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italyada faşizm yıkılırsa 
üddeiumumi: ''Atatürk, bence 17 milyon Türkün 
ddive manevi varl.klannın süzülmüş bir benliğinden baş· 
ir şey değildir. Atatürk, Türkiye ve Türkün bizzat kendisidir;. 

çluların ayrı ayrı hiJviyetlerini anlattıktan sonra Ali 
ibin Kart biJyüklerine yazdığı mektupta : ben Kar
m , bunu inkar değil , bununla iftihar ederim . Kürt-

Hamada ~anlı bir 
atpışm~ oldu 

Yir~i Fransız ııefeı-~ vp 
bir ıaltab ,,aralandı. 

Yeni bir komonizm İf başına geçecek 

t•lye ı•zete1arinde timdi çok sık görUlmlye 
b._,11yan blr kelime. Proletarya J 

olmasaydı TiJrkiyeyi Rus ve E1menıler ta Akde. 
nize kadar istila ederlerdi,, dedığini söyledi e 

u günkü mahkemede dava vekili müda· 
fasını yapacak ve va kıt kalırsa karar 

tefhim edilecektir . 
•karıl : 6 (ÔSıl) - Saik11cl ı ~ 
UDIHı•aD m11hakemrlİDe ba- 168 inci madde 
•nıll bir gisll cel• ıkcle· 1 

Bırut : 7 R11flro ) - H•IAf 
da Jine bO,ü~ "i' DJi••1iı y91l· 
mıt J.e ~anlı ç,.•P\IOlrJa.1• Dt • 
celepPIİflİJ' • üm._1iıc;ileri da 
ğılmt-" iıle.J~P all~rıA ~uvvetJ ı 
le nqmıyiıcılrr ·~••ıoda vuk•• 
ıele' bir çyptlifttlar~ı ıir•i 
Fra ıı '~ · v.e ~jr F11nıır. _.. 

liil° 1.ac•u19. n . 

Ü811)1fcl~rD • , 'tiiıftf 
bir ~k yıt•h 9lttdlf Y8't hh
rJD 1flıoı tt;bit tmelr lltlm
ltla hlam•mrlt . 

Şıın ve Hal~pde Dİır,i bır ıD 
kftol-t varaır . Mımefih l>I lf'n 
ma~ı ve dlkklolar 'kapalı bu· 
luomaktacfir . 
~ .. , .............. ..,...............,.~ 
Ha~ baskınlan 

k baıla•ıldı. Bu sisli cel ~Uana c..aun,- gael •· 
Sari1edea ıetirlle• Wr t. .,...,.. Balla '4rilrMUI ı.o.pı. 

ve bir erkek phid d....._ ~ Cfllar '/rnlıkuatla talbilıini i.ı.dili 
cea.. a,ledaa wra IUl 168 inci ••cl<M pdur: 

mi• dawanıD btinyeli mlHil de 
iildir. Hem bütüa bu iıtirap ıla· 
leri•i ıialere blttln bu ••"•rilaC 
IÇf'riıtadı kınoleuı bü111k Cam· 
laariyet laaklmleıioe aolalmap lt•lyahlara nefes a lln·
da .ı~auı 1oktar . ÇıakG bizzat mıy•cak bir hele gtddl 
bepı•ı& ayra ayri bu ka•a günlııi 

laınlrıldı • Saaa 15 de cılte lltMJtJe: 168- H• lıi111 125, 
rak •abakem• •••• e~~· 1%8 146 ' 147 ' 149 w 156 m-
rl. .. oalil•rda11 lm11lıa ~ la cilrilntllri 

dar.... eanamedı lir· cı • . . 1Glll . ,, 
ltlr t6d IHrl•de baıı 1- iıJ.,,..lc ıpn alalala cemı1eı w 
lıtedl . Korka kelmeaile çete teflıil .ı.r yahut iJyle bir 

a.11lldadeD koılı:tatuaa ce.U,- w ~ fN ôınirliji w 
pk1a bildl•lerl olap da bu ,,._,,.,.. wya '••li IHr a.ıa· 
lerial llyliyt cttlnd•n kork- si.feyi Jaais oluna on _.-. 
•• ifade emft "OldDfa 9""' o1 ... .- ...,.. .,.,. Atıpia 

........ latıdl • ... ..... °""' 
ine ıaçlulardaa Arifin Sa ceıaan• . · . 

929 ... .ı.de yapt•i1 gfi Caaiyd N p!Nrlın IGU' ef-
1ebeW.rial eorda • rcula bet ....ıen on Nney• lca-

'.Arif bir mirıı meaeleli için dar.,.,. laapia caaaiyle camlan· 

linl, orada çalıımak için kal- dınlır · 
WaaaJra baJ8D edılcli • '----·-------_. 
eiı Arifi• •i•beJiıi Oıe1re mak iatemem. Çüaldl kütOpba 

u ifacleler hakkında bızı ıu- neler almıyacak kadar uzuo olaa 
tavcila etti . bu mıcıralall arzetmeje ne he 

Yiaa 1açlalerdan Yaby•J• aia aamamm, ee1d• takip ettiit 

Y•t•mıı, ılrmiif , geçirmiıılniz . 
Y•laıı: "daflmıı rtJlm clı

yalldar . ÇIDkll Atatllrke el kal 
dınlmlflır., dedim