
•çhtınd•• la•kktad• muamele J•· saat: 12 ye kadar makbuz muka-
pılma~t~dar · bilinde bankaya tevdii 6427 

Çıfçı Abıa• t otla Abmet e•d-
deye idrar ıyaptığıadaa 200, Ara- r,-----------.-
bacı Yoıuf otlu Kerim caddeye 1 
idrmr J•plıkandan 200 , Kahveci 
yardımcıl'ı Ce.vet oilu Zeki cadde
ye piı au atıığıodıo 100 , Muak· 

Kaçakçılar 
vatan hainidir 

kip Duvııt caddeye ıüprüaıli dök evinde İ§çİ Mehmet oğlu Mubar -
tüğ'üoden 100 , Gezsıia dondur- rem çaddeye pis eu akıttığından 
m:ıc Mehmet caddeye piı ıo akıt· 100 lcuruı para cezaaiyle cezalaa-
tığ'ındıo 100 , TOrk ıöıü basim 1 dmlmııludn . 

Adına inhisarlar idar,•sinin Arap 
köyünden lbrahim oğlu Memet 
aleyhine açtığı alacak davasının 
cari duruşmasında 'llüJdeaaleyh 
Memede ilAnen tebligat ifıı edilmiş 
ise de g lmediğinden ilanen gıyap 
kararı ct"bliğinA ve duruşmanın 
25-2-936 stılı günü saat I0, 10 
talikına karar verilmiş olmakla o 
gün ve saatta müdıleaal ·yhin mah · 
kemeye g~lme.liği veya bir vekil 
göndermediği takdird~ hakkındaki 
gıyep kararmın tasdik edilerek gı
yabıada duruşma yapılacağı ve bir 
daha mahkemeye kabul ed lmiye
ceği ilAneo tebliğ oluour.b423 

T. HBYa kurumu A~aaa ~ubaslnd11 : 
Hacı Haıaö k~Yttndeki F11bri

kada bulunan Kurumumuza ait 
(20000) kiJo yerli 9976,2 kilo Mı
sır çi~idi ora teslimi satılacağın· 
dan isteklilerin Şubemize würa 
caotları. 6424 

ÇukurOYfl Atlıspor ku- 1 
UlbQ tnkurtt ll•f kan· 
hGı,.dn: 

Kuliibömüz 8 Şubat oumarte1' 
günü Ualkevi salonunda ilk ken· 
greıioi y pacaktu~ Ogün kulübü 
müze ynıh büıü'n üyelerin bu top• 

lantıya gelmeleri ehemmiyetle ricı 

olunur.21-24-26-30-2-5~ 

6357 

Şa at ayı lçlade Alsaray 
Çallnmış aşk sinemasının 

1 TıAN SinemUuıcla 1 
Bu aJcıam 

Bütün şehir herkıoın dört gözle beklediği film 
Senin en muozzam , ea fevkalade, ve en:zkavve&li eıeri 

Fredrik Merch ve Charle Laugton'un 

Temsili mubıeıemleri 

( Tnrkçe ıôzln ) 

SelUler 
fevkalade bir Gaal miiaamereai 

Dikkat • • 
Bu film için numerolu yerler satılmttktadır. Yerlerıniıı evvelden tu

tunuz . 

akında: 
BKLA LUGOZi'yi tekrar $ANDU SlHIRLI ADADA, fılminde görecekıiniı 

6403 

Eo ~özel pıoj'rammı aunuyor Sinema ye au 

1 - g6nd0.z insan gece kurt 
ikı 

saz 

A'?erbırycomn cana yakm Millt havı ~ yarkıları 
gtlectk proğram ; 

Çalınmış aşk-Gretagarbo 
Dikkat: Sinema saat 8,30 da başlar 

6415 

göstereaetl 
80-yük eserler -, -Poto COŞllaa , 

erıtesgarbo 

Harun Reşit 

Kleopatra 

Ali baba TiJrlıçe 

Roberta 

film - Dantenin 

cehennemi - Bir aşk gecesi 6417 1 

Gerek Amatör işlerini ve gerekse ntelyP. işlerini 
ve her türlü Ağn•ndisman ve dığer buton fotoAr.e•f il).,• 
rini yapmağa başltyan Coşkun Goven , h .. r gOll sa
bahtan akşama k:.d·ır açık bulunan ately~sinde saat 14 
den 19 kadar bizzat ç,ıhşmaktadır. 

Amatörlere miJmkiin olan batan 
kolaylıklar göaferilir. 
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Tarsus icra dairesinden: 
No: 40 
Tarihi : Mart 929 
Cinai : Tar la 
Hektar M. M 2. 

9, 193024 

(Tlrk ~) 

Kıymeti: Beher hektarı 250 lira 
Mevkii: Karsııvurun K. 
Sınırı: Şıırken Hacı hmail Rız

van ve Haıan ve Hüseyin garben 
tflrikiAm şimalen paşanın oğlu Muı 
tara cenuben Oıman er. k.erimeıi 
Ay ,e. 

