
PERŞEMBE 

5 KURUŞ 

Doau Afrika 

Habeş zaterri devam ediyor 
Cenup cephesinde Habeşler italyan· 
lardan 16 tank , 70 mitralyöz 3 

sahra topu , 11 kamyon aldılar• 
. ......... . 

Bu harpte İtalyanın Adisababa 
elçisi kont Viçni ve Ateşemiliteri 

de bulunmuşlardır. 

SUvayfd•n ltelyaya gitmek Uzare 3,000 
hasta •sker gaçmişf ir. 

Ankara : 5 ( A.A ) - Adisa · 
babad.n bildirildiiin• aöre cep· 
laelerde ıük6net vardır . 3 hıfta
daGberi yıtmakta olan yatmur
lar keailmiıtir . e.beıler ceaup 
Ye ceaubi ıatbi yiJiyederfade 
bft1Gk mıkyaıta nakliyat barekl 
tı yapmaktı ve ildykbin kader 
Hker ıeyketmektedirler . AJrtca 
50000 kiıilik bu kuvHt umum 
kuma.daıılak emrinde bulunmak 

Kon1ey toplıattıındın IODra neş 
reclilen bir tebliğde Eritre ve So 
mali cephelerinde 1eni İtalyan 
zıferleri illa edilmektrdir • 

Kooıeyde timıl ve ceaup cep 
laelerioe ,eaiden takYİ1• lutaluı 
ıevk edilmuiae karar verilmif 
ve secrl &edbirlerin pdcletlendi
rilmelİ takdiriade abaacak ted 
birler konatalmuttur • 

AdiMJbaba : 5 ( A • .4) - Havıu 

aytan.-n: 
Royıer ai•Dll da , C•HP cep• Teeyyüd etmeyen hir fGJİGJ• 

laeeiodı R11 Deata ordaıDDan ye· sör•, bir llalyan kolımun cenupoep· 
rioi tatacak Habeı ordu.,nua huinde Deciı: Bayannen lıuvvetle· 
tetkili itine devam eclilditi teyit rine lcarp yapllğa hücum akim 
ediJmekledir • kalmııtar . 

Ceaap cepbelinde bir kepf Bu kolun mbiıl.ri araıına J. 
açuıu yıpmıı ol•D Habıt uçak· ıalyanın aki ..4diıababa elçisi 
lan İ&alyanlerın Erıaluaeden tak· lconı Viçni w eıki .4disababa A
ribeô 325 kilometre cenup f8rlıt · te,ai hlunuyordu • 
ıiede mlialm mikd•rcla motorll 11alyankmr1 elraeria Kara· 
ku••el toplamakta olduldannı tea 6ömlekliı.d.l - olrnals üsere 1700 
bit etmiılerdir. ölü bırakarak pilıltürıüldülıleri 

Roma : 5 (Radyo ) - Bil· ve 16 tank, 70 miralyöz, 3 sahra 

1ıt .r aıiıt kon1eyi toplanh11 re- lopu ve l 1 kamyonu Habqlerin 
ee yar111ndao iki vaıt ıonrı bitti aldıktan söyleniyor . 

-·-ray meclisi dün de toplandı 
Hayvanların beslenemiyeceği 
mahallleler hakkında uzun 

miinakaşalar oldu • 

Miili mücadele şehitlerimize 
bir anıt yapılacak • 

Uray Meclisi dün Şuh•t dev
reıiain ikinci toplınt111aı Urbay 
Turban Berikerin Bıokanlığında 
llıt 14 de yaptı . 

Yoklama yapıld ı ldın ıonrı ge
çen mecliı : zaptı okundu ve ruz· 
rıımcdeki m•ddelerin koouıulma
ııoa geçildi . Üç maddeden 
ibuet ruzaamede fasıllar arı· 
ıında mOnakıle Ye yeni tayin 
edilen 19 memurun mtmurluklı 
tıDın taıdiki Ye eski mezubktın 
Yeni mtzarhğa taı1ucak ölülerin 
tıııma ncretleri hakk1Ddı bndce, 
lcJnunlar ve tnife enc6menleri· 
Din mazbataları okunarak ikiıi 
lb6nakaıeıız kabul edilaıigtir · 

Ôlö taııma Bereli hakkıodıki 
mazbata üzerine izldın bir çok-

dl~r1ı bu m11ele üzerinde 161 eöyle-
ı er 

~ . B~nı nazaran eıki ölllerin ye· 
bı ınezarlagı taııama11 içia ve her 
llleıa, için ıçmaı ve ğömme pıra 
:~~ırak ilci lira munffık ga 

_ UYordu • 

oA Aıldan bir kıımı bo parama 
1 Çolc old .ıı. • • uı,unu te boaua bu hra· 

Ya ind· ·ı . . ıı ı meıini bir kıımı de bu 
11•11 b 1 d' , ' e ıyece pıraeıı yapıl mı · 

ıını ileri ıllrdll . Bu arada beledi
ye baı doktoruodaa da bazı iza
hat ahadıktıo ıoora tarifenin ye
niden tetkiki için ait olduğu en
cUmene geri ı5oderilmesi kuar· 
Jaıtırıldı . 

DünkD uray mtcliıio1e Bze· 
rinde en çok koouıolan mevzu 
ruznıme harici olarak mccliıe ve
rilen bir iıtidı olmuştur · 

lstidının dokundotu nokta ıu 
idi : 

Geçen Mıy11 935 de dıiml 
eucümeo bir çok ıeğhk •e temiz 
lik ve f t hria imArı ooktıamdan 
fırka 6o0adelci caddeden ırmık 
keaau ve tren bathna kıdır ua
nan bir kıç mabellede lİr ... kh 

h D breleomeıini men ve bunu 
ayvı 

t ile Jellil veHİr vaııtı ile 
ıne e • • 
balkı illn etmıtll · 

Kararın tatbikine baılaodığı 
bu ı1ralardı belediyeni• bu kara · 
rıo• itiraz yapılıyordu • 

.Aıidıo bir çot11 bu karuın 
aleyhinde bolundu ve bir çok fa
kir ayl~lerin bir ia~kle .göalflk 

klerioı temio ettıklerı ve bu 
raz t tbiWt edildiji takdirde 
kırar 1 • k 
boolırı• çok ıefil ,. perııan ı· 

•• -· 
1 

Btlf'diy• m,clisiadf', tnnakh 
h•yvan meeelesıni n men' i hakkın 
da lıi ka ı ar ı ddelli müoak•şalar 
tt! vlit ' Ui . 

, 
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Saadettin Uraz 
Halkavi komita azala
rlla uzun bir konuş

ma yeptl 

lıtanbul 18)lavt Sudettin U . 
rızın şehrimiz Halketi ve Cum
huriyet Halk Putiıioi teftit et· 
mek üzere geldiğini yaımııtık. 
T eftit devam etmektedir . 

Dün H•lkevi komiteleri iiya· 
lerinin iotirakde ev aaJonur-da 
bir toplantı yıpılmıı , ve S.adet 
tin Uraz komite faaliyetlerine • · 
id izahatı komite azalannın eA 
zıudan dinlemfıtir . 

İki uat kadar ıllr..n b\I ko
nuımalarda komiteler yaptıkları· 
J•pacaklırı işler hakkında mılô· 
mat vermiıler ve ihtiyaçlaranı 
IÖJlemiılerdir . 

Toplantı sonund• SHdettin 
Uraz , dinlediklerinde• çok &evinç 
duydufuua •• Adaoadan büyük 
bir t'mnlyetle •yrtlac•ğıni ıöyle 
miı ve komitelere teıelıkür et 
mittir . Kendileri daha bir mttd
aet ıebrimiıde kılıcelcl.-rd1r . 

İtalya propağanda 

Bakanı va Faflst 
partisi sekraterlerl Afrl

kaya gidecekler 

Romı : 5 (A.A) - Büyftk F e. 
ıiıt konseyi iza11adan matbu•t n 
propafınde Bakını KoDt Çıvanu 
ile Fe§iıt putiıiain eeki ve yeni 
tekreterlerinla doiu Afrikwadı 
biımet içio bo ayın yirml&inde 
hHeket edrcekleri bildiriliyor . 

Petrol Ambargosunu 

ltalya, gayri dostane hare-
ket sayacak mıı 1 

• 
Roma : 5 ( A.A ) - Havas Ay-

tarıoa göre pt:trol Ambargosu tat· 
bik edildiği takdirde ltıtlya Mill~t· 
ler Cemiyetinden çekilecektir. 

Bununla berahl'\r ltalya bu Am
bargoyu bir huıumet eseri değil 
yalnız ( Gayri dostane ) bir hare 
ket sayacaktır . 

lac•kl•n, belediyt:cik demek yal 
nız oehrt< güzellik ve süı vermek 
olmadığını $JDI zameoda o ıehri 
ıeoleten bılkın da mtnfaatlerini 
göz~tlemek icabettitini ve beo6z 
imar edilmemi§ ,ve imlrı senelere 
bağlı ve geoit mıntıkada ha 
memauiyıtin ıimdidcn baılama· 
eınıa doğru olmadığı ileri ıiir61-
dli. 

