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~'----------------------------------------------------------.... komplo dav•sı: 

Suçluların 768 inci madde mucibince 
cezalandırılmalan istendi. 

Müddeiumumi:'' Tarih, sizlerden, verdiğiniz karardan bah
sederken büyük hakimlerin; büyük kararı diye bahsedecektir. 

ejim, sizin vereceğiniz kararla bir kat daha kuvvetlenecektir. 

Karşınızdaki maznunlar Atatü:rkD, onan şahsiyetinde 
toplanan~ Cumhuriyeti yıkmak istemişlerdir, ba bir ha
kikaitır •• Benimle beraber on yedi milyon T'iJrkün 

de imanı sarsılmaz bir surette mevcuttur • 
Ankara : 6 ( A.A) - Atıtürke ıuik&1t yapmak teıebbiiı6.ile mHaun eghasıa _mubıkemeleıine ho

fÜD de devam edilmiıtir . 
Öyleden önce yıpılaa gizli celıede •mme ı•bidi olarak ikame edilmi§ olaa iki ki§inin ifadeleri din-

leamiıtir . 
Saat 15 te açılaa ve:aıenl olarak yapılan ildaci celsede lıe reiı mıznunlardaD Arif ve Ozeyire bazı 

ı&ıller •otmuıtur . Tevııii tahkikat için bir talepleıi bulunup bulunmadıiı bnıoıooda riyuet t1rafındaa 
ıorulın süale gerek makamı iddia ve rerek müdafaa vekili bir iıtelderi olmadıtı cev•bmı vermi§tir. 

Bunoa ilerine mOddei umumi iddinımuiai aerdetmiııir . Müddei Umumi Baba Ankın, g&rül-
melde olan davanın herbangi ,bir komplo danıi olmılctın çok uzalc olduğunu iııretle size büvG.k Türk 
milletine ve bütün diova:efklrına bu davaaıa .yükaek ve modern bir rejim dıvau bulunduğunu ceaa
retle ilia ediyorum diye batlıdıj'ı iddııoametıade dıvaoın her bakımdan bir rejim dıvııı oldu" nu 
ao.latarak bldiaelerin ve ıaçlulaıın ılikııd teıebbUılndeki allkalarını dair tahliline giritirken ıu~arı 
ıöylemiıeir : . 

• Tarih ılzferdea verdiğiniz karardao babsederlceo blyük hakimlerle blly6k karan diye bahaedecektir. 
Rtjim aiıin vereceğiniz kararla bir ket deha kuYvetleoecektir. Tnık inkilabı bu karana aydinlatıc.; 
yolda kendi8ini:daodeo daha emin deha kov"tli 11acak ve 61le yftrDyecektir. 

1 

Müddei cmuini bu iddiaaameeiode ıuçlnlınn tıhıiyttlerini mLmleket dıtında Türkiye aleyhinde ça
hıın Kürt, Ermeni, Ç~rkez tefelckGlleriyle ıyai yolda y6rftyen difer bir takım eıhHıa 91ziyederioı ve
ıikalıra dayanarak ~ok genit bir tıhtil~ t.bi tuttuktan ıoara ıuçlular111 her birinin alaka derecelerini 
leıbft Ye inh eylemıttlr. 

Baba Arakan iadianamesini şu sözlerle bitirmiıtir : 
"Hakimlerim, bu iş doğrudur.Ne tarafından baksanız hangi ifadeyi tahlıl etıenis hangi veıikayi i J _ 

ıeniı ba iş gene doğrudur. Size bn ite iman <'tmiş bir adam sı(atile söyliyorum. Bu iş doğrudur.Ben b~~~ e 
azmimle millet ve vatan i~io yüksek ~ür~ Cu~uriyeti için göksü _çar~an. bir Türk hukukçusuyum. Beni di: . 
)emek Jutfuoda bulunan sıı:ler de aynı hısle yorekleri çarpan Cumurıyetan büyük hakimlerisiniz. Siıe .. . 
diiğüm bu davayı önünüH getirirken her ıcydeo evvel elimi vicdanıma koymuştum. Şimdi elim 0 vi:;r_ 
fıın ü.1eriode anlım semalara doğru yükselmiş bütiio kudret ve kuvvetimle bağırıyorum. 1 

Kartınııdaki maznunlar Atatürkü onun ıabsiyetinde toplanan Cumuriyeti yakmak istemişlerdir . Bu bir 
hakikattir. Sizler de bu hakikati hissedecek görtcek ve icehını yapacsksıoaz . Buna benimle beraber 00 
yedi milyon Türkün de imanı 8arsıfmez bir ıurette mevcuttur. 

Suçluların 168 inci madde mucibince cezalandınlmelarını istiyorum. 

OF rükcüler mev-• 
'1uf olarak muha· 

eme edilecekler 
Ankera : 6 (Özel ıytarımız

•D: 
ÜfrükçUIOlc, muslcacıhk ve der· 

violak suçile mevkuf bulunan maz 
11 Uolarıa bakkıuda ıulb h9kimi 
1•r.fından tabliye k1rırı veril 
diğini ve bunu mOddeiumumioio 

6•tiraz etmeıi Dzerine bu itirazın 
lberciiod~a tasdik görerek tah 

1
iliyc lcararımo geri alınmHaoa &e
'{'eP olduiunu yazmışllk : 

f · MHnunlar bu vaziyet Rarıı 
ı•nda ıon :ıtira'li mercileri olan 
,Auı..ara ağır ceu reiılığine iti 

JJ taılanba bildirrnitlerse de ağar ce 
j S. reiıliii bu İtir•zı rtdetmiş ve 

1 laaıounlarıq mevkuf olarak ilk 
'-b~i"atlarmın görülmuinc karar 
, rttıittir . 

Suriyede durum karışık 
Şam ve Halepde mağaza ve dük, 
kanlar hala kapalı bulunmaktadır. .......... 
Saylavlar kurulu başkanı Suphi Berekat 
şimdiki durumdan memnun değil 1 •• 
Şım : 4 ( özel ) - Suriye aıv 1 

lavlar kurulu bagkanı Supbi Be 
rekat .l'"raneaya yapacağı seyıhıt 
bakkioda bir gazete muharririne 
şar len eöylemi§Iİ r : 

- Memlt>ket durumu artık 
ıuaulamıyı~ık bir bale ıeldi: Bo · 
ona için Avrop11ya bir grzi yap· 
mağa karar verdim . Gidttrken 
Mııır ve Filiıtine de otrayarak 
Suriye itleriyle ilgili olaolarl• da 
görO§eeeğim . Ne vılut har~ket 

halka hakkındı en ıiddeıli mua
meleleria tatbik ve bunlarm mah-
kemelere verilerek cezalaadmla
cak ları bildirilmittir • 

• •• 
Nevyorlc Herald gazetrıinio 

yazdı gına göre Amerika Y abudi
Jeri Filiıtinde kurulmakta olıo 
Y ·~udi vatanı için 3,5 milyon do 
lır toplamı§lardır . 

Bu paranın pek yakında 5 mil 
yona iblii edileceği anleıılmalc · 
tadır. 

Romanya kralı 
Paris konuşmaları so
nunda Tuna pakta me
selelerinde terakkiler 
görüldUğünU söyledi • 

Romanya kralı Karol ve Veliaht 
orduyu teftiş ederken 

Ankara : 5 (A.A) - Pariıte 
buluDmakta olan Romany• 
Kralı Kırol, düo Tedik Rögtü 
Ara"' kabul etmiıtlr . 

Dıı Bıkınımtı ıynı zımıa· 
da Ticaret Bakaaı ile de Türki
ye - Fraaıız ticaret müoHebet
lerj etrıfındır görütmll§lÜr . 

Kral u Petit J'arieien ,. gue
teıioe Londrı ve Pariıtr yapılan 
konoımalar neticesinde Tun• pak
tı ıneaelerinde bOtük teralckiler 
yıpıldığ•nı ıaylcmiştir . 

Bu gazetenin diğer bir taraf. 
tın ıldıiı bir habere gebe Bul 
rar Kralı, Fraoae Dıı ioleri Bıka
oıaa Bulgariıtaoın Milletler Ce
miyeti paktma muzaberete ve 
MiUetler cemiyeti ile müeeıir bir 
tarzdı tcıriki roeıaiye amade ol 
doiuou bild1rmi1tir • 

Gene Pariılea verilen direr 
bir habere aazaraa Bulıar Kıalı 
İogilterenia teldifioe karıı Bal· 
kan paktıaa Bulgari&tHın timdi· 
lılc girmesine imkaa olmadığım 
söylemittir • 

Ankaradaki jandarma 
mektebi 

Ankara ; 6 (Ôıel) - Ankıra· 
d• yapılmakta olan polis ve jan· 
darma mektebinin ioıaatıoı te
mamlamak için dab• (23000) lira 
sarfediJmui ictp etmektedir · Bu 
pıua lt!nıio olunmadıkça mekte
bin gelecek sette de açılmasana 
imkio yoktur. 