Ekepret _ ~ 1 f ~ .____.___.__--=---.....;.__ 1-----1.---,-----0. ------
iane 

Yukarıda hududu ve evsafı ya
zılı tarla açık tı.rfırmaya konmuı 
olup f&rtname 5-2-936 tarıh ı n
den itıbaren dairemizde herkes gö
rebilec"ği gibı 6-3-936 tuihioe 
müsadif cumarte~i güoü ıaaı l l de İ erli "Yemlik,. 

1 
.. "İ'oh oıoluk., 

' 4 

Yerli 5,25 
,, 

Arpa 
Fuulya 
Yulaf 
Delice 
Kuı yemi 
Keten tohumu 
Mercimek ~-_ · 

füıam ı , . • .ııf(l' -- ,, 

--·- -

...,. Salih 

~D ..... " 
~ Düz kırma .. 

ı ı;:: Simit ,, 
o c: --=-r--7'r"".'7ib "--. -----......:--::; i .,._ · '-'umı un yet 

;ı,c; ~ ... .. 

~ ~, D ·~ üz .krıma ,, 
~·-------'~----------A ifa ., 

' 

Kambiyo ve Para Liverpul Telgrafları 
4 I 2 I 1936 İŞ Bankasından alıomı§tır, 

/'ene 

Hazu 1-~- 09 Liret 91-2!_ - -
Mut Vadeli ' "- ' 88 Han mark 9 77 

)lay11 \' adelı - 5- 81 
Frank"fı~ransız,, 

Sterlin .. lol!ili•" 621 
5 Hint hazır 19 llolar ••Amerikan,, 124 '06 

Nevyork 11 25 .lfraok .. hvi\;re" 2 44 

Diş doktora 
Şevket Şermet 

Yağcamii karşısıadaki muayenehanesind ~ her gtln 
hastalarını kabul edeı. 
Cum~ rtesi günü öğleden sonra yok ullara ve tale-

beye parasız bakar. 6329 12-26 

Bekla\•a değU esasa 
illkkat et•ell IAzı• 
Kaya delen suyu hiç bir su ile ölçül•ııniyeoek kader eyi 

evsafa malilr.tir. Bu eyiliğine fttoni bütün te . 
dabiri c'mi olarak doldurma ve huıusi su aıuoiçleriyle nakil etmek 
gibi ııhht teroitte inzimam ettirilmittir. 

Bir au menbaında ne kadnr eyi olurea olıun nakli esnasında pis 
dacııacan)arda buluodurula:ıası eyi baaealarini kaybettirir. 

t b .. d. k' Ka d le husuıt "e f~e UD\JD 1Çl0 ır 1 ya e n suyu tertenıiz 

kaplat için•ie na~ il olunmaktadır ki şimdiye kadar hiç bir su tabibi 
hu fedakArlığı yapmıı değildir • 

K d 1 menbamda nasılki dünyanın en eyi 
aya e en SUYU ıuyu iae eviniıe dahi tŞ8İZ ve rakipsiz 

bir ıu olarak getiril mit buluna yor. 

Kayadefen suyu nun herr .. k • temiz , ve diğtrle 
rina nazaran kireçioin ozlı~ı ve 

diğer kimye"i hasselerinio mükeınmt·liyeti itibarıle ayarına yı·tişecek 
ıu ne menbaımızın civarındııki m"obalıırıla ve ne dB yurdumuzun bir 
tarafında bulunmuştur . 

Bu cihet memleketin en büyük ve resmt müeasisesi olan Sıhhat 
Bakanlı~ı ve Beledıyemiz kimyahanesince yapılan hhlillerle Je tasd ık 
olunmuştur . 

Kayedelen suyu kendi sıhhatini 
bilen halkımıza en büyük bir mükafattır. 

Yalnız Kayadelen suyu içiniz 4-30 
6389 

açık artırma ile satılacaktır.Artırma 
badelı muhrmmen kıymetinırı yüı

de 75 ni bulruaJığı taktirde son 
artıranın taahhüdü bak.i kalmak 
ıartile 2 J - 3-936 müsadif cu
martesi günü saat 11 da dairewiz . 
de yapılacak olan artırmada gayrı 
menkul en çok artı rana ihale edi · 
leceğinden tal ı plor i n mubaınmon 

kıymetinin yüzdo 7 ,5 nisbl•ti nde 
pey akçası veya mılli bir bankanın 
teminat mektubunu hemıl bulun
maları lazımdır. 

2004 numaralı icra illtls kanu
nunun l 26 ıncı maddesi dördüncü 
fıkrasına tevfıkan bu gayri men
kul üzerinde ipotekli alacaklılar ile 
diğqr bir n lAknı l A ran ın vo irt ifak 
hakkı ve hususile ftı iz vo masari(e 
dair olan iddia larını ılAn torihinden 

/ itıbarırn yirmi gün içınde evrakı 
müsbitelcr ı le bildırmo lerı aksi tak 
dirde hpn sicilinde s11bit olmadıkça 
satıt bedtıli p ıylaşmasından mah
rum kalacakları cihotle a lAkadarın 

işbu madde fıkrasına Köre bAreket 
etmdlori ve daha fdZla malQmat 
almak istıyenlerin Tarsus icra da· 
iresine müracaatltırı ilan olunur. 