BuDun ilc:ıine de uzun sözler 
ıGyleudi . 

Neticede karana çoktan vtril · 
mit ve kanun itiraz zamaaanın 
geçmiı olmuma r.ğmen bum.1n 
yeniden daimi encümen taufın
daa buoua tetkiki kabul edil -
di . 

Si re t•kri• lere ıeldi . Milli 
mllcadele ıebitlerimizia adına bir 
abide yapılm111 belediye ile ye 
oi mezar hlc arasan da ' bir telefoa 
b•ttı çekilmui, mezarlak tarife 
eindtıki bir y•ol ı ılığın düzeltilme
si bıklnndaki takrirler okundu 
•e alilcalı eocOmenlere havalesi 
kabul edildi . Niııa blldc~e dev
ruinde bilh•llU tehit soıtı için 
tıbıieet konacaktır . 

M~cHı dün hararetle reçmiı 
ve 11ıt 16,30 da kooaımaıa; bit
mittir • 

Mecliı 10 Şatiat 936 Pazarte. 
si ıllaft ıaat 14 de toplınıcaldtr. 

. 
Yeni pamuk islah kanunu 

Ziraat vekaletinin pamuk ektireceği mın
hkaların sınırları dışında, açık kozalı pa

muk çeşidinin ekilmC:'si yasaktır • 

Bir kaç rGo aoce kımatay
da pımuklaran ielibına d•ir ye 
ni bir kanun le.bul edılmiıtir • 

P•mokcularımm çok ılika 
dar r.deo bu kınuou aıagıya yazı
yoru : 

Madde l - Dokuma fabrike· 
larıoıo ve dıo piy•ealırın aradık
lırı vaııflarda pamuk yetittirmek 
bıktmınd•n lktiud vdıilliiinia 
mütıleı11 ahndıktaa sonra Zirı
ıt Vt'killiğl gerekli f6rdii6 bat
ıelerde elcilecd1: ıçıtc koaılt pa 
muk çııidleriei tayin etmf'te ve 
bu Çttitlerdcn bıtka açık koza 
blann tkimioi yasık etmeje ee 
lihiyetlidir . 

ZirHI vekilliiinio uf pamuk 
tölaumo ektirecegi bölrde in ıı 
n1rları dıııada, bu ıınırludın 

b•t ylz metreden aıatı uzaklık· 
ta bulanın yerlere ıçık kozah 
ptımuk Çf'tidiaia ekilmeıi yasak
tır·. 

Mıdde 2 - Saf pamuk 1ohu· 
ma tkUen bölgelerde Ziraat ·u
killifioin çtfidJoi tıyia ve ilin 
edeçett pımulclardan h•tk• diğer 
çeıid açılr koı.h pımulc tohumu 
ye çekirdekli pımukhrı'n bu höl 
ıelera ıokulmıSl ve bunlarlD o 
bölre içiade her baugi bir yerde 
mobaf.aaıı. bir yerdeo diter ye
re nakli, ahm aatımı y111k trr . 

Ziraat Veklleti, gerekli. gör
dGğD yer Ye zımaalarda, ı•f pa
muk tohumuna ekilecek bBlge
lerdeo, aanayi ve ihracat mıluıa · 
dite bozulmuı açık kozalı pamulC 
tobumunuo 9ey• çckirddıdi p•
muğua, tayin edilrc(" k tartlara uy· 
ğun olerak bazulaodıg-ı taktirde 
geçirilmesioe mii811de edebilir. 

Madde 3 - Ziraat Vekilliği 
nia tayin edeceği pamuk ekimi 
bölgelerindeki çı r çu evleri. vekil 
litın her biri için belli edtceil 

pamuk Çiğtlerinden ba1lr11ıa1 çır
çırlıyamazl1r . 

Ancak Zirıt Vekilliğinin her 
h•ngi bir çırçı r evi için belli et· 
tiği pamuk ·çeıid inin. çekirdekli 
pamuklan tamamen çekildiği ve 
çır cır evinden çıkarı J dığı vekilli · 
ğin ıalibiyetli memurlırmca tel 

lıcik ve teıbit oluaduktan ıoara 
vekillik o çırçır evine baık• çeşit 
çekirdekli pamuğu çırçırlamak 

için İIİo verir. 

4~Ziraat Vel<illiğ'i gerekli g&rdü 
fil yerlerde yeniden kurarak veya 
kira ile tut:uak çırçtr evleri itle· 
tebilir. 

Ziraat V c-killiğine aid çırçır ev· 
lerinde çekilen çifitler Vekillikçe 
alıkonabiHr. Bu takdirde bu çiğit· 
ler orıdıki piyasa fıatı üzerinden 
lrıymetleodirilerek bedeli m•halli 
rayice g6re çırç1rlama ücretine 
m•bsup tdilir. Fazlası pırı ohır•k 
mal sahibirıe verilir. Ç1rç1rlıma 

Dertti tohum paıaeı tutırıaı ge· 
çene ıradaki faril mal .a'hibinden 
ıhnm111. 

. Madde 5 - Ziraat vekilliği 
IDzum görectği yrrlerdf dileCJ iji 
çırçır evlerinden ·~1· oahıelardao 
ıaf pamu1' tohumlarının bar k11 · 
mtnı veya tamamım eatın almığa 
sı&rdliğü tı\cdirdf', ıab1pleri, bu to. 
bumlarda• kendi tohumluk ihti -
yaçtırındao art•n kıımını piyaH 
fiat üzerinden Ziraat vt-killitine 
ıatmağa mtcburdurlar. 

Zıraat vek'illigi herhangi bir şe

kilde elde ı ·Uiği snf pamuk tohum· 
!aranı gerekli gördüğü bölge çifçi · 
)erine maliyet fia tı üzerinden sat
ma~a veya bu tohumları o bölge
lerd ,.ki soysuz la şmış açı k kozalı 

pamuk tobumlarile başa baş değiş · 
tirmeğe izinlidir . 

Madde 6 - Bu kanon muci 

- Gerisi ikinci ıahlf ede -

Umumi meclis toplantısında 
Bazı işler Encümenlere gönnderildi. 

Köylerin verilmesi meselesi de 
Encilmenlerde görüşillecek. 

~~--·-·~·· ... ··~·--___...~-
Şehir mecliıi yedin<'i toplan 

tıımı ilbay Tevfık Hıdi Bayıalan 
ba§lcaol.tıad• y•pmışhr. 

Eıki ubt &zil okunmuş ve ay· 
nen ooaylındıktııın ıonra ve gün 
delikte bulunan maddelerin mtı
zakereılne gıoçilmittir. 

Yatalı hale konulan mektepler. 
hademelerinin Dcretlerioe verile - . 
cek pera bakklDd• hususi muha~ 
ır be müdürlüt:ünlin teıkereai ve 
me1keo bedelleri iıteyen &ğret 

menler hakkında Kültllr direktör· 
IDiünüa)ezkeresi, ehli hayvanlu 
sergisi yeri yıpılm111 hakkında 
Tarım direktöı lilğDnden verilen 
tezkerelerin hudce eacümcoint<, 
ötedenberi c .. yhaoa bağh köyle
rin Kozan• bağlanması h•kkıoda · 
isi Alcdım köy ihtiyar b c'!yetioin ver · 
diği mubhr•BI, köylrrh•in Kadirli 
uzuıaa bağlanmıın hakkıod. Os 
mıniyenin Kırmıcah köyü ihtiyu 
be,etinio mubtra d11bitiye ebCÜ 

menine, Adan,. merktz Çmarh 
öğretmenlerinden Fuıdta mrskea 

bedeli hakkında "ültür direktör .. 
lüğüodcn verilen tezkereıi budce 
encUmeoia", Karıu11lıya baih 
Y t'Dİ köy adının değiftİrilmHi 
hakkındı dahiliye eocilmeuinin 
verdiği karar idare heyetine, Ka 
dir Ji kaıHıaa bağlı iken Oıma~ 
niyeoin vilayet olduğu bir zaman
da Osmaoiyeye bıilanmıı olan 
beı köyllo l~krar Kadırliye bağ
lanmaları hakkrnd11ki evrakın ida-
re beyf'tine göodeıilmuine, Cey 

ban ilçesine bığlı üç demet, Camıı 
•ğıh, Çeçen, Ak.dam k6ylerioia 
bağlılık durumlar hakk1Dda da-
hiliye enc·llmeninin Y"Zd1ğı teıke 
renin idare heyrtince bir karar 
verilmesine ve cuma günü to}'la
oılmık üzere toplantıya ıon ve 
rildi. 

~~-------·--~----~-
Müdafaa komiteleri 

toplandı 

Romı ; 5 (A A) - Milll mü· 
dafaa komitesi dOn akı•m Muso 
lininia başlcanlığmda topl.nm •ı · 

hr. 

s 

Tiyatro miitehas"' 
sısı geliyor 

Ankara : (Özel) - Yeni ku- • 
rulıcalc temsil okulo) le tiyatro 
ve opera hakkında etüdler yapı
r.k rapor vermek ve ica.bında bu 
it için angaje edilmeJF üzere ge· 
tirilmuine karar . yerilmiı olan 
Zörib dnlet tiyıtroau baş Rejiıö
rii B . Kari Ebert'io bo ayın IOn-

larıoa doğru Ankaraya gel~c.-ini 
haber ald ım. Berlin Rayi§tağ ope· 
rasıoda Bat Rdi~örlük yapmıf olan 

hu 11n'•tkir gf'rek tiyatro ve ge
rek opera sahasında yüksek ehli
yeti ile tanınmııtır • 

Aynı zım•nda çok değerli bir 
orğanizat6r olaa M. Ebert'd~n 

Türk tiyatroıunuo çok ietifade 
edceeği umuluyor . 