Dahiliye vtklleti bun• mani 
olmak üzere inşaat için yrnidea 
(•18000) lira ayırmıştır . Bu pıra 
diğer maddelerden tasarruf edi· 
lerek vücude gelecek tahsisattan 
temin olunacaktır . 

~---------·---------~-
Parti müfettişi gitti 

Cumhuriyet Halk Partisi ğen
yönlmrul kararile s ~ yban ve 
Gaziantep illeri içindeki par
ti ödgüaleritıi ;eoyönkurnl adı
na tefti§e gelen lıtaobul saylavı 
Saadettin Uraz Ceyharı, Osma· 
niye, Bahçe, DlSrtyol ilçelerine 
gitmittir : 

Örge Evren gidiyor 

-- Ankara, mOddeiumvmisi, ıoi · 

la11tcilerin 168 laci maddeye gör,. 

cezalandırılmalarını iıtedi . 
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Devlet müesseseleri bir yıld~ 
~e kadar kağıt sarf ediyor? . 

.. 
lstanbuldaki depo İz.mite naklonacak 
bu suretle tasarruf yapılabilecektir. 

•••••• 1 

Ankara : 5 (6zel aytarımııdın) 
- İzmitte yeni açılan kağıt fabri
kası dolayiıile şimdiye kadar İı· 
taobuldı bulunan kırtasiye ve • 
tölyeıfnin de lzmite oaklıntt k•ru 
veriJmiıtir. 

Y aptır1laa tcdkikler bu ıuret
le mübim mikdarda lHatruf t• te· 
min edilec~ğioi göıtermiılerdir. 

~ edkik•ere göreı; Devlet d-ıy-, 
relera !934 mali yılıadı (3465) toa 
kertaııye sarf etmiolerdir. 

Maliye Vekaleti dtpo ve atöl
yenia İzmitte ıçalmaaını çok fay-
dalı bulmaktadır. 1 

Bu mıkd•rın (2460) tona mat-
1 

baa kiiı~~· ~~~) tonu Y•Iİ kAğıdl 
- Geruı uçuncü sahi/ada -

Doğu Afrikada 

RasSeyyum • 
kuvvetlerinin Mahalle 

'ilzerine 
zafer 

ylirilmesi Adisababada 
şenliklerine yol actı • · 

• . 
~enup cephesinde bir ltalyan :ko.:. 
lu büyük bir hezimete-"u~ablltı~ . ...;. 

Habeıliler ceph•ye omuzlarında cephane naklediyorlar 

Ankara ; 5 (A.A) - "Reuter,, kazandıkları muharebeden IODr~ 
ıj11nsı gayri resmi H•beı lr•y- dıha zi1ıde fenılııtıfı bildiril-
nıklanadan aldığı haberlere ıt- mektedlr . 
fr.n İt.Jyanların Makılledeki vızi-
yetlMinio, Habeıletia Adiiratın 
30 lkilometre kadar <:enubondı 1 

Ras Sıyy.amun; Makallenla ıl
mali gırbiıinde dıbıl ileriye doğ· 
-Gerisi d6rdılncü ıayf ada-

Habsburglar yeniden 
Avusturyanın başına 
gelebileceklermi ? 

Küçük Antant ile 
bunun imkanı 

anlaşmadıkca 
yokmuş . .. , 

ParİI : 6 (Radyo) - Dıı itleri 
BakaDI Flanden beyanatta hulu 
narak ort• Avrupı meıeleaini 
~evz~bıhı ettiği ıırıdı demie
tır kı : 

• ıı 

~emekl• beraber kftçftk Antaatt 
ıle aal•§madao bu itin yapd•
ıana da imkan görmemektedic •. 

Bazı ıaliblyettar Fran111 ••'"' 
hafiline g<Sre Ar~idülc Otto b* 
gfto Prenı StreDberg ile mftliiar l
bir görfiıme yapmı§br . ~ Oksek mühendis mek· 

8~9bine konan tahsisat 
'~ ı\-----

edec,.ğimi beoOz aaptam~~·ı ıaem 
de Oerebunun liç .hafta ıçande ola· 
cağıoı tahmin edı)o•om . 

Diğer taraftan yoz bin Almın 
Yahudiıiaia Filiıtiae yerleıtiril-
mui de Yahadl koaıreaiode kı
rar allına ahnmışhr . 

Seyhan ilyönkuı ulu başkanı 
ve Balıkesir aaylevı Örge Evren 
lokıJAp ve istiklal mevzuları üze
rinde Samsun ve Baf rada kon
feranslar vermek üzere Adanı 

dın 10 ıubatta yola çıkacıkhr . 

" Avuıtotya dahili istiklalini 
mudafH ttmt:k azmindedir. Habı· 
burgların Avusturyınaa baıanı ge
tirilmesi orzuıundan vazıeçme 
~~ ...... ~ ........ ............ ~ 

Brükıelden Franııı rıseteM· 
rine yazılıyor • 

tıa,b .okua :·(Özel) YDbek mU· 
1 

1 
dıı mektebi biidçeıiae iafe 

1 ~·'ı·ındıuı olarak llonan tabıisat 
10111 .. a· · · d ı lra le •11n en yenid«>a (6000) 

~
'>§tu:nulmasını lilıom basıl ol: 

aiQ d' ' Burayı mektep büdç~aı
Calc ı~er •ıddclerioia yapıla

at•lctı~GBlcaleleele •emin oluna
~ lbecı· ' Uaı dair olan liyıha da 

,'ti 
ııe '••ildi . 

Şam : 4 ı 6ıel ) - .M~tb~a! 
kaleminin gezetelere bıld1~dıği 
reami bir tebliğe göre dll~kaula-

1 1 ,..,.k İl ve güçlrrinıa bat· 
rıa r d • Ş 
larıua döneceklerine aır .. •• 
deJrg,.ıiue ıöz veripde b~ N>Zl~
,iode dormı1arak baıı kımalerıal 
tahrikitleraua kapılarak greıle· 
rine devam ve talebeleri. de bu 
nilmayiılere ka"ıtııın tecımer ve 

Fransız - Sovyet 
pakta tatbik edilecek 

Pariı : 6 (A A) - Soeyaliıt 
partiıi idare komiteıl Franıız -
Sovytt paktmın kayıtaır 1arh11z 
FranH tanfındın tatbik ıdilme
ıi lr.binde karar vermittir . 

Ath spor kongresi 

Haber aldığımıza göre şehrimiz 
Alla spor kulübü önümüzdeki cu . 
martesi günü yapacağı ilk kongre 
için hazırhklarını bitirmi,tir. 

Toplantıya o gün öğleden sonra 
saat üçte baılanacaktrr. 

Kemal Atatürk 
memleketinde 

Frnnsız muharrirlerinden[Hanri 
Lovorlx ] yeni Türkiye hakkın 
da yazdığı bu çok değerli yazıyı 
huglloden itibaren neıre bıth ı 
yoruz. 

" Londrıdın dönmekte olab 
Prens Starbemberg bu gDa burı
yı geldi ve biç durmadın lı:enCJi~ . 
slni bekliyen Ar~idllk Ottoju ı'a~ 
mek üzere { Steoolı:erıel ) e gft. 
ti . • 1 

Avoıtur1ının Bape1ril maın
ni ile müıtıkiJ Avueıary• kralı 
ar11ında vnkua gılecek bu mu-

- · Gtrlşl dtJrdrlncd ıagfada ""!" • 
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Kamal Atatürkün 
memleketinde 

1 
1 

Ş·ehir duyukları 
Ankara hukukcuları : 

Yazan: Hanri Laborte 
Türkün yüce yol göstericisi A.tatiirh·iin yüksek iradesile yurdu

mıJkuıı ~çirmiJ olduğu baş döndürücü inkılap memleketimize gelen 
ve gegmif ile pmdiki hal arasında mukayese yapan yabancı yaz
sanlann hayret ve tahdirile dolu yazılar Jazmalarına yol açıyor. 
1!fı yazılar arasında Fransız yaz1:5·anı Hanri Laporte toraftndan 
il Soa tefrin 1935 tarihli La Uevue Cle Francede •neşredüen biri
ni neşre bcı§lıyoruz : 

DUn şehrimizin muh
telif yerlerini gezerek ! 

incelemede bulundular 

-1 

Evet, ytni Türkiyenin hjka
;~ii, hakjkaten dillere destan o( 
iliya layı\{ bir bildi) edir .. O 

kadar ki, i'ölgede ve geride bırak
m;icf,İı bin bir gece masalı, bat 
6 ŞatlıtJ en ııhırkar ve zengin 
mubayyelcli şairlerinin en ç lgın 
ca i'iinnbatlarma nazarım bile fer 
iö •t••tfığı vüsa~ yoktur . 