6421 

Hizmetci kadın 
• 

aranıyor 

R't'de hizmet görmek için bir 
hlımetçi kadan aranıyor . Matha
mıza müracaat edilmesi. 

, llllUlllllllllUllllfllllllfllllHIPlll ____ aı•• rı•r "\. Sayhan vnayett daimi encümeninden: 

1 
bu gece nöbetçi 1 936 senesi Şubatın J J inci sah 

Eczane güoü Hat onda ViJAyet öaiml en-
• cüm~niode ihale edilmek Üzere 

1 Yağcami civar1nda~ ( 34880) lira (88) kuruş keşif bo-

I
Ali Nasibi eczanesidi ôelli Adana-Misia yolunuo o+ooo 
-~- •ıwıw-••uıı •• -5+000 nasındaki şose inşaatı 

yitik mühür 
Bundan bir ksç ilin evvel müh. 

rümü kayb ~ttim. Yenisini kızdıra
coğımdan t'skisioin hiıkmü kalma
dığını ilAn ederim. 

6422 
Mehmet o~lu köşker 

ABDURAZZAK 

Paranı! _ 1 
Boş yere harcama ve har• 
cıyacaksan yerli mah aH 

5370 

kapalı zarf u-ıulü ile eksiltmeye 
konulmuştur . 

Keşif bülAsası , Met raj , hususi 

ş&rtoamf'. eksiltme şortnomrsi ve 

mukavelename örne~i ( 17 4) kuruş 

mulrnbi iude Seyhan Nufıa deire
ıınden ve rilecekt ı r. Muvı:ı k ko tte 

minat (2616) lira (07) kuruştur . 

isteklıleıin teklif mcktuplannı ve 
ihaleden s e kız gün evvel alma lar ı 

mecburi oldukları ehliyet v~si kn

larını ve ticaret odasın a kayıtlı ol
duklarına dair VPsikal ımnı yuka· 
rıda yazı lı gün vo s atta Vıldyet 

daimt t:ncÜmc3nİne vermeie ri htzım-

dır .6380 26-29-2-6 

218 

5 

-

e 

DAoA-· 
BiRiKTiRE 
RAl-IAT ~O(;Q 

[ Belediye 

Adana beled ıye hu Judıı da~ili nde b~lunan bi lcümle fa.b~ik• -
ve diğer fenni tes isatı n k Jvve ı muharrıke ruhsatnaaıelerı nın. 
ritıin bele ıiiytıc ') verilmesi ve kuv vei muharrike ruhsatnames ı 
miiessesele rfıı de 1 - 3 - 936 ta rihıno k dar bele.liyeye miirac 
rok almalar ı. aksi tak lirlle c ,z dandırıl uca kl ıı rı bihliri lir 6420 

5-9 13-18 

t 

e 

Evren dilek kütUphanesinın bulunduğu f r 
sat.lacak 

Y Rğcnmii civarın 1A bel .. diy~~·~ nıt Evren Dilek küt üpban»B I 
lundu2"u bina açık orlırmıı rle ve peşı n olarak s atılığa çıkarılıJJ 

" çı 
vakkot teminatı iiç yiiz li rad ır. 

ihale şubntın 20 inci parşembe günü soat on beşte beledi11 : 

meninde yı pılacaktı r . il) 

l steklilcriıı şortnamesıni görmek ve pj\y sür.nek üzere tı er) 
işleri knlemino vı:ı ihale giınü de hrılediye encümenine beş 8 

e 
ilan olunur.6426 5-9-13- 18 

Yaya kaldırım yapllrılacak 

Yeni istasyon asfalt c ııtlJ0 üzerircle ismet lııönii okulu öaa
1 

b 
la yan ve 90 mt•tre uzu ıl uğundıı 3,4 J g •niş\ığındo v, 931 l i rı:ı 

ru ş b"deli k eşifli y1ya knldırımı nçrk eksiltme ıl e yo ı .t ı r ı l ac•~ 
işi n muvakk ı t temina tı yetmiş liı adır. 

ih ıı l sı şubatın 20 inci p r şcmbt gumi öğlede•1 sonra saat o• l 

bolediye ~l ui~ıi enciin e n in_d~ ~opıl ac. ~tır , .. . . / d 
istek lı l er ın şortOüme~ ını gormek ıçın her g un yazı ı~l era ~ 

ve ihnle gü cü de teminotlurila birlik le bel~diye encümenine g" il 

illin olur ur 6425 5-9-13-18 '* 

Uınumi n eşriyat 

M. Bakıı 
Adana Tür'k sözii ıı •1 