, 

Deyli Telgraf 
Gazetesinin yazısı 

Mlsır matbuallnda 
aksülameıl uyandırdı ---

Kebire : S (A.A) - letifıni 
•jınsından : 

Deyli Telgrafın Mıaırda lugi
liz ı•keri ifg•haıa lhtm oldutu
n a dıir yazısı Mısır metbuatanda 
tiddetli bir altıftlimel 11yaodır 

mıthr . 
Beıhcı gazeteler İngiliz işga

hoın İtalyab teıviklnin bir neti
Ct"ıi olmadığmı bllikiı Mısırdı 
İngiliz eOel kuvvetlerinin ih

tilaf ç1kırdığ1Dı yaz,yorlat . 

Mısırhlar cevap 
verecek 

Kahire : 5 (A.A) - Edeaia 
notaaıoa Mısırın cev&'bı 'fakında 
verilecektir . 

Elli yıldır 

Japonyada görUlmemiş 
bir kar fırtlnası hükQm 

sUrUyor. 
Tokyo : 5 (A.A) - Etli yıl · 

danberi görülmemiı bir lur farta
naeı düodeaberi ortı veba~ı Ja · 
ponyıd• hük6m aürmektedir. 

Çiode de bir çok limenla rın 
buılardao tıkandığı ve ondQkuz 
yıldaaberi bu irilikte buz yıjmlara 
iÖrülmemiş olduğu Şağbeydao 
bildirilyor. 

Arşıdok Otto Be lçlka
da n Parise geldi 

Pariı : 5 (A.A) - Jurnal ga· 
zetui Belçikada bulunmakta O · 

lan Artidok Ottonun Pıriae gel
diğini haber veriyor . 

Prensin; burada busuıi mabi • 
yelte bazı ziyaretler yıpıcıtı H· 

nıliyor . 

Harbe devam edecekler 

Roma : 5 ( A . A) - Bü-
yük Faşist Konseyi · Askeri 
hareketlere, gayeye varılıor.ıya k~
dar devam etmesi huııosondakı 
kararı yenileyen bir takri"J" iabul 
etmiştir. 

ltalyasız olamazmış 1 

Pt-fte : 5 ( A.A ) - Rt smi çe
vooler Pari• görüşmelerin in neli · 
cPıinl azaltmağa çalışmaktadırla r. 

Bunlar Tuna havzasına ait işle · 
rin italyasıı halledilemiyecegini 
eaylüyorlar. ltalyaoın yerine ba9ka 
bir devlet ikame olunamaz demek
tedirler . 



: 2 

Bir köpeğin h 
insan analarına! -·-

( Tllrk Söz& ) 

.. iHmıiBhi 
Amer-ikat:la nasıl 
karşılanmış? 

Da'8111an 
6 Şubat 

Spor tenldtleri 

Seyhan - Adan 
nasıl o~nadı 

Pari•teki çocuklaın flh· 
N. GıJven 

.... Gece ,.rt&111daa aonr• idi. K«ır bir g'9 k1r1a1aı UtllD 

~ukuk =talebeleri ~~-~ayca para oezaaile 
cezalandırılanlar Seyhan - P.daltas 

Hacı : Yediği birinci 
Birdeebire ıabıuimin ayak ı~ele rkmek verirken yıkılamıı ve &f· 
rfoi it'Ctim • Vo aürıtJe muanıa ke i:e bağırllHfh : 

• 
albn• Hklandım • Diolemeğe - Böyle bir yılda köpeklue 
h•ıladım . Çla\ü, bir tepıi ye· tlsaiek liel Bir daha ı&rmeyeyim 

·•ek iıten bile değildi . apdıl.L O.andan iıi.Dareo benim 
Ooan Jlzü çok ıelgu•tlu. Ha içio:acılannı unutamıyacaiını güa-

liede · ~ir gayri tabilik verdı. )er bttleetttı . Ben de .-ıam 
:çok füklr lci beni me g6rdü, ae kader cılız , bitkin her tar.fta 
de andı ... Seri hir hM'elretle dön· oau takibe bıılamııtım • Evveli 
lt·M 'Jlrt•t• dOtrtt lioıtu . Y.ata çiftliii• avluaundaki kırınttlarla 

dit İIİJOf'MU' 
Biltün FranHyı bitti dünyayı 

h•yrc~ içi11de bırakan, be~e~na 
dtiıiiren Staviıki rezaleti ve hu 
rtalı:.ti .&akibedeo div• ~Jarca 
sOrdükhn, ve dedikodu mevzuu 

okluk••• nar• bit•iıti. 
lekaodal da ellkaıı ıörüldüğü 

için tevkif edilen Madam Stavid.i 
Malakeme utieeaiude bereet ~tti. 

Mahkemeden c;ıkhj'a zamıa flDI ., rönjOjii 18m.tD ootulc Y•t•dık . Daha ıoora •aklarda 
• illtlait hir 11ıle batırdı , bkek awlım•ğ• batladık . Etra-

- Nefede o ? . fı•ml• bir çok ıit•u ,ıiımıo 

. bilin an:ueaaua anatalmak ve ço ı 
~nldaraaı• latilııbalinı temi• etmek 
oldop•u alyliyea Madam Stavle 
ki, kendi •• çocuklarını• h•y•tını 
k.aunlHk, vci ken4•ni obattarmak 
içip Amerikayı fitmeyi aeıeib et· 
miı ve orada blyiik bir muıUc 
balda Fariı •Otl111101 tefhir için 

t.Solaanıa hi.da uyullteya• o piliçler , &avaklır Alelı•1ordu . 
1$ekliyen HDeel birtle•itire ir- 1 Bi~ oım .... her gln biıiıiei 

•tildi • K:endl kıdar aohalr •• pe· bebenize• yakala7arek bana ~er· 
riıan bir ylıle1'jtaea doifa tler meli uam için biç te w l»ir it 
Wi • tletildi. EUıat o bft,ek ltir İlrar• 

Oaua .... , ıölllbln llıtü la d.aidihri•İ• mahna blrmet 
••lhl'arak plvatdı : ediyoıdu , 
- Cr .. ret '1•wnm Her -laal · Mamafih bir ıtü• ber la.ide 

tle~üq,_döeecektir .. • ... ıarındeı ıartık ölamOn f•Vlf 
- Gitti laa ! .ıicdınııı ! . Fa- 1 y•••t clollf~IDI dllJllUll ol .. h· 

•ite . . ".-nıldiır•ı tmlleriai ıki , ıawılla anam beai de 1anıoa 
ııkıyoula • alarak anbara ıötördü . Oıada 

:Viae aai~iı bar.ketle ıdöodü buldeju altı 
1 1amurt•JI ~dik .• 

~,.ije doi'u ilerledi · Birdeabire kendimde ıimdiye ka· 
- Çotuk ? daı bilaaec\iiim bir k11ıvet hiı et· 
Zlmtth •a• titM;es liil.ı aeı · 

le: mjp · 
_ Oaa llarada baraktı . Şüp ŞimdiJe kadar kap karaolak 1 

olaa düoranua reaıi bi.de•bire 
beıiz onaD için bir ıtrü• elbette 

l>aecaffr • ıö&leıimde pulaaaığ• baıladı • 
Koımı~ 119rımak iıüyoıdu81. 

-ırtıl•hlkklll •o• ıetirece 
> ti• ! . e •• dıo ıarap içuıiı bir İDUDID 

ma•kealikle •Qt•je edümi,µ. 
:'Son•lea Avrupa ıutteleri 

oouaı Ameıikıya V•dıitoı bildir
mekte,, Ye varır vıım11::ına11& ı•
ut• muhlbirleriDin, ••m• ve fo· 
.. akil•• bGoimüoe ujrad•ğıaı 
aalatmaktadu. 

M.dem Stawiald aoutôlmayı •· 
ı.rkea alriltilü bir ırek&.m ağı
nın ,kine ,41fec•tiai acaba •ha 
evweldea kt1ti11aemi1saiydı? 