Bif Tarm\f, t>lr yokmuş, ev
.r ftmalf"içinde çok eski devir
lerden kalma eski lcaf.lı, hırçın 
bir paditabın idare ettiği harap 
u akık dilcik bir ülke nr· 
mai .. 

ı8lr IGll Y.eniçerinin koıudu
tu İarayıa bir kötesinde büzülüp 
kim1enie j~• g~ikmi,en, ba· 
rlçt•• v~ya ıara,10 içiodu ge
IH cD ufık bir ıörültldea tir.tir 

tt&i ve ~fi v~panın "Has-
ta Mimi Ged~ kimse, buzur ve 
iMffe i, mu~6 tsir atalette, u 
ki 6d ft •detlere 11k1 sıkıya bai· 
lalelıli balnacatını zaanediyor 
t1 •• 

~eni fikirlerin kuvvetli bir 
dalga ~bi felip ba malİkiDenio 
dMiir et~riae ç•r pmHı bey hu 
d;;li, 1- bu duvarlar ıuyun 
,....... ni•beliade yükseliyor 
ve ..._..,Hği halclarının, denit 
t ia b•y•tı, haramağala

r.- lhda11aı ve kadıalarıo ha· 
r.-.ı .... de Jaıamaaını emretmekte 
d ederken, bali Kurunuvuı-: 

hiitt bir harp patladı . İbti
J• ,...b bu barbt: dostluk 
•• -..ıdarıuıa saikiyle . sürük· 
leN te pek de heklenilebileceğ• 
ıfllL H harpte ezildi . Ülkesi 
ime parça parça cdılecek ve dün
ya haritaımden ebediy yen siline. 
cek olda .. 

'Derlı.:en. birdenbire ana toprak
tan ,. fışkırlltt, o zamana kadar is
mi belirmiş harultulade bir ge
ijaral ortaya çıktı : 

Ba genera1ın hayatı bundan 
IODl"8 artık mütemadi bir huikı 
"lacıktı . Adı Muıtıfa Kemaldır. 
On bet aene sonra kendisi tara · 
fıad•n Ürtarılmıı, kurulmuş can
l•adırılmış olan Büyük MiHet 
Meclisi (kamutay) kendisirıe, s;v 
ri ve ıöirın liiısile "•Ulusun ha 
baP,, , •'Türklerarı at sr,, , "Ata
mız., dem k olao harikulade 

• 
11Atatürk,, aaını verdi . Bu C:I , 

kendi aile adı, tülaleıinio ebe · 
diyyen taııyacağı adıdır . 111 

Ftfttek:li.a bu adamm oob!ş 
18•• kadar kısa bir zamanda, 
Taclt•io ıöyledi'ği veçliile : "İlah. 
lan•. bOyük işler başarmak ü 
•re '81elekter "abremaolııra bah· 
..... fri,, ıu lniiddet zufıoda 
• ..,_ ıetinliği esu hem mu· 
KJfeleye Imeydan okuyan, hem 
.a. b•ilf•teo mucize nevinden bir 
MIPMlir. 

Onan ytlbek fütuhatlarmdan 
pmdi"9 kad., ltabsetmiı olan ta· 
rlbçller, 0011 mazinio e• yüksek 
ıahıiyefhrile mukayese etmişler · 
cllr • keteli, Vlll inci Hanrioiıı, - ( . 
Bi1llr Petıoou" V •8bingtonun, 
BeDapjarte'i• iıimJeri kalemleri 

(ll ] 1934 e kadar Türkiyede 
"J.dı 7okta • Herkes Ali otlu Ve· 
i •e,a +' ıd ollu Mriımed kabi
..... ••ıhrdı. Geçen yll çıkan bir 
k...,.. Jrilıüu Türk yurddatlırıoı bir 
soyadı ediomege ve takmaya mec· 
bur~r. 

nin ucuna pek tabii olarak gelen 
isimlerdir. 

Oou geçeo yıl Ankarada gö 
rüp de çok güzel bir bortresioi 
çizmjş olan M. E<fouard Htrriot, 
daha büyük bir tevazü ile Crom· 
vvella benzetmektedir. (2] 

Bütün bunların yanında şüp
hesiz ki ortayı atılacak en ha · 
raretli melbiye sönük kalır . Bu 
Wbarla , bu met.tiiyeyi yapmaktan 
aciz olduğumuzu itiraf edip İ§i eh 
line bırakırken, malss&dımızın a
sıl vaka vo badiselerinı meydana 
koymak olduğunu söylemek iste 
riz, zira adalet ve takdiri birlet
tir menin yegane çaresini teşkil 

cttigine kaniiz . 
Nitekim, büyük eserler, tıpkı 

rakamlar gibi, açılmıyacak kadar 
yüksek bir beligata malıkdirler . 

* • * 
1918 yılıoıo iktnci Teşrin a 

yında, Mondros mütarekeainden 
sonra Türkiyenin vaziyeti artık 

limitsiz gibiydi . Boğazlar, İogi · 
lizlerin dinde , İstanbul, Çaaak
kale, boiazlana ve ıtratej.k nok 

taların hepsi müttefiklerin ifgı li 
altmda idi . ],oyd Georges'un 
zaman zaman memleketi namına 
hak iddia ettiği ve logiltereye 
mal etmek istedıği eski impara
torluğun mukadderatı üzerine 
büyük tereddütler büküm sürü· 
yordu . , 

Baıı boş bırakılmış eyaletler 
sükun yüzü görmeden bubno 
içinde çırpanıyorlardı . Esasen , 
Yıld1z köşkünde onları zaptede· 

cek iktidan olmıyan bir hükômet 1 
gölgesiuden başka bir şey yoktu. 

İşte bu esnalurdadtr ki, Mustafa] 
Kemal tarihin kaydettiği en hari
kulA<le sayflllardan birini yazacak
tır. Mustafa Kemal daha ilk ha 
kışta, ırnrıı.yın<la mahfuz bulunan 
pa<lişahm müttefiklerin elind('I bir 
kokladan başka bir şey olmadığını 
anlıyor, ve yine anlıyor ki ulusal 
ruhu milletin td knlbindu uyandır
mak, mukavemeti t~şkil etm.ek ld · 
z1md1. 

Erkftnı Harbiye tarafından su
reta or<lu,mufettişi namile , fökat 
ihııkikotte Karadenizo bako.n Snm· 
sun şehrino me rıkiıben gönderili, 
yordu. Halbuki, 20 Temmuz 1919 
da Mustafa ((omal bu:-:vuzifeyi va
tanı için beslediği gaye uğrunda 
kullanıyor. 

Anadoluyu ev ev dolaşarak her 
to.raftn vect uyanllırıyor . 

Bu suretle 8anc ık başma boşar 
saylavdan mürekkep bir Millet 
M .. cli~i seçilmesini temin ediyor. 

Bu wedis 23 Niaon 1920 de, n
ksrndn toplanıyor , ve ken<li~ini 

Başkan se~iyor , 23 Nisan günü, 
Türkiye için büyiik bir tarihi bay
ramJır; o gün Türk ulusunun mu· 
kavr.mete başladığı e8ki iınparıı
torloğun ~nkoz üzerin ıle yepyeni 
olarak kurulduğu turihtir. 

-Sonu var-

[ 2 ] Orient, Par E. Herriot 
[ Haeberte J, 

--~---------·---------~--
Bir atanma 

Kozan ılçn1 İnhisarlar Direk · 
törü Hılmi T.,ngüner, Van ili İn
hisarlar Bııı Direktöı lüğüoe afBD· 

mıftır · 

·--
Prof~sörleıi Sabri Şıkirle §tb 

rimize gt ldikleriai yazmış olduğu· 
muz Ankara Hukuk mektebi öğ 

renici gurupu dün öğleden oace 
portakal bahçelerini , mezbahayı 
öğleden sonra da müzeyi ve 
ceza evini gezmişler burarfa mü· 
ze Direktörü Yalman Yalgın. ce · 
za evinde Cumuriyct Geoel Sava
m.ıını Tevfik ve ceza evi Direktö 
ıü Hilmi tarafından kendilerine 
lazımgelen malumat verilmittir . 
Akşa msaat 17 de balkevi bütün ko · 

te başkanı ve üyelerinin ve çağ 
rtlılar10 bulunduklari çey şöle~i· 
ne gelmfşlerdir . Şölen çok sami· 
m\ bir hava içiad< ve eğlenceli 
bir surette epey müddet de~am 

etmittir . 
Sayın konuklaumız hu glin 

0,10 trenile Ccybana ve 11,45 
tıenile de Osmaaiyeye giderek 
iocelameJerde bulunacak ve ak· 
şam trenile §ebrimize dönerek Tı· 
rım okulunda verilecek çıy ve 
Erkek öğretmen okulunuu vere
ceği akpm yemeğinde bulun•· 
cak ve yarın sabahki trenle Mer
sine gidecek v~ orada inceleme
lerde bulunduktan ıonra Konya 
.ve Ankaraya döntceklerdir . 