İtle veı.İND taftillt: 
cDaha vepur JJllUaUıı Jlfklaflr 

yıkleım•F. ııute muhabirlerii fo. 
ı&eırıfıtlar ntlculıra ar••• ka
nı••tt ~daa 5'a•iakip ~amı-- Sal J. Mil ! . Çocuk •J.anı -~ıl,P wardı • 

yor . Bu Hviaç ıerbotluiu igiade . ja ba~ılınlı. 
tlilaayea ~pu~n biylik bir 

aalonuada •I• &~dikleri ... ıcallı 
kadına ,,müclbit lr Dil r•imuru 

lılati19r - .btıiie lu~tu . Bir •• yapfai•• bilmberek M küçlk 
lıflıll tatJijqtıramadıiı bir ebeak• ihtiya&a bile Jbmal eıaaiıtim · Yu 

..le, ııkan blimeleıle onu u1ut- murt.elaraıı urııırle boyaaaa ayak· 
t mN~ çahıı1ortlu .. Çocuk tekrar janmı ~feodileıim görmflıtü · 

uyuda . Çok ıevinmlıtim . Onu KOfokunç, azgın bığırıılarla ev· 
çok ııviyordum . Kaç defa onun nll bana hücum et.ıiler. O tiratla 
•F•klarmı , tH• ıilt~laan kırmı ıavalh anam ıit.riyerek hına kot-
sı yana yelemııtam • mıııtu • ZaifliAlıni , küçüklüğümü 

Zanoe~İJOnND ki, rjeı b•b•- nazarı itibara almlf olı.caklardı ki; 
1& bu kadurpn &fk.eıi içinde o· beni bırıkap ona dönmütlerdi.Efen-
nı dokuuuydı muhakkak bota · dim. elindeki kaha butonla onun 
ııea 11çraıdım . 1:•gele yerine vuruyordu . Biran 
~t o Wtkin, -bir aandılya içinde ~ocudu paroo, Mrça olmuı, 

Bıeriee yıkılmıı , derin bir acı kana bulanmıştı. 
ile kendini aeyr eden •n11ıoıo 6· !nam mütemadiyen bağırı -
nfiode bniÇlurdılarla ağl•mei• yordu. Nihayet onun bu acı acı ba 

1 lıııiltl•mıtta · gırmaları keodini kurtardı. 
Biru..aoota evin içine ıül&u- Bu faciayı, kuvvet.ini suiistimal 

net döemü•t& · eden .in11&n oğlu twaftodan döğü-
-Sük6netle bo· ıüol&B hidiıeyi len öldürülmek iıteneo bir hay-

beetm için hiçte feaı olmı,.• l!l· vaoın bu acı acı yaharıılarını,ba-
"' Yallı mini mini J89fUtUDU b1rakrp ğırtılarıoı bir dürlü unutamıyaca-
k~ao lftrti• kara11Dı dftfiemelc ğım. Bu zalim insan oğlu mütema· 
fıuıttnı l .ılm tam · BüUln ço · diy,ea wruyor•o • Büdenbire iac• 
C~ktutamL.. AC' laatıraJarı ofe· bir kadın Seli duyd"k : 

uma 1dkam etmitti · - Hey , 1 Hey 1 utanmiyor mu-
~11aa m•a kendi namı bu .1...... el "'1-. L 

mır,.- a ••··Ani•• .. 
inHa otluauo •nHına •e badi- Genç bir kız , yüzCi eap sarı 

• ai. terllı edilDJit ıu ıavallı yavru olmuı bize doğru ilHileyordu . 
ile: muka7eee ettim • Onu tanımıştam . Muallime dedik· 

' A•m bu!lnkft f'fendimin )eri Te her akıam ktrpılaııu önün 
komıaluıD• aitti . Efeadilerim de cocullları okşayan güzel kıadt. 
~ok hafla , ~~ ,we~t •Mmlırdı • - Follukta ne kttdar yumurta 
Onlar bit ha1vaoı yemete ihti· ıvarM yemiı. Belki bir düaüoe .. 

.,,acı olm•ya* bir en• gibi noıyor- - Gayet tabii .. Şuphuiz ıa-
lardı • Kediler , köpekler. etr.f- ~alh •çtl. Biliyor mueunuı ki, yap· 
lanı.da •çhkt•n öllyor · Ve k••- tığınız kanunun cezalandıracağı 
ra ar'MDıZdae lttriıi 19htın te1i- bir suçtur. 

•• tutwlar. 

Ne akla ıelmiyeeek~ller 
ION)'Ot Jardı . 

Madam Stavlıki tabala liab 
weah111D4a ne yiyerclu ? Amerl· 
~ada e"-•••k :aiyeti ••~ mı idi? 
Kirkl..de< koka• !J'Mlimlia ltdı o 
idi ? 

Bitin bo Mlellare madam Sta-
•iıld t• kwa cevıbt. vudi : 

- Ben buraya facialı bir: ma· 
zi7i ua•tmağa H yeoi bir b•y•
ta baılem•k için geldim. Ve son
ı-ra çocaklaanı Bariıte buakmıt 
olmak.ta• duyduğu acayı ı6yle: 
di 

- Fakat ben buraya o•lar 
içio ıeldim . Eter iılerim yolan· 
da gidene llmid ederim ki, oa 
arı da ıetirtecf'ğim • 

Mıtl-.n St.vieki. ltw allaa•dan 
itibarea mllıik - Holdeki iti•• 
ba§lıyacaktır . 

Gaaeteler tltier t•lltıa Pa· 
riıte k•l•o çocuklaıa bakaa mü 
rebiyenio ıoo tıünlaıde bir çok 
tehdid m~ l~pluı aldığını ve ka-
dının çocukl.rı sokıi• çıkar· 
maiden korkmekta olduğunu da 
y1Zmıtctadu lar . -----·-··-------

Hıraızhk 

Ötey gün Ankaradan 
,ehrlmfze gelttiler 

A,,ker• bolnık~ulu . öğrroi 
cileriodeo otuı: öğrenici, haıla· 
;ında profrsör İsmail Sabri ol· 
duio halde ıebrimize gelmit ve 
erliek liettıinde misafir .dilmiı
lerdir . 

Öğreniciler ırhıimiıin mub 
telıf yerlerini , Mi11i Mensucat 
fabrikHını ziyaret elmiılerdir 
ve 6ğreniciler Tarıuı ve Mer
ıini de göreceklerdir . 

Uramlarda aşılara 
başlandı 

ıSıhbiyq daireıiace ~b Muı 
ıafa uıımıadaki h•lkm .tifo aııla· 

.ııea m.ııo,uMar . 
Baytar direkttirll 

hasta 

ltimiz l:iaytar dire.,.8 Adil 
01gun, b11t• boloodatand•n e
vinden çıkamamaktadır • 

Sanhamzelı k01llhde oturan 
Şarkıılah Mehmet oğlu Osman 
a7ai köyde oturaD Mustafa' '9ğlu 
Büıe.yni &ldürmlt ve, tıhlikatı•• 
Cumuriyet genel HVımıo yartlım
cıeı Şeuf ve bUkftıı.ıet doktoru 
Mazhar Cemil orayı ıiderek ince-

.......... D balm"Uf~J • 

Elini makineye 
kaptırdı 

Zü Ht Bankası menıucat f ab 
rilıa91 amelelcriadeo M~bmed oj 
lu Ahmed, çalıomakte olen ma · 
kinenin demir k11nai1D• üç par
m-1••• kıptırmıı V• .k.oparmıı 
tar. 

l'.'arelı tedavi edihnf'k üıete 
memleket lautahalk8iDe 71lırıl· 

mııtır . 

'1andarma koınatanı 
ilçelerde 

Jandarma komutanı iocel~me 
lerde bulunmık llıere ilçelere 
gitmiıtir. 

Bir atanma 

Ş~brlmiı poeta telgraf •e le· 
lefoa b•ı direkUhti B c- kir V rfa 
Ankara poı-ta ve teJgraf ve tele· 
fon l •ımüdüriyeti müıavere be
yeti üyeliiine tıyin edılmitdr . 

Cadtleye pis su akıtan Hacı Burbaala miişterek bir hı 
~ ~ey-.ı, •bak tebiil ım'- dı • •rJtanı adattrilao 

murtı Kıdri, t,lgraf memuru Sıd gine ümit Hacıda idi . 
ri, Kebveci Ahmed ve diferi del· Hacile karıı k~rfıya 
lil Ahmed, çjfçi Sawatla oil• Ce tupu ~ürdü . O uıiy 
mil, posta memuru Durmuı, keb-1 Jeye yaklaşan Edhem k 
veci Abme4, ba._kcı Abdmlah oj- yerinden kıpırdamıdjıqı 
Ju Abdülbeki, çlfç~ Çecclili Hacı 

1

• ce müsait vaziyette şutun• 
Mehmed, Hacı Ali~ylidden çif Nalb&lki deima aoy~ 
çi Hüaeyin çavuı. çifçi baıı Meb- bu vaziyette kalan bir k 
med, kolonyacı Mehmed oğlu yepacağı bir iş vardır . 
Ali .Galip..hetber Ali oilu 1'ed· Çıkıt y•p.,_,k • Bu ç 
rl, dondurmacı Hecı İzzet oğlu lieıaplamak pek güçtür • 

lntd , fjeer Ô~•e• 8u dı an.W(.laasmı 
Ekrem ve Kareıntıda öğretmen mak Ozere ıyığını topa 
Düren elıiıgr • ~•hiJoı 9'tceid t l erty aldığında ol 
Mt bmed oğlu Ahmed güfldüz a- O anda çı kıt yapmıı 
çıkta beli temizlediğinden 200 , leci zaviyryi k•pamıı ol 
ubaeı. lbmbiait.ailu Ac&. ae,· Uitie~ lliumıate~ wer 

ri ıefer memuıpna kerıı 11eltlj ,,.. iıae; • .&.ıeye vuıuı 
iindee 100, arabacı İbrahim oi· na maoi olmuı olur . 
lu Adem caddeyi fuzalett lfgal .\lir de gOl .yeyince 
e•titihdeo 1001 arabacı H.e !\b- lnhtmamıll•r . 
meCI ati• Yeeaf erablıtnı ılraı- İkinci pldf herit 
le kotturd•taodea 100, ıHhacı titr . 