Evkafın kadrosu geldi 

E'Ykaf dir~ktör1üğünün yeni dört 
aylık kadrosu gdmiştir. Bu kad
roda bir katiplik lağvedilmiştir . 
Maaşlarda bir fazlalık yoktur. 

Öğretmenler anasında 

Osmaniye ilçesi Merkez lstiklAl 
okulu baş öğretmeni Cemal llynİ 

ilçe lnkılftp okulu öğretmenliğine 
VtJ İnkıl~p okulu öğretmenlerinden 
Lütfi istiklal okulu baş öğrotmen
ligine a tonm ışlardu. 

8aş operatör geldi 

Şehrimiz Meınl~ket hastanesi 
Baş Hekimlik ve operatörlüğüne 
atandığını yazmış olduğumuz A
masyo. Memleket hnstonesi BEIŞ He
kim ve operotörü HAmit,şehrimize 
gelmiş ve Y"ni ödevine başlamış
tır . 

Urayın bunun önüne 
geçmesi lazım ! .. 

Bazı olomobiJlerin ve bilhassa 
keptı kaçtılaıın Yeni lstaeyon as. 
falt caddesi üzeri11de birbirlerile 

yarış y· phkları ve dört tekerlekli 
koıa arabalıaııoın da üurlericde 
arabacıları olduğu balda diğer • 
rabalarla yar ı şa lulkıştıkları gö 
rülaıektt· dir . 

Okul öğıeoicilı-ıicin bir çok 
halkın geJ ı p geçtikleri bu cadde 
de her hangi bir acıklı ka.zaye 
meydao verilmcm ı si için Uray 
seyıüsefer mtmur!uğunun şimdi· 

den lazım gelf'n tedbitleri alma· 
sıoı bekliyotuz. 

İzin verildi 

Şı hrimiz Sıhhiye mücadelesi 
' doktoılıırmtlıın Vıırit Yazgana on 

beş gün izin wrilmişlir. 

Kamçı kimde bulundu? 

Abuzar oğlu canbaz Cabbara 
aid olup bundan bir ay öcce bi
liomiyen bir adam tarafından ça
lınan bir kamçı ameleden Oımao 
oğlu Mabmutda buluoar•k alm· 
mıı ve wçlu Tüze yerine veril
mi§tir. 

NakşbendiliL 
tarikatçıları 

ilimizden yirmi beş 
kişi nezaret a1tlna 

ahndllar . 

Köylüler araeına karııarak 
nakşbendılik: tarikatını yapmak 
isti~n iki yobazla yirmi iç lrifl 
zabıta tarafmdan köylerde yaka 
lanmr§ v.e şehrimiz.e getiriJerelı: 

nezaret altına ahamı§lardır • 
Talikikatı işlc6' etmodlek için 

daha fazla bir yazı yazamıyor . 
Polis ve Cumuriyet genel 18'8-

manlığınm sona vawcığı tabkMdlt· 
tın neticesini bekliyoruz · 

Bu makam1ardmu •l~cağıımı. 
belgeyi okurlarımıza ayrıca bildi
rtCe~İI • 

Türk Sözü ·- Nakthendilik 
tarikatçılanba dair " :Aıra®lu ,, 
ıjansınıo verdiği telyaıısını aıa 

ğıya yazıyoruz : 

Ankara: 6 (A.A) - Son glln· 
terd ~ matbuatta memlekette ta
ırikat ve llfürükcnlnk faaliyeti 
hakkında bazı Dt"§riya görülmek 
tedir . 

Bu meaelc hakkında eide et· 
tiğimiz doğru maluaıat şudur : 

18 Kanuoaani 1936 dı lıki 
lipte Kayserli Ahmed ismioae öi 
rinin kanunla memnuu tarikat fa · 
afiyetini aevame\tirmek için çalı§ 
tığı haber alınarak keadiıi ve ar· 
kadaıları hakkında uauleo adli 
takibat yapılmtş ve aramalarda 
filhakika nakşdilik tarikatıbıo mu
addel bir şekilde gizlice ihyasıq• 
çalıştığı tt sb•t edil mitti • Bunla· 
rın bu l9rikat için temaı ve mu· 
haberede bulunduğu diğer bazı 
vilayetlerde de atik . darlar hak
kı oda adli icıplara teveHGI cClil· 
miştir . 

Dün geceki yağmur 

Düa gece saat yirmi bire doğ· 
ru y•ğmur başlamı§, yirmi üçe 
doğru da doluya çevirmİ§tir . 

Bu yağmur ovanın her yeri
ne yağmıştır . 

Toı oslara -l'•iao uğmurlar do 
layısile Seyhanın suyu bulaomış 
tır. 

Sebze fiatları 
ucuzladı • 

Ş~brimize son günlerde l>ab· 
ç.eludeo ve civar ilerden 1fısla 
sebze gelmeğ1.11 başlamıştır . 

Taze baklaaın kilosu 25, be· 
zelya 20 - 30, pa.ntes 7,5 pan· 
car 10, p tasa 5, lahana hneıi 7,0 
- 20, ıspanak denesi 2)5, l\lrtlDÇ 

alh tanesi 2,5 limon 3 tanesi 5, 
hnoç 7,5 , k'r4!viz l2,5 kuroftar. 

Urıamlarda tifo.aşısln• 
baştandı 

Sağltk ve s•>syal yardım Direktör· 
lüğü sıt~lık ı şyflrlart tanfıodaıt> Şeyh 

Mustafa uramıod• oturaııı Hii yOz 
yirmi kiti~io bitit ci tifo a1ılar1 
y11pılmışt1r . 

Bu gü ~d .. n itilurea de diğ'et 
uramlarda oturao belkıo tifo ılfı • 
luına beşl .. oacaktır • 

Omuzundan yaralach. 

Mılli Meoıuc~t fabrikasında 
amelelik Y•~o Urfalı Halil Qğlu 
Bozan bir kavga ıonunda Sala
bt!ddin oğhf Oımam an fftn 909-

ra tekru muıyentsiıde llıom: gö 
rülecek derecede çıkı luçaSıile o 
mazuadan yar.l~mdan ,.&ca· 
· ıa8inı~ ve baktm~di 6ta911Di tt r• I 
pılmııtır ·. 

116aylıl<ta 

Bir ay içi11de ne kadar 
iş görüldü 

İlbay Tevfik Hadi Bay1&I, halk 
it\eriniu Wr aa öuce biürilmeli 
için btit8n daire bafkanl11tını ıe
mirler vermiı \te hiç bir vatanda
fın işlerinin sürüDcemede kalma
man içiia bizzat alüaôar olai•t 
l.rdır . 

Geçen iki k:lnDUda bGtün d._ 
irehıre ıeleo ve bitirilen iılea a
ıağıya yazıyoruz . 