?M•tafa oğlu O.fel" •l'ebe.ını ıür· 
ede ll•t t•r•p ada• çiineclitin 

.:4ea'200, hpııhb tatlleı ~Ho ot· 
1 Ati ca'4.,i< ttg.l Mf1t1ndeo 
100,.1 ... bacı -Ye MmMnet haın 
otlu Hü•"'9 o.ı ~ık ~irkef 

.cuıı Y.~u,dıj~ ~ ka-
ruı p••• ceıaıile c•~Mt"Mbr•wnı 

- Blrlnct ıayf ad.a11 prlan 
bwc .. ~U.•lı~M• tn ,fftılma11 
"c..p tdea ~~k '®U~IDID 
a1.m •• !MU•• , UID8r lliıM1ol · 
aıakB.Ulf ~lak ea~.aiJlc J•P• 
ltr . 

Mabal,li '°rf ve idet ıd4147wiyle 
Ziraat Vekiletioin l.BıUJIL.&ÖUCe· 
ii yerlerde , pamuk ~obumu lir t 

~H-.hri , ~ ........... 
yr.vmlyelelliae karşılık 

muhaeebei umıımiye kaonDuaun 

83 llccll uıadd~~~io ~ fılıuaaıoe 
tevfikan mutemeCllert beı bin li· 
uya ~ad•r M'&DI •etebüir . ~ 

1 
avaoıtao ancak çiflik idare heyet· 
terinin karırile mule111cdler llır'a· 
fıodan teJiyat yapılır . 

Madde 7 - BıJ ~aoua hO · 
ltlmleıine aylnu ~areltel ede•· 
leıdtn sulh mahkemesi k.erarlarile 
yüz lir•dao bqyüz iı.,a .... ., 
•ğır par• cezası almır . 

Zir.a t vekflliğinc .. tayin edilen 
çeı\tlerden baıka pımuk çe §İtle 
rini veya karııığım ekenlerden bu 
ceza alırımıkl• berabr r ilgili fen 
memurla~ının .ert cekleri raporl•r 
üzerine mahalleri ida ı e heyetle ıi 
lcuariyle larlalarınciaki pamuk · 
lar da mas· afları kendilerin : aid 

aff ecliyorum . 
~· bau ,: "9odiaiui ıt 

hemin ukaeır,dan bakıll 
• ... Wr gole eber oid 
bi ve mlitr madiyen fav 
dl • l'Wkel gibi vücudil• 
eindeo dahıt fazla it bek 
gole ka~l" sakin ve 
iıi -idi Su•r• ~ocalı 
Je ı ini terk.ederek ileril 
mıi feıu idi . ~sebıo• b 
m•<lıkç• iyi futbolcu ol 

Remzi : Bir k~r e da 
ki mndefaada daha mu 
ldyor . Bur hana naıar•O 
na daha m üfıd oldu . 1ı 
nı gittikçe düzeltiyor · 

lımail : Yer tutmuyor 
cimlcre yard ım etmiyor• 
mlldafuda oynamıeJ b• 

•• ld olmak Uzeı e bemr.n ıöküllir ve Bir suçlu mahkum o u 
riyle kOçlk bir bırtızbk y•puk O«Srfi1mek istemediğinden claha 

Vanlı Hasan oilu Mehmet Ali 
adında biriel Ahmed oğlu Nuri· 
aia •bırıodan bir adet hararını 
çalıp ıatarkeo yakalanmıı ve hak 
kında tutulan zabıt vaukaeile bir
likte Cumuriyet ıınel savam•n · 
jtjıaa verilmiıtir . 

Sahte ılmibeber taazimiadın 

auçla ve mevkuf Kataı .. 11010 A · 
yak Falu köyünden muhtar Bahri 
oğhr Nllı İnin daruımasttıa •#" 
cnı hal yerinde .aev•m olonmuı 
ve ıuc;lu Nuri akr •J h•pıc mıb
ktm edilmit Ye ttıHı teel1 edil· 
dtiintlen merbut lttr•kdmııhr. 

yok edılir . 

Bu maa af, sıı hibi tanftaden 
verilme ~ıe Ziıaal Vekilljii bütçe 
.aindep öded · ve tahaili r1Qval ka 
.unu• gö·e kendiaindeG abo~ r. 

Şeref : Ayağını bılı • 
meli . Eo güç ı nla ı da kC 
ları en müsait vaz iyetle 
diği )ere vermiyor. Kıı • bir.-r:.ere bapia ederek öWme mab enditeli ef_,odimiz cevap verdi : 

kum ediyorlardı . - Kanun Vll eelir banal. 
Aeam beni, bana henzeyen O uman genç kaz sesini biraı 

Js bedbahtla d&oy•r• ıetiu-.iı daha tatlılandırarak sordu : 
we kardtılerim bir müddet eoara - Görüyorsunuz ki,za.valh bay-

' lldlrllmüttD . Kerdeılerimio ar• ••D ook aç Oou v•dD bana .. lı 
r uatla ben d•ba Riizel ve daha teneaia par•ile. 

pclüJ• benudijim için beni mu· . - Rabi. Alın aiıia o1ıun .• 
haf11a etmiılerdi • BftyldütGm Yavrusunun , on•n yerini tut-

~••••allılte,. içio :iyi bir •~kçi n1aa ıoirı çok ıaman yok .. . 
olab.Urdım • Lmıfib hıç le l'f Genç kıı 11nemı halka11ndan 

, .. .ı ... y0 ,dam Çiekl , açlık tutuyordu. Fttkut ımam onun mini 
t•• ıöll laaae 9ele• .aoem b•n• mini All~rini yaladıktan ıoora bir 
Wi;mikduda ılU dl'miJocda. denbira elinden sıyrıldı ve bana 

, heai. b8'U , k11uı dijiyle müte- doğru kofınağa başladı . Yanıma 
...d&y.• 7alLJOr •• .okıuyorda . gel~i ı 1ınan beni kendioe doğrl\ 

Bir ,az .. 1ı1oı ..,et fen• ol - oekerdk baArına bastı . Vücudun-
..... u • .lfeadileıimia o ,.ı hflı- dauı aa11ı. kaalaıla J"p kırawn ol-

h8tln Cimri olmuıl • rda • muı m~m.,lerini eğıımı u11ıııttı • 

Anam aclığa , tı~enceye • bat.ta 
muMemel bir ölüme bile r.aıı ola 
111~ beni \erutıuek iatem~m;şti. 

lnean oğlunun ditiıi bir ibbaı 
için yesvrusuıuı te-ı.kediyor. Şüphe
ıiı bu da, biıi ~ı ın ioaan ö,tün 
Jüğünün yeui bır delıli olmıh .. 

Düşünüyorum . Göılerimin önü
ne efendimin yuv&11oda büyüyen 
bir '7&vru gözlerimin öniiDt g ... Ji
yor. Bir yavrıı ki; ( Aaae J ~diye 
bağırdı~ auı11n biç bir 888 ~vap 

"erm•yeoek . 

rJlüm -----
S.ybao Ecaeoesiiia •isi aa · 

hip .. rinden: eeseeı l.mail Hakki 
61müt Yd «:eDePIİ •kral»a e (ioı&ı· 
tar, t.rltfendaa lr•ld1rılarek yenl 
.......... gö .. 1911f'ür. 

ÔJBye taarıoıo rıhmetıni dilet; 
n 'jjl•ai ...... IMt tttlıiaad• 
hdUUIJd. 

•~-Paranı I -
Bpş yete h·~rcama ve har· ı 
cıyacaksan yerli malı ali 

Hizmet~i kadın 
aranıyor 

Eyde hizmet görmek için bir 

hiametçi kodm Haoayor • Matba-
1Da1&.aOracaıt .edil .. eıi .. 

kemmel . 
Ruim: 

bu ihtiyar 
dsolanndan çok ç" hıt• 
fek oldu . Ttcr6heti ve 
epo ca . Bir kaç d fa 
incrlakle r bize kıymeti 
di . N f si az. Eitr h 
oat•lacAkll antreomaol• 
etmd ıdı r . Vur uf, kesile 
ritlu;i mlikecnmel . 

~ ı11m : Bu iyi fat 
bir V•r lak göıterememt 
bi 7anıodaki arkad•ılır 
dım göreın~diiinden ilerl 
Dııandaki belkl~ alile• 

- G.mi.~ 



_6 Şubôl Jll6 

na~ 

dı 

disababa yolu ve 
sosyalizm yolu 

La Repllblik ğazeteaipde Pi-
r Dominik yazıyoı : 

,
5Po.' Hıbeı mac<rası gitgid" tebli
ncı ~li bir ıekil alıyor . Demek, 

1 ~kaile harbi halyaulara yerli 
E;lıuleri heuba katmıdan 400 

· ~yakın ltalyaıı ukerioin bayılı
r.• "l mılolmu§tur . Halbuki Badig-
•yoıı;ıoourı kurmayı hublere daha 

ka .J)'ade yerli kıtahrı ıokmakta 
ıoı 'tr . 
tunıı Buudao batk• bize 25 zabi
iği~ ıı öldllğü ve 19 unun yaralan-

k• 'ıtı bildiriliyor : Evvela ölllle 
· .J,n niıbetine dikkat ediniz; bu 
çı Is bet yaralılara nazaran dö. tte 

r • f'ir kadıır olmalıydı, halbuki ya· 
10;ıtlılardan fazla ölU var . Kııy bo

a 8 ıo yani esir düıen zabitler mev 
a ol~~od olduğuoamı inınmalı ? Son
ış 0 ~ 44 zabitin kııvga dışı olma11, 
olııı~ adama bir zabit huabile, ~ia 
he• Uz, biu iki yllz kadar nefeıın 

1 Y'~ilü veya yaralı düştBğöııü tabmio 
jlllrir • m•• Bu hesabı yaparken de zabit -
erin neferlere ııaznau iki miı

bltjlj kayıp vermit olduğunu kabul 

(diyoruz. 
balll Okur bu rakam bollutunu 

ııı • 
Ve }Iİzur g6ıallu: burada konuşan 
edel'.ıki bir aavaşçıdır • Fransız crp
ıff1~eıiodeki eıki harp rakamları 
i bl'Jıiili hatırımdadır . 
Iarıf" Bu rakamlar, beni komıumu-
k ıı kı1ıplırını ehemmiyetli bul· 

goli rağ• ff1'kediyor . 
· nd' 1ıalyıalar, Hıbeıleri ııeri at 

afi,/J, ıf olduklırını ıöyliyodar · Peki
ıiy i, fak.t takip etmiyorlar • Üste 
atı ikte bu "Barbar,, l•r cephoden 

(AdiHbabaya göre toplar, tank -
lar , 100 mitralyöz) bir ıirü harp 

eılı aalumeai ganimet ılıyorlar . Ni
·yeJİ 'b•yet biıe bu lıarba 10 000 Hı 

kımdan ıoıyaliıt bir ırlde girecek 
olan ltalyaoın bütüa Habe§İıtanı 

İfğal eııitinl fırzrdelim, 
Bu "ekonomik ve ıoıyıl" va

kıa ile, "sıyasal., vakıa areıında 
bir kavga C:emek olacaktır. 

İtaly•n neo-sosyılislerioin
yarıoıo fa1ııtleriue bu adı veriyo
rum - kendilerini iıtemiyeıı bir 
sömürgeyi ellerinde tutmakt• de
vam etmeleri uygunsuz bir hare· 
ket olacaktır. 

Milletlerin kendi mukadderat 
larıııa bikim olmak hakkı dokt 
rinini yeni lıalyaoın kabul etme-

ıi icıp edecektir.! . 
Eğer bana kauunun tersıoe 

çevirmek mllmkun oldt•ğ~nu. (Sov 
yetler birliğine bakınız) söylıyecek 
olursanız, size Sovyet Roıyaııın 
bir bütün teıkil ettiğini ve yarııiki 
İtalyan impaıatorlLğunda hal aynı 
olmıyıcağıoı söylerim. 

Moskovada yapılması kolay 
olen şey Romada imkansızdır. 

Esasen başka bir faraziye de 
ileri sürülebilir, ve İtalyanın •OS

yılistleşmesine ve altı milyarını 
harcamaıını rağmen Habeıi•tanın 
fethi işinin bugünkünden farla ileı· 
lememi§ olmuinı farzodebiliriz. 
O uman ne olaeak? 

O zamın, Avrupada yeoi bir 
ıo•yıliıt devlet mHcud olacak ve 
bu devletin armııındau yaluı:I' kı 
rallık, vatikao ve batta bizzat Mu
eolini gibi dokorları kaldırmak 
bono 1•pmıya klfi gelec-ktir. 

Moıolioi'nin doıtları belki de 
mlikcmmel birer halk komiıeri 

olacaklardır. 
Her halde façizm, Habeşiaten 

macaraaı uyesiude dediğim ııibl, 
hemen görültiiıQzce nihayet hul
mut taıavvur olaoabilir. 

Dereden tepeden 

Gazetelerin bu bölğeleriode 
eksik gedik itlere de çokça do
kunulur . 

Kuaur aramak iyi değildir • 
lıunayıcıhk koğuculuk da büyük 
birer kuıurdur . Ve şahei kalına 
kusur bığışlamak iyi iılerdea

dlr • 
Ancak, şıbıi kalmana işte o 

zaman iaıcteler için böyle kuaurla· 
u el atmak bir yllkllm oluyor . 

Knltürilmüzü yükıelteceğiz . 
Medeniyet yolunda bizden önce 
davranıp il.ri gitmiş olan ulusla
ra erişeceğiz . Onları geçmeğe 
bile çolııaçağı:ı:, diyoruz . 

Önderlerimizin bunca gayretine 
rağmen lı:liltür işlerimiz hail ya 
vaş gidiyorsa bunda ferdi , icti 
mıi bir takım eksiklikleıimiz var 
demektir . 

Biz gazeteciler bunları ortava 
atarken hiç kimseye dokunmak 
biç kimseyi kıoamık düşünce· 
sinde değiliz. Medeniyet yolun
da ilerlemek için engel olan bu 
eksikliklerden ulusu kurtarmak
tan batku bir dütüacemlz yok· 
tur . 

Ve kendi sayıma s6yleyim, 
kendi kuıurlarımızı da düzeltmek 
için bu bir ekz, rsiz olursa mü
kafatımız o olacaktır. 

"kişi noksanım bilmek gibi 
ırfao olmaz" 

Bir anlamile irfan dediğimiz 
Kültür ç•lıımalerıııdan birisi de 
böyle kusurlarımızı arattırmakdır. 

Düukll «Türk ıözll•nlln bıtka 
bir bölgesiud,_ Belediye nizamla· 
rını ay mam k yolundaki alııkıo· 
lığımızın 9ekl! incelenmİ§ti. 

Ve inaao ceza korkusile değil 
yasaları laoım•k ahşkanlığlyle 
Belediyenin yapma dediğini yıp
maktan ıakıumalıdır. Yolunda 
lıulila edilmişti . 

Mrdeııiyeıte de ileri giden 
ulualer için bu çığırda biı takım 
biklyeler ıulatırlar. 

( T&rk Sözll ) 

Spor Tenkitleri 
- ikinci sayfadan artan -

dan ıinirleıımeyip oyuna devam 
etmelidir . 

Ali : İkinci katagori bir fut
bolcu olmuına rağmen vazilr sini 
batardı . Y ıln11 kale yularıuda 
tecrübuizliğinden bir kaç mn
him ıayı fırsatı k•çırdı . Topla 
basımdan sıyrılmaları iyi idi . 

Keınıl : pas tevziatı iyi , yıl· 
nız otoriter olmadığından takımı 
nı idare edemedi . Takım bıı~ıı 
kaldı . 

Okcu Kemal : gelen bütün 
pasları atopunun zaif olduğundıu 
kapdırdr . Stoplara ve ayağından 
topu açmamak suretiyle sürllılcre 
çaiı~malı . 

İlk devrede bir kıç ioişile 

çoktiği ıut çok gllzeldı . 
Sol açık muhacim haıtrnıo eQ 

zaif oyuı cusu antrenmanlara mun 
lazam devam edip ciddi çalıtm•
sı lazımd.r . 

" S ryhao Adana spor neden 
yeoildi ,. 

A - Takımda beliıeo anarıi 
ve oyunculaııo birbirine girmesi . 

B - Her zaman ıöylediğim 
gibi oyunun bitmesine ( 15 - 20) 
dakika mağlup vaziyetten kprtu
lamıyan bir takım her De baba
sını olursa olsun bütün hıtlariy
le hücuma kalkar . 

C - Yuıuf gibi tecrübeli ve 
otoriter bir futbolcunun takımda 
lırkadıtı Kazımla beraber yer al 
mamıiıı bu ü~ ahval ( yiitde 40 ı 
m~ğlftbiyetleriniu amili idi -

Seyhan Adana ıporun sayın 

idareci arkıde§l&rımdın takım
larıoı çalışm(güolerinde oyuncu 
larıo . sıkı bir "ootrol aJ tıoda bu
lundurmak Uıere ıabatlır bnlun
nıalırrıuı e~pımlyelle ,- a ede
rim . Kaptanları Bay Seı.minin 
maç ve çalışma glinlerinİle takı· 
miyle aabıda bulunması çok fa· 
idelidir . 