Hukuk [itleri direkt&rlöğüne 
86 evrak ıelmiş, 82 8İ çıkaııı Ye 

diSrdü t•bat ayına, idare heyeti· 
ne 55 ~.vrak gelmiı, 50 ai çık.mit 
ve 5 i §Ubata devr, İlbayltk evn~ 
kalemine 1617 evrak ıelmiı Ye 

hepsi de çıkmııtır . 
O.mi eocü._. 92 ... k 

ıelmit ve hepsi çıkmıı, kOltür 
dirktörIM&oe 34 evre&. w•hniı " 
çık mı§, öz~I muh11ebe direktör· 
lüğüae 3S8 evrak ıelmıiı Ye .çı~ 
mış , Tarım direkt6r lütbae 103, 
Ba1tar direlltltlüğikae 2S e1Nak 
gelarif ıve hepli çıklalf, Evlı•f di 
r~Uiı liiilloe 53 evtak ı•Lmif, 
47 ili çıkmıt •e 6 sı ._allat •J• · 
na tl~vıedilmi1t T•p• tLirekUh 
lüğüoe 93 evtak gelmiş , 84 il bi· 
tiriJmif, 9 u fllba&a duı .... ilmif, 
Kaduaıo dlu.,,..il~d 1 ••tık 
gelmiş 9e hf'pıi de bitirilmiş, Sat· 

hlc ve ao.wal ,.cıt111 diie&t\6fJütiae 
120 rvrak telmiı 1 B4 Ü bitililmw. 
ve 39 ıı ,.b.ı. da.vredilmift Meze 
dir.ektörllltüoe 12 ewrak gelmift 
bilirilmif, oü.fuı direkt.ör llJıilne 
46 e.vHk plmit, 43 ü hiu.tlmlı 
ve 3 il ıuhıta devir, Bayındarlık 
direktörlilğiioe 55 nrak ·gelmiı, 
48 i bitirilmlı ve 7 ıi tpbata tle· 
vir, Def&.eraarlığa 141 evrak ıel · 
miş, 120 ai iataç ve 21 i ıubata 
devir , Halk ioleri milracaat ka
lemi 65 yazı ve 150 tifahı mür.a
caatta buludulmuı, 19 u bitiril
mii ve 46 ıı şubata devredilmit 
tir . · 

Ur ayca 

Para cezasiyle 
cezalandtrtlanWr 

K•bvect Ali oğlu Süleyman , 
Muıtafa kızı . Gül'izar , Cemal 
oğlu Ferit , Dil üz Zeynep , reat · 
her SO~mao , Ati kıaı Rahma , 
odacı Cabbar , Nazmiye ve Ce 
mile , Kozanlı Zeki caddeye piı 
su bıraktıklarından 100 ,,er , fu· 
runcu Tevfik oğlu Recep diilikl
,omıu c:amlannı pis tott~uadan 
100 , memleket haliltali .. ntsi ida
re mcmuıu Hacı " Ristem otlu 
Mehmet , baş mübendi11 Mümtu 
ve tatlıcı Şe" ket caddeye pia sr.ı 
bıraktıklarındıuı: 100 er , arabacı 
Alı oğlu Ali ve Mehmet oğlu Yu 
ouı C•ddeyi fuzulro itıal dtikle 
riedeb 100 e , tatlıcı Mehmet 
oğlu H.aao ınuay••ye gitm'"di 
ğiodeo lQO, .atıbaeı Abd&allah 
oğlu Mttbiddin cıdde i&ıeti•de 
hayvanı toıha tıkllğ•MuJ 100 , 
ar.hac• rı\bmtt otlu Y..,., .dbiae· 
yi 3e:ymediğiodea 50 j arehacı 
Mehmet ojlu S:.lıh Kilıiz ...... b. 
kullaodığıed ... 590 , eİr•tltci !Ha 
aaa oğliı AH Rıza ecı v.e ~emer 

elımeK a'1hi'tndan 500 , :JnbCI 
Haıao ıatlu o.m .. bar.da l•sıuk 
bealediğinden 100 , b•cı H ..... 
oitfo Oımın abada11n1 gaJet piı 
tnttutdddan 300 , bi.iltıletci M119· 
Mfa ~ Talip elaliyetsiı ad
biıilslet venlitindeo 100 , arahlc:ı 
Süleyman ojlu tepal &..ia död 
••ile araba ıü~ndea 200, 
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-
Ağılflığınca aitti 

Peri- Soir gazeteıiode ~ 
net Zamıcoiı yazıyor: 

- St:ni hoıaud etmtJt it~ 
rum, ey Selim... Dile beadeıt 1 

dileraenl 
- Seac.le• hiı ııy.r mi ~ı 

yim, ey ıktDtt~?. Ne -""aa 
oMun verecek misin? ..aa 
-Eveıt H;..0luu•ı.ot•• ... Ser •. 

bir fil ieter misin? v 
- 'l'eeekkür ederim, ~.t 

~d ..• Bey .. bir f~I, yeni -~l 
dero apartımanlar çıktı çd,ıl•~ 
zahmetli bir ıey oldu .. Oau ~ 
lııtirmek: içia k9ca bir ~·ıpy 
idare etmek için de çatallı ~\ 
för lhım. 

-Mermer :ıı:eminU ve havuzlf d 
_..,, iehr 11Mıi11? Jİ 
-Hayır .. Mermer zemin ı~I 

lırı Ü§ÜlUr. ve havuzlar ıivri '·' 
yat.ğ1 .olur ... ilim apaıti9f•"l 
yatına benim biraz zifım vaı~e 

...-.O htrld• ben hal.m17ac1r.k 
ari .. e iıtiyorHD ıea ıö1le. - ) 

- M11d' m ki ~er ıey ~111 

BIO ah81Jer, ey t:ilmenl l:l"J: 
bana Yereceğia bediyeaia beO""' 

para olar.ak "'· ~y 
-F eH 1'llrıir değil.. Re d 

fer_, ~~Jt11i paa ol l 
caksıo,fakat mikdanna nalll t 
edelim? 

- Kimine pd iri• 
vR ıida~i~- .. rb., 
da t..,- etmek mlflalldlr 

- ltis flkil t.W-= ... 
a-A•Jllımca•hıaw.. .. 

- lmtiM• knatpth•. 11 
tfo. •. .N 'Y'e htwdtfll o 
ter11iye. 

... 
• • 

İoiaizden diforMJau ki: 
JUi berbılde "binbir gec_. 

1 
aallaruua unutulmq bv' 
parr;adır. V,e a.ktüaliteİaiz ..1 

da bu roDNll1ak V•W• ~·· 
Eakal ne kadar ı•rij> 1 

• ,aöriluiln, bu peri mı..Jı 
ltir vıkHSıdır; 

Miacl m.liıllilmanlarlllln 
sık 11k..bizim mi•fiıimi& o 
pban, hadır:ıeaia Devil ka 

,nada veya .at yarıılar.111da 
dıraete aclebilecrii semp•' 
ın .-abah; jübıleıi dolayinlr 
distaodaki 11adık tebaalar 
kendi ağırlığını temıil e 
albıı Jdllçeıi hediye ılJD!ttır 

Uzun boyla, geniı om 
hiıilMJe derr bir iu!Jd :a 
lın bir Ağabın için hu pS 
liidiy•ilir. 

lıin pratik hal §ekli b• 
tdflili:ta ne yazı\ ki: At':.ınmı..-.. 
zaketrn zamanında lceni:llOl 
lıtmı§ mıdır, yok .. a, buna• 
olarak, ~iar çekmesi için, lı 
besiye mi çekmiıtir? 

Gazeteler bu altın ,ILftlÇ 
büyük bir lcıımmın fakirlcrf 
ğıtılacağını söyliyorlar. . '-

Bari Ağahao,ıq kudi•• 
lak tarthrmıı olmadığını, 
ea ağır clbiBesini, en kabn. 1 

duralarını, .aaatını, ai~av 

paıaaına. aoahtadarauı. 

ve büıüa bualardan b8fk.' 
liyttlednio y~küuü de üıel 
ı.uk tartalaut oldu~unu d 

arabacı Mehmet oğlu Rf'f1 

met otlu Arif , R~c p o 
ınf cııddeyi iıgal ettiklt 
100 er ~t p11ra Cc:IZil 

._. 'm•.t re nıh•..._ 
of! açao Mebme.t oğlu Os 
'°1adaıl ltanuoi ... ınele7e 

11111hr . 

Kaçak kereste tut~ 
R"9•"'°1 uramıud• o~ 

r~m ~lu arabacı ~bbar ":'J 
AAf \:& ka~Jc kereste gqt~ 
yakalaımış ve kerı-»eler 
daireıine teslim edilai,Ut· 
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(' Tlrk S6zft ) 

~sanı: Mersin:m•çındalıi ha· 
h düzeltmesi keadiıini da· 
taiyeıll bir kaleci yaptı . 

e Ha çıluşl.,ıadalı:ı •Ürati lıa-
1~ve ıreçen maçlardaki lopu 
ıılietmemek hat .. ı yolılu • 
1 rıaız değıjm.nları daha • ;,c açıklara yapm••I llzım-

bİ'pynel ; gün geçtilıçe vuruı
ı dllzelıen bu futbolcu biç 
nadaa vazifuini yeplı . Haa

zl• daha görerek çıkı§ yapmalı. 
f.İ bek bir bat üzerinde oya• 

•1 alıdır . Sağlam ve sert olan 
i ~-!bolcu nefesini artırırsa dı
• "i bir bek olur . 
ıiılledim ; oyundaki farki bize 

lı göıteıeo bu futbolcu §llp
ı ki yalnız enerjisiyle oynu · 

1,tf kafa çıkışları ve lop keaiş
,,ıı;ok iyi . Vuruşlara çalııoıalı. 
ed'opla mlldaf .. hattında dirip · 

yapmanın çok tehlikeli oldu 
bilmelidir • Sıkıtık 111larda 

,ııdcki hafla ve arkoındılıi 
,jCI ile pa laıması lazımdır • 

at hu paalır bafa verilir lıen 
, kaleciye verilirkencle• lıor • 

Jbıi•I üzeriae dotru verilme 
f • K.le bizaııaı verilecek 

~.1.U. teblilıelidir . ÇDnkll bir 
,...~ her ulcle bir gol değildir. 