Çukurovı bölge antıeuörli 
Eıref Tevfik 

Sıyfa : :J 

Asri Sinema 
5 Şubat çarşamba akşamı 

Harbi umumide geçen bir aşk faciaııının perdeye aksi 

Dlşman elinde esir 
Son derece his~i, oşki vo fevkalade heyecanlı 

ilaveten: dünya havadisi 

gelecek proğram: 
Sokak çiçeği filminde Fransizka Gaal 

6432 
~----~--------~~~--------------,;.;,;;;.;........;_. 

_ ____§!'_.S_i_n_e_m_a_s_ı_n_da]_a-L---=-
nu akfanı 

Mevsim n güzel f,Jmlerinden birisi olan mevzuu esrar ve muamma 
diyarı olan Çinden alınmış 

( şankbay yolunda) 
isimli filmi gösıermeğe başlıyor 

Oynıyan güzel yrldız Betti Aman 

gelecek proğram: 
Fevkaldde heyeoanlı çok güzol bir film ol an 

Mil ton 
Yamyamlar urasında 

6403 

JAlsaray sinemasında 
1 Bu akşam 1 

En güzel proğrumını sunuyor Sinema ve saz 

1 -- gündüz insan gece kurt 
iki yüzlü adam-görünmiyen adam filmlorinden daha heyecıırı!ı:. 

dehtet fılm • · ' 

1 l"beılioiu girmit olduğunu biliyo
r ol'ruz. Yalnız oa bin mi ? Ya Ha· 
ve f'beı kurmll)'.1111• lıar.he 20 000 ve
lulli"ya 50.000 uku eokıcıgı gün 
ak~Detice ne olacak ? 
art} İtalyanlarıo ıu cevabı verecek-

lg,ıJ 1 lerini biliyorum. "lıte o glla on
ları yeneceiiı . Topçumuz ve tay· 

Buauo İtalyanlarıo lohiue mi 
yokl!B çok aleyhlerine mi olacaiı· 
nı headen bıtkaları söylesin. Çüo· 
kü, bldlıeler, benim yaptığım gi
bi, hiç ıezıdaız ele alınınca, İtal· 
yanların lehine olao nedir, aleyhi
ne olan nedir? 

Birili İngilter eye gitmlt bir 
İngiliz dostuyle bir koruda gu:i
nlrken bir tavıao görüp çifıealni 
doldur muı atrt elmiı, tBllıanı öl
d&rmUş. 

İn&ıliz huaı aeı çıkarmamıı 
fakat korudan çıkarlı:erı oradaki 
bekçiye bilmem kaç kn ııg ver
miı , çı~mış . Tavıanı vuran ko· 
nuk. buuuıı Da paraaı olduiunu MO 

tunca : 

Seyhan Vilayeti daimt , 
encümeninden : 

ilave : dünya 
2-Azerbaycan 

haberleri 
saz heyeti 

bu il yarıılerimiz ıncak böyle yığıolar 
~&zerindedir ki blUBo hünerini 

1 goıl g6stereccktir .,, Evet, fak•t hu 
000 kitinin O• bini ıarıdı on 

· ati 'ni orada olarak 100 kilometre 
~ille- Bzeriude bar.kete geçmeai ıutile 
oidO Yalnız Aksumlı Mak•lle ar111 

favoıJI 750 kilometredir . _ _ 
dil~~ Şüphesiz ki geoeul Grezıyını, 

,,1( cenupta sarih bir zafer kazınmı-
beı> h f . 
e fO ıa benziyor. Fak•t u ıa erı ouu 
ı.oı,r nereye götürtcek ? H~rra'.da~ 
·ıeı' babaediliyordu. Halbukı ıımdı 

erı 1 'I . b -
b' bu hedrfteD vaıgıçı onıe enzı· oa 

ı 91' Yor. Neııelli doğrudıo doğıuyı 
do ıısl Adisabahı yolu üzerindedir · Fa 

8 
fi kat Adieababayıı doğru bir hııre 

u o ket tıerruz naaıl tuarl•nabilir? 
erıı , k~ 

"'/~' G~neral Graziyaoi hü umet mer-
. lııııini askerden mıhı um mu 8'· r . 

, yor ;
1 

oıyor. Eeurn buradan kuş uçu -

yor · 
1 

tile 600 kılomeıre uzaktadır · 
1 b•'' 2000 m"trelrk daA'ların üstüodtn 
ba~İ~ ıııması icap edc.cektir. Ve e'i.o
a ı.ı'J de topu topu ~ocak rlli, altmış 
etil' bio_ &eker vardır .,. 1 

Kafi İtiraf edeyim ki İtalyan olıay-
dıııı kuşlrnlanırdıırı . Dalu dün 

a go' bana İtıılyaolıııın ayJa barb mas 
ge~ç 1 •fı 0 1brak 500 milyoıı bncodık 
şıı ~'.ı lar, , ellerinde ahı milyar ibliy• I 
ve '' huıu u duğu ve hunu son saııtimioe 

fa g6· kad•r barcıyaeııkla•ı 8Öyl~niyor, \ 
etilli I Çok muhafaz.lsiir iyı hı• fıan· 

1 ~· ıız b · · 1 u ıuvası ol• n ve Habrşısıava 
ol•1

' gilnıiş olduğu için or&Hıııı t .ıv ıyan 
esiş, r muhatabıma : 

- Peki, ıonra, dedim. 
- Sonra, dedi, İtıılya, eliude 

•ltıo "br ı· t b" 1 ıyatı k•lmayıPCB ıosya ıs 
ır devlet olacakur. 

b - Eğer timdi deillae, fakat 
u tıırttu içinde, ekonomik ba-

Eu yakın isıikballar karanlık 
içindedir. lo .. nlar Ye milletler, 
hepimiz geceye doğra ilerliyoruz, 
"" karanlık önümüzden sıyrıldıiı 
:ıamıo, ıördüğümllz: ve elle doku 
nacak kadar yakınımızda bulunan 
oey, brmen hiç bir zaman tahay
yül ettiğimiz ıey olmıyor. 

Adana Halkavi baskanlığından: 
Evimiz Şubatın on beşinde bir 

daktilo kur~;; açılacaktır. Bu kursa 
devam etmek istiyenlerin kayit için 
Halk•vine başvurmaları ilAn olu

nur. 6434 

Bu koruda avlanmak yuıktır. 
Oaun pua cezoeıuı verdim , De
miıtir . 

lıte korucunun hı beri olma
yın bir yı ıak lg için istenmeden 
ceza paran ödemrk( yuatao ma) 
nıo gftzel bir örneğidir . 

DtdelPrimir ( sıra ıaygı ve 
yasa ) itlerini uhııal k lllttirleriuia 
temel taıı bilirdi . Tarih bunu 

1 böyle anlatıyor. ~onudan, uraılan 

(721) lira (48) kuruş lretif be
delli Osmaniye- Fevüipeşe yolu 
üzerindeki Hıısanbeyli köprüsü ta-

ı mir.tına istekli çıkmadığından ek 
ıiltme müddeti t~krar 936 eeoesi 
şubatın 18 nci salı günü saat ona 
k"dar uzatılmıştır. isteklilerin bu 
tarihte Vılıı.yet daimi ~ncümeoine 
ve keşfıni görmek için Nufi~ ~ü
dürlliğüne müracaat e:tmderı ılAn 
olunur. 6430 

bu temeli ye11iden 11ğlaınak onat 
malı: gerekliğinde bulunmakta ol
duğumuzu eualım . 

AB. 

Şubat ayı içinde Alsaray 
Çalınmış aşk 

Gretagarbo Kleopatra 

siaemasıaıa 

göstereceği 
Büyük eserler 

Roberta 

Ali baba Türkçe film Harun Reşit 
cehennemi 

- Dantenin 
3 - 'Bir aşk • 

gecesı 
6417 

Bayan Leyla-Say Mehmet-Bay Hamit 
Azerbaycanın cana yakın Milli hav11 ve şarkıları 

gelecek proğram ; 

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

6415 

Adana Elektrik şlrı· 
katinden ı 

Transformatör istasyanlarım ızJa yııpılması gereken temizlik işleri 
dolayısile 9-Şubaı -pazar günü tekmil şehir lllektrik şebekesi cere
yanının soat 9 dan 14 o kadar kesileaeğini, soyın halka bildiririz. 6435 

Bin lira mlkalat 
Reklama değil hakikate inanınız. 

\1 e icenlerden sorunuz. • 

Ayran kaynak suyu m~vcut A?ana ~e çevresiı.in 
on P yı en temız tahıl ve hekıki 

kuynok suyudur. Bir fen heyeti huzurunda bunun aksini iddia vo isbot 
•·deni• re yukarıdaki mükdCat ·hemen verilecekıir. 

4 L k soyo.ı menlı ııında Sağlık Bakımına 
i-lyran Rayna riayet • ılİ]Pr~k - ' . usul.le k• -

ptııj yapı l m • ş v~ tAsôs ntı bir sPne evv t 1 ıkınol reli imiş olup kaynak ba
~rnılo Jomoc ınal~r ayni en ile yikonır, el de~m " d"n clnmaconalara 
girer orada mühürlenir hilesiz temiz suılur. 
llAKIKİ llVSAFl hiç bir suretle ne kimyevi vo ne ti& hakemi vasıta
lari e tebdil edilmez. Kaynaktan nastl \'ıkmıtsa biç hoznlmadnn d~ma
canalara dolar. 