voi ; bir baçok ... , falsoıuz 
fi ve ye iade kdı çıkıılariyle 

ı bır yan hafı • Ke&iıleri iyi . 
!arını eu ıerbeat yere vermeli. 
rııllti oynıyaa Avainiıs ; eakin 

. hu bize d•h• iyi amitler verdi 
~~diainio munffık oimaamıa 

ıca imili antrenmıolar lıoıo 
,, çılıtlllf ıalmHıdır • 

i.1' Kemal ; itte beter t ılııtıoıa 
ı;ttrji ile yıpam y•c•t• bir çok 
/.r bap e-jl Ju cu tek-

1 ı bilgiıini kunellendirip Hr· 
4iii l>o enerjinin onda bi•iyle 

r;ıc etse birinci sınıf bir futhol 
hu . Göz.el vücııdu ve kazın· 

k af · çırp bir kılhle oy 
~ ı' it ıu ha in el • 

t futu bu mtziyetleriai tevazıu 
~ bıkmıdan yorulmadın muti 

:§muına borçludllr . Bilt 
lcadı§lınaa iyi bir llrnek her 

11' maa bu oyununu oynaraa ten· 
~.ı'JI edıoek yeri JOktor • Topu 
t/l.,J. ağından dabı erken çıkarma-

' :Lr • 
IÇ;izım ; ilk defa biriaei ta -

.~~d" ırllrdtitlm bn genç vazife· 
'.batırdı • Ve karşıtındaki kuv • 

i zıı hıuaıuı ıröz ıçlırnıadı. Lik 
/de QJllayacalna antrenmanları 

ke>nam etmelidir . 

nasıl oynadı 
Edip : Ortalayı§ları ve iniıle

ri iyi. Yalnız crza 11huı içinde 
çelı.tiği mühim bir kaç ıutıı dı§I· 
rı atması fena idi . 

Muzaffer : Yerini değlıtirmif 
olmasına rağmrn yeni yerini bls 
yadırgamadı : Her iki ayatıua da 
hakim , çevik bir futbolcu • Ara 
ve açık pul arı çok kıymetli • Yal 
nı:ıı biraz aakin olmalı . 

Oyunu kadar olgna olan ıpor 
terbiyeıiue iııandıiım bu genç. 
ten bunu bekleriz . 

Haydar : Pas trıiatı bir mer· 
kez muhacım için nokHn, biraz 
dıbı enerji ile oynamalı . 

Edhem : Biuz ağır olmınna 
rağmen tecrübeli . Birinci golde 
ıoğuk kanlılığını muhafaza ede
rek o gaırri müsait vaziyette lopu 
vole vuruşla aol zaviyeye atmaıı 
çok güzeldi . 

Kadri : Futbolu tım mına

sile oynayabilen biricik futbolcu. 
İnce çılıımaları, kafa ılmaaile 
humından topla sıyrılmuını ya
palıilmek iyi top konlroluna bağ 
lıdır . Çulıurovanıo rakipıiz ıol
ıçığıH yegane tavsiyemiı antran
manlarına muntazam gelip ciddi 
çılı1mı11 llzıındır • 

Bir de ceza 11u11 içine gir
diii zaman bu ıatör fuı&ıolcunun 
topa k•pelı zaviyeye atmaıı ha 
talıdır . Siy•lı beyazıu on birini 

tebrik eder. Ve ha ırılebelerindeo 
mağıur olm'feı:ık daha iyi çı· 
lıımalarını temenıi ederim • 

Çukurova bölıre ıntrenorö 
E,r•f Tıvfık 

Yunan fırkaları 

Bir kovalisyon kabinesi 
teşkil edecekler 

Atine : 6 ( A.A ) - Bazı ce
venler liberallerle Çaldu İl hallı. 

tııl ~ının e Metııksu ldarisi , 
Papanııstasyo guruplannın muza -
heretile bir Kovalisyon kabinesi 

· o tirilııııesi ihtimalinden 
balıeediyorlar . 

Avam kamarası 
re detti. 

Londra : 6 (Radyo) - Awım 
kamıraeı, Laoıuriııin bir harbi 
mueip olacılı: ilctiıadl tedbirlerin 
tatbiki meselea;ni k nuımak llze
re Arsıol111al bir Lonferaoıın da· 
vet rdilıııeıi husuıundaki teklifi· 
ııi redet mittir . 

Misakı yakında 

imzalanacaktır 

Londra : 6 (A.A) - Havas 
muhabirinin kllçük antant çeveD
lerinde öğreadiğine iöre, Sovyet 
- Romen miaalııa yakında im
zalınıcaktır . 

Misakın hDkuınleri bakkıoda 
bllyük bir ketumiyet gösterili
yorsa da iç mllzıkereleriu mev· 
znunu Çekoslovıkyının Alman 
ya tarafındın tecavüze uğradığı 
takdirde Sovyet uçak ve ordu· 
larının imdad içia Romıuya top-

~:~~~:~ao geç•crği konuşul ı 

lngiltere - Mısır 1 

Muzakerelerini Nahas 
paşa geniş salahiyetle 

idare edecek 
Kahire : 6 (A.A) - Kralın bu 

gün çıkaracağı emiaamesi Nabu 
pat• Henderıon projesine iıtinad 
eden İngiliz, Mısır itilifnımeaini 
müzılıere için Nabııs paıının baş
kanlıiında trıkil edil•cek heyetin 
reiıi olan Nahu paşa kral namına 
bu muahcderi müzakere icabında 
imza s lihiyetiae malik bulunı 
caktır' 

İngiliz İmparatorluğunun mü· 
nakalit yollarıııın temini, herhaogi 
bir ecnebi l11rruzuna kırıı Mıaı
rın müdafanı, ecnebi meııfııtlırı
nın ve akalliyetlerln himayesi de 
~örütüleceklir . 

Bu noktalar bıkkıııda bir itilaf 
hnıl oluncıya k•dar İngiltereııin 
lehine olan v•ıiyet devam ede 
cektir. 

Yahudiler harsi 
Nümayişlerde bulunm!yacak 

S.rlln : 6 c A.A ) - Hilkii 
met , hilifina emir verilinceye 
kadar Yahudilerin her türlü harıl 
uDmayiılerde bulunmalarıuı kati 
ıureıte yaıak etmittir . 

Sovyetlera ikrazatua 
bulunacaklar 

Londra ; 6 (A.A) _ Havaı 

muh•birl 11libiyetli İngiliz ve 
Sovyet çevenlerinde yapmı§ ol 
duğu görllımelere göre Loodradı 
Sovyetlere para ikrazı edilmesi 

1 
h•kkında ırörliımelerin tar•lıki et 
miı olduğunu kıydetmelctepir • 

y,.1 ..................................................................... . 

~, Şubat ayı içinde Alsaray 
~Çalınmış aşk slaemasınıa 

göstereceği 
Büyük eserler 

Gretagarbo 

Harun Reşit 

Kleopatra Roberta 

Ali baba Tiirkçe film - Dan~enin~ 
- Bir aşk gecesi 

6417 
·
4 

cehennemi ------· ..... -... -

topla Slnda Harbi umumide geçen bir aşk faciaııının perdeye aksi 

Dlşman elinde esir Memurin kanununun 
b zı maddeleri 
Değiştirildi • 

Aakara : 6 (A.A) - Kamulı
yın bu günkü toplaııtıuııdı me 
muriıı kanunu bazı maddelerin 
değiştirilmesine ait olarak kabul 
edilen kanunda teadül kanunu
na bağlı bir numaralı cetvelin 
( a ) ve ( b) ıerlnlerioe dahil me 
murlar cetveline debil ilcretli me
murların ıicilleriıin bir sureti
Qİn Başvekilele bağlı olarak tef
kil edilt'cck sicil lıalemine veril
oıiı ve ıicillerde yürütülecek vu
kuatını da muntanman Blfveka
letin b1berdar edilmesini gözeten 
hükii~ler vardır . 

muriy t Halk Par-
tisi guru~ toplandı ı 

Aakarı : 6 (A.A) - Cumuri
yet Ha11t Pi tisi Kamutay guro n 
dün toplaamı§ ve Baıbakın İs · 
met İn6ııli genel ıivaul durum 
bakkıııda paı tiye izahat vermiı- J 

R~·mada,Adisababa- 1 
da büyük zafer şen- 1 

1 

lil<leri yapılıyor 

Son derece hissi, aşki ve fevkalAde heyecanlı 

ilaveten: dünya havadisi 

gelecek proğram: 
Sokak çiçeği filminde Fransizka Gaal 

6432 

fTAN Sinemasında 
Bu ak§am 

Mevsim n güzel fılmlerioden birisi olan mevzuu 
diyarı olan Cinden alınmış 

esrar ve muamma 

( 11kbay yolunda) 
isimli filmi göstermeğe başlıyor 

Oynıyan güzel yıldız Betti Aman 

gelecek proğram: 
fevkal9.de heyecanlı çok güzel bir film olan 

MU ton 
Yamyamlar arasında 

6436 

----·--------·----------------..-.----.....: 

Kahire : 6' R•dyo ) - ltal · 
yanlor bütiln kııvvetleıioi cenup 
bölgeıinde toplamaktadırlar. Bun 
lar yakıodı bllyllp bir taarruz ya· 
pacağın• delile! etmPktedir . 

İtalyan uçakları blllün bölge• Al 1 leıd :' faaliydte bıılıın•uk müte· sara• s neması 
addit bombalar atmıglaıdır . Ha :----~·----·....;J....; ______________ ,. 
beılılerden zıyiıt pek azdır . . 

İtalyan kuvvetleriniıı Ras Deı
tayı kıırıı kuanJıkları son zafer
lerden dolayı bütün Roıııade şen 

likler yapılmaktadır . 
Adlsıbabadan bildirildiğine 

göre Habllf kuvvetleri ıimal böl
gesinde büylik zaferler ktzlDmıt· 

tardır . 1 

Sllııgü il~ yapılın bu aaV1şta 
İtılyaıılardan bir çok eıir , mü 
himmat alınmııtır . Esirler iıUc· 
vap edilmrk üzere iıtibbaret fU , 
btıine ıröaderilmişlerdir . j 

İtılyanlann zayiatı bu ıavaıt• 
çok biiyllktür • Romadın bildi- 1 

rildiiine göre İtalyan kuvvetleri 1 

şimalde kıtk kilometre kadar 
llerlemiılerdir . 

Bütün 

Bu akşam 

8,45 de 
sinema dünyasının eşsiz yıldızı Sıhırlı 

Greta Oarbo 
kadın 

coktaııberi kendini bekliyen sayın 8eyiroilerini kabul edecek ve 

Çalınmış Aşk 
macerasını bQtün sanat kudretini göstererek oynıyacaktır . 

ilave : son diJnya haberleri 
gelect!k proğram ; 

Roberta 
matineler : 

Cumartesi 2,30 da Gündüz insan gece Kurt ve Çardaş 
Pe,~ar 2 de Çalınmış Aşk Bulgar krah Tltülesko J 

Parh : 6 (A.A) - Bulgır kralı , 6437 
Rom .. ya dış bakeaı Titüleakoyu ::.--~-------,--·---------~::!.--~ 
kabul etmi~tir. 

ifalyan uçakları 

Yine Habeşlt>r üzerine bom
bahır attılarsa da bir zarar 

veremediler 

Adiıababa : 6 ( A.A. ) - Res
mbn bildirild iğin e göre lt. lyan u
çskları gece~ gün Goren .bölge
sini bonbarduman etmişler, fakat 
mühim zarar verelllemişle Jir. 

Resmt bir ı .., bliğ H ıbeşlerin 
cephace trşımak için Kızılhaç kam
yonlarını kullıındıklarını hoberiııi 
yalanlanmaktadır. 

lngil' - Mısır muahedesi 

Loııdra: 6 (Rıdyo) - Yapı 
lr calı Mı11t - İııglltere muahe
desini hazırlamak üzere muhtelif 
drpartmanlar arasındaki kona§ 
malar deniıı etmektedir. 

Ea mühim m ele, on Hıbej 
-=--İtılynn mvhar le meııdan 1 
relen 11kerl vaziyetidir . - _ ... _ 

Devlet müesseseleri 
bir yılda ne kadar kağıt 

sarf ediyor ? 

- Birinci sayfadan arlan 

(217) tunu mukava , (395) lonu da 
bez ve diğer kırtasiyeden ibarettir. 

lngilterenin yeni müda
faa projesi 

Londra : 6 (Radyo) Bükümet 
tarafındın haır.ırlanan yeni müda
faa projesi meclisin gelecek icti
ma devre sinde konuşulacaktır. 

Bu (3460) ton kırluiy~n in 1 (2555) tonunu (yaui % 74 oi) yal-l _____________ _ 

rııı İstanbul mıntalıası içindeki İzmit kağıt fabrikasında Ku§e 
vilayet dayuleıi sarfetmitlerdir. ~ağıtlardan baıka her nevi kağıt 

Geri kalan kısımdan \737) ton ımil edilrcektir. 
Anlıara,<75) ton Merıin, (39) ton Kağıt fabrikaaıoın bulunduğu 
Trabzon (13) ton Sam~on , (9) ton mıntaka, deniz ve lı:arı pyolu ile 
~a Bitliı depolarına gönderilmiş memleketin beı tarafına bağlı ol-
ur. duğundau deponun tesisi bu cihet- ' 

Sarfiyatın yüzde 74 i lıtanbul le de faydalı görülmüştür. 
da yapılacığına göre deponun bu- Maliye Velıaleti kırt11iye depo : 
radan kıldırılmaıı, depo kalıadı ve atölyesi için (30) bia lira tab-1 j 
yine İzmltten lstaabula sevkiya~ sisat koymaktadır. 1 

yapılıcağı cibetledir. Bu tahsiıat 2540 numrolu ka 
Ayni masraf naııl olsa ihtiyar nanla verilen mütedavil sermaye-

edllcc tir. Falıat diğer depolara den ıyrılıyor. Maliye bakanlığıo· .
Be• iyat için yapılacak masraf bi- cı bu huauı hakkında hazırlanın 
•planmış ve mühim mikdardı liyibı meclise geldi. Bndce ı:n<'ii- , 
ta11rruf ol•cağı görlllmllotür. menine havıle olundu. -- -·--- - -- ~ -



~ayfa 4 (l'ilrk ~llQ ) 

,------ıııma---------·----------------------------.. , Dünyanın en fazla tanınmış 

' Kaymak makinası 

• Kızlı maklna 
Adiyle tanınmıı meşhur 

VEGA ve FORTUNA 
----------------------------------------------

• 

Senede yüzlercesini satan deposu 

Rasih zade biraderler 
Halefi 

Rasih Zade Feyzi 
Adana-P. K. 93 

Tecim evi 

H0r zaman her boyda mevcudu 

vardır 1-30 
• 

Doğu Afrikada Adana Borsası Muameleleri 

- Birinci sayfadan artan -
ru yüıliyüşe geçtıği haberi Adi 
aebabada bii>ük sevinçler uyan
dırmıştır . 

Somali cepbrsindc de İtal
yanların baıkınıra nğıayan bir 
Hah•ş müfın•sioın ağır zayiat 
urdiği hıldirilmekttdir . 

Ankara : 5 (A.A) - Adisa 
babadan verilen hır habere gö 
re Habrş l er ıını ız < n yaptıkları bir 
hücumda lı.lyanlardan bir çok 
uir alm·şla•dır . Bunlar arannda 

CİNSİ 

Piyasa parlağı ., 
PiyHı temizi ., 
lane 1 
laue 11 
Ekepreı 

Klevlaut 

.Heyaa 
Siyah 

PAMUK ve KOZA 
Kilo F'iyatı 

35 36;.sô 

40 ' -

yüksek rütbeli bir İtalyan zabi · ll--,E=k-ı-pr_e_ı-----~-
tinin de bulunduğu söyleniyor iane 

6438 

Aoku : 6 (A.A) - Bir Tok ı-~y-e,-li~ .. ~l'~e-m~h~.k,,---
) o it lgr ı f ı Jnponp da 50 yıl· .--""--"•T-oh.._um-.-ıu.k....__,.._ ____ _. _____ .._ _________ 

1 
deı ~tıi göıülmtmi, çok §iddel- ı-
li bir lcer f rlınuıoıo büHim ılir _B_u_.j!'-d~ay'--~K~ıb~r~H---ıı~~~--ı---------------1 

d Yerli düğünü bil irmek• rdir . ---'"--.....-----11--'-----1------1----------tı 
Mentane 

Aukara : 6 (A.A) - "Havaa,. ı---'''-' -------1-----1-----1----------1 
ın Adisabebaılan alarak verd ği ~;~; .... :u~81-Y8------ıı---
ve ıeı nüd eımtmiş bir sayıya 1-..-.y,....0.-1 ... f~-----·ı-----1-----1 

göre bir İtalyan kolunun cenup Delice 
11-....,----:------1---·--

C• plıeEiode yıpt ğı tearıuz mu 1_K;;::u.._ı2Y..::e=m:.;.i _____ 
1
. ______ 

1 
______ 

1 
_________ ıı 

vaffakıyetsizliğe uğratılmış ve 1- ı-~K~e_ı .. ~n_t_o.,...h_u_m_u ____ ı------ı,------ı 
MPrcimek 

talyaıı lar g ri püskilrtü miişl ür . 
~isam 

Ceyhan Urııyından : 
Habeşler 79 miıralyöz, 8 ubra 
topu, 11 luwvon de g•çirmiş 

lerd ıı . 