Son söz 
AYRAN KAYNAK suyu hakiki, temir:, 

: bil•c~k biricik sudur. 
6171 30-30 

içile -

-------·-------· --·------·----
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A dana Borsası Muameleleri 
PAMÜ'r<: ve KO~A 

CİNSİ Eu 

Kilo 1''i ya ıı 

az En çoL. 
Satılan Mikdar 

K. s. .K. s. KUo 

l'.a~ımalı panıu~ = ~ 

Piy11a parla(l;ı ,, 35,50 36,50 
fiyaaa temizi .. 
iane 1 38,50 39 
lıoe Il 
.Ekıeree 
Klevlaoı " 1 .. 

YAPACI 
lieıu 
!4izah 1 1 1 

Ç 1G1 T 
lkıpreı 1 1 Iaoe 
Yerli "Yemlik., 

1 1 1 ıı 
"Tohumluk,. 

HUBUBAT 
Bo(l;day Kıbrıa 

" 
Yerli 5,25 

" 
Mrntane 

Ama 
lfamlyı 

Iulaf 
Uelice ,. 

Kuı vemi 
11..eten tohumu . 

Mercimek 
fü11m 

UN - Salih 800 

:15 .:: 
- 700 -- .. • Döa kırma " 

..w~ 
1i Si 

Simit " 

"'- -..,..--Comburiyeı 800 
~· .. - .. 7"&> ... "' ......... 

llüz krıma ,, 
Alfa .. 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

5 I 2 I 1936 İŞ Bankaaıodın ahomıotır. 
San dm P•M 

Hasar 
1 

6 09 Liret 9194 
Reygmar.k - 9'77 

Mut VMdeli 5 82 

.Mayıı Vadeli 5 76 Frank" Fransız., 
Sterlin "lneilis" 622 

Hint hazır 5 19 Dolar '' Amerikıo .. 123 80 
Nnzork 11 10 Frank "UTl<lt!" 2 44. 

~ 

[ Belediye ilanları 
1 

Belediyemiz tanzifat amelesi için kırk be i adet Kauçuk başlıklı boy 
IDUtambaeı ldzımdır, Vermek istiyenlerin ıubatın yirmisine kadar nü· 
muneleri ile birlikt~ belediyem;zo tekliflerini yapmaları ve kabul edil-
ıniyeo oüınuoeloria aynen iade olunacağı ilıı.n olunur.6431 

6-9-13-16 
-. 1 

. 

Diş doktora 
Şevket Şermet 

Y ağcamii karşısındaki muayenehanesind~ her gOn 
hastalarını kabul 11der. 

Cumflrtesi günil öğled(lo sonra yoksullara ve tale-
beye p:-ırasız bakar . 6329 13-26 

No: 

1 

2 . 

3 

Ceyhan urayından • • 
Muhammen kıymeti 

Lira K. 

185 60 

30 00 

14 50 

Miktarı 

M. 2 
464 

60 

Fi. Hududu 

40 Doğusu.yol batısı, 2 nu-
maralı yol fazlası 
Poyrazı , 54 numaralı 
fabrika caddeıi 

Oüneyi,Osman mağaza 
ve anası 

50 Doğusu, 1 numaralı yol 
fazlası 

Bıtıeı , 3 numaralı yol 
fıızlası 

Poyrazı, Ali banda oğlu 
Mehmet Han ve dükkAnı 
Güneyi , 49 numaralı 
sokak. 

27.50 60 Doğusu, 2 numaralf yol 
fezla11 
Be.tısı, Şaban heflı:eresi 
Poyrazı, Ahmet vo Şa
ban hefkııresi 

Gllneyi , 49 namaralı 
sokak. 

Yukarıda miktar ve hudutları yazılı üç parçada 551 buçuk met re 
murabba yol fazıası 18-2-936 salı günü pazaılıkla fatılaca~ndan 
iıteltlılarin yüzde yeJi buçuk pey akçnhrile birlıkte uray ııalonunda 

hasır bulunmaları. 6407 2-6-11-14 

• 

Seyhan VilAyeti daimi 
encümeninden : , 

(8172) lir11 (69) kuruş keşif be· 
delli Adana _ Karataş yolunun 
0+ 375- 10+ 375 orasında (4097) 
metre uzanluğundak i ıosa esaslı 

tamiratından geri kalan ite istekli 
çıkanların yaptıkları teozi!At hl\dıli 

!Ayık görülem~miş olduğundan 
müddetin 936 senesi şubatın 18 
nci salı günü saat on: bire kadar 
uzatılmıştır. isteklilerin bu tarihle 
Vi!Ayet daimt encümenine ve lı:eş

fıni görmek için de Nafia müdür . 
lüğüne müraca .t etmeleri ilıl.n olu· 
nur. 6429 

Seyhan YilAyeti daimi encümeninden: 
936 senesi Şuha tın 1 1 iaci salı 

günü saat onda Vi!Ayet daimi en
cümeninde ihale edilmek üzere 
( 34880 ) lira (88) kuruş keşif be· 

delil Adana-Mısis yolunııo 0+000 

-5+ 000 arasındaki şose inşaatı 
lı:apülı znrf u~ulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

Keşif hü!Asası , Metraj , huıust 
tartoaıne, eksiltme şartnamui •e 
muknveleneme örneği ( 17 4) kuruş 
nıulı:abi inde Seyhan Nafıa daire
ıind~n verilecektir. Muvakkatte. 

mioat (2616) lira (07) kuruıtur ". 
isteklilerin teklif mektuplarını ve 
ihaleden sekiz gün evvel almaları 
mecburi oldukları ehi iyet v .. ılı:a
lerını ve ticaret odasına kayıtlı ol
duklarına dair vesikalarını yuka
rıda yazılı gün vo ııaatta Vi!Ayet 
daimi t:ncümeoine vermeleri laıım-
dır.6380 26-29-2-ô 

Seyhan-Adana spor 
kulUbU başkanlıOından 

Eıki Seyhan spor ve AJana spor 
kulüplerinin birleıtirilmeaiod ötürü 
~asfiye ve teıçil işlerile çalışmakta 

olan idare heyeti , aylarJanberi 
üyelerden Aidat toplayabilmelı: im
kA.nıoı bulamamıştır. 

Biriken Aidatı birden top\ama
nın f<iiçlüğünü düşünen heyetimiz, 
31-1-936 tarihine kadar,geçeo 
aylardan müterakim teahhüdata 
mütea lik borçlara mahsuben üye
lerden en az birer lira alınmak su· 
retile geri kalan borçların alfedil
meıioe ve bu paronın tedıyesi için 
de en ııoo 15-2-936 tarihine ita 
dar mtthlet verilmesine karar ver
miştir . 

Yeai teessüs eden kulübümil
zün varlığını tanıtacak vasıtaların 
temini hayli mıısratlaro tevakkuf 
eylediğinden yarJıınlarına S•ğındı 
ğımız değerl i üyelerimizin biran ev
vel h »saplarını kesmeler ·ni Jiler ve 
müddeti içinde -karar vcçhile
borçlarını ıtfa etmiyenlerin U'llU

ml nizamnamenin 14 üncü maddesi 
mucibince maa lesof defterden ka · 
yitlerini silmek mPcburiyetinde ka 
lınacağı ilAnen bilJirilir.6433 

ceyhan urayından: 
Çarşı mebdeinden itibaren is. 

losyon şosaıının eol tardında 237 
metre tulda ve 2.25 metre geniş

likte yapılmakta olan Arna\ ut kal
dırımı kenarlarına burdur çok ı lip 

üzerine beton konularak kurelen
dir i lını si 859 lira 79 kuru~ keşif 
bed..tli olup pazarlıkla isteklieine 
ihale edılecektir. ihııle tarihi 17-
2-936 puzıırteıi günü saat 16 
dır . 

Pazarlığa iştirdk edeceklerin 
ehliyet fonniyo vesikası ve ticaret 
Odaaı kayit makbuzu ve yöıde ye 
di buçuk muHkkııt teminat para
lnrı heraberlerindo olarak ihale 
gön ve saatında uray Hloounda 
hasır bulunmaları. 

Şortna melerini görmek iatiyen
lerin her gün urayımız fon ieleri 
bürosuna müracaftt eylemeleri. 

2-6-9- 13 6411 

Tarsus baledlyesindeı: 
"484" lira « 1 1 • kuru~ bedeli 

lı:etifli ve ·1650· metre uzunluğun· 
da Tauuı iııtasyonundau lşban
kaıı önüne kndar olan caddesin 
seğ ve ıolunda bulunan bordor 
tatlarını yeni yepılao parke döşe

ınıye yanaıtırına i~i 2490-say•lı 
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Sayın pamuk ve çirçir 
fabrikatörlerine 

nkçasını bel~diyeye yntı rm&sı 11.. 

zımdır. ih•loai 936 sene,; İ şubatı
nın 17 inci poznrte~i günü snat 15 

de belediye encümeni önünde ya 
pılacaktır. isteklilerin şartnnme ör· 

neklerini parnaız olarek belediye
miıııd•n aramaları i!An oluour. 6392 
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