U N 1 - 4 Numaralı çarşı cadde-

Bır İıalyın uPmi it bf·ği de c;ı 
r upln y<nidın ıleıi lıareke•e lıeş· 

lnmı§ o'an ~ 1 Grazyari kuv 
\elluiuiu ruuh m bu bat depo 
arı ele geçi 1 1 ri b luirmck 
ırdir. 

absb 
Avustury 

g 1 bil 

devranı 

n yenid 
b ına 

mi? 

ır l<ırı 

r keıüm 

Bu u sad c ı z" fit ı"ye-
rt!İ oldugı;. soy) ı nı t ır 

J\Jarunf dığcr 1 ı f raziyccle 
bunu teJid eıyor. Bu f ezııey 
göre; zam nın be ıiz ) i mii aid 
dolayisi le Habsbu glar n d sınırı 
ttkrar {\vu•torynn n başını getı
rilmesi şimı1i lık tlüşüoülmrınck· 

tedir. 
Belki bu mulakatı n yr giioe ge · 

yesi, preo siu zamanı gelmedtn 
evvel böyle bir teşebbüsün ne ka 
dar tehlikeli olacağını Arşıduk 
Oıto ya anlatmış olduğu kuvvetle 
ıöy )eniyor. 

Avusturyada Ilasbburğun en 
hararetli tarafı.rları lıile zaman-

800 sinde, itimadı milli eczahnneei meb ---r=---• - Salih 
.!:: .::: ... " ıw deiaden sinama binası öoündeki 
.s:> ~ -Düz kırma ,. ı k . ı 310 t t Id t 
~ :2 Simit '"' ------ll-,=----ı--~~~~~~~----~---~----.. • men.eze auar me re u n op· 
o ------ -

800 
rakkale Bazalt ocak toşıod11n yap

-~ -· Cunıburiyeı 
ı:: - " 725 ----------• hrılııcalı: muntazam parkı- kalJırım 

f:! 8. ,_Düz krıma ,, ioıaatının bedeli ktşfı 1 1067 lira-
Alfa ., dır . 
Liverpnl TclgraHarı Kambiyo ve Para 2 - ihale 20-2-936 Per-

6 I 2 I 1936 _ İŞ Huokasıodan alıumıour. şembe günü saat 16 dıı uroy sa
Sa.n.tJm Pan• -

Lıret 919-ı Hazır !--{- 99 
.Mart V udeli 78 Rayşmark 9 77 

Frauk"Fransız,, 
.Mayıs Vadeli 5 71 Sterlin "foa:ilis,. 022 
Hint hazır 5 114 Dolar "Amerikan,. 123 00 
Nevyork 10 97 l<'rank "levi~re., 2 44 

Tarsasta 
En nefis ve temiz baklava ve kadaif 

Tarsusta Şur sineması karşısında ( Yıldız tatlıcılılı: .evi) ind 

yapılmakta olan baklava ve sair Çe§it tatlıların nefaset ve temizliı'ti bü
tün Türkiyede üo[3nmi,tir. 

En yüksek hediye bu tatlılardan alıp göndermektir. 

Her yerden verilecek siparişler derhal gön 

derilir. 1 
Beğ~nilmiyen tatlılar derhal iade olunıbılir. Bir defa deneyiuiı. 

3-10 6396 

lonunda kapalı zarf usulıle yapı· 

lacak.tır . 
3 - isteklilerin teklif mektup

larını konunun 32 inci nıadd0sin 

deki hr•lat veçhile izhar v~ ihsle 
günü saat 16 dan evvel mühlir[Q 
olarak ihale komisyonuna tevui 
eylemeleri meşruttur . 

4 - Yüzde yedi buçuk muvak
kat teminat makbuzları veya ban· 
lı.a melı.tubu ile ticaret od ısı kayit 
makbuzu ve nafıa müdürliiğünce 

mueaddak ehliyeti f~nniye vesika 
[arını teklif mektuplarına lef eyle
meleri lazımdır . 

5 - Şartnameleri görmek isti
yenler he.r gün Ceyhan orayı fen 
itleri bürosuna mliracaat ed~bilir-
ler • 4-7-11-15 

416 

yitik resmi mühür sız bir teş eb büsün Avusluı ya içın 1 
büyük tehlikeler doğurabıleceği 
ve Av ustur yanın ı on ümit olauk 
oı ta Avrupa da talıi b~ mecbur ol- ------------·-----------------------------

Huauıt muhuebe dokuzuncu 
dair" tahıildarlığına ııit 1933 ta 
rihli rt1ımt mühür lı:ezaen zayi <'1-
duğuodan bu tarihten itıbaren gaip 
olan mühür[~ mühürlenen makbuz 
H sair yozılarıo hükmü olmıya 

cıjı bildirilir. 6440 

duğ'u siyasete zararı olac . ğı ka · 
naatın~ varmıtlardı. 

Prrns bu•u da Arşidokı bıl
diıecektir, 

Mamıfi ne olur11 olaun ealıi 
İmparatoriçe Rita Fransayı terk 
ederek oğlunun yanına barılıet 

et mittir. 1 

S.. suretle Prens Starbemberı 
bareketi•dca ••••I laendiei•I glS· 
ıerak koıtıtmık fırutını bolmuf 
olacaktır· 

·I 

r 
J 

i 
r 

·DARA•· 
E>iRiKTiRf:N D 

RA~T t;Dbo· 

llAçlarınızı ve balt. 
il 

yailarıaızı 
dı 

il 

•• 
Ali Nasibi eczanesinden alıtı1 

Temizlik 5310 220 UcuzlJ.ı 
:....------------------------~--------...,,~~ b 

Dörtyol Ziraat banka- rıcaatla rı ve zmrnarıo ih•" ld 
saat: 12 ye kadar ma!Lbof •i 

sından : 4-A bilinde bankoya tevdii .6 ~· ın 

1 - DfJvlet hesabına Türkiye 1 6-7 
kiye Ziraat bankasınca Dörtyol Li-
manında n ihraç edilecek Luğday 
tarın Dörtyol iıtesyonunıJa vagon 
dan talilıye ve vapura JÜlı.lenme

sine kRdor oları bılumum tahmli 
ve tahlıye işi ri mün~kaseya ko 
nulmu~tur. 

2 Eksiltme ton hrsabile V<' 

kapalı zarf ıısıılil» 12-şubot-1936 
çarşamba günü •nal: 14 ue Dört
yol Ziraot bankosınJa bir hoyPt 
huzurile yopılacak ve umum mü
dürlükçe kal.ul edildikten eonra 
mutet er . soyılacoktır. 

3- Muvakkat teminat dörtyüz 
liradır. Muvakkat teminatın teklif· 
namelerle berab•r bankaya tevdii 
!Azımdır. 

4-- işin me•suu: buğdayı va· 
gonda teslim almak ve bilumum 
mesıaf ve vesait müteehhide a.t 
olmak üzere vapurdu teslim etmek 
tir. 

5 - Bıı İ§i alan kims' ile bir 
sene m!iddetlc mukavele yap.la 
caktır. Fezla izebot almak istiyen 
!erin Dö:tyol Ziraat bankasına mü-

ıy 

--------- ıll 
Yitik t&rhis tezld~li 

. ~ 
7 ncı Fırkadan aluığıııı. /a 

tezkiremi yitirrliın. YenieiııV,a 
ğımdan eskisinin hükmü llz 
dığını ilAn ı d~rim. ,. 

Ahmet or.. 
6439 doğO"' i 

ı\ıJ o 
iı 

Hizmetci • 
aranıyor 

Evue bizmet görmek 

hizmetçi kaılın aranıyor . 
mıza müracaat edilmesi. 

.. 
lııi 

~--~----------'~~ "' . Umumi neşriyat mtld l 
M. Bakıı '' 

Adanı Türk sözü ıı , r8' 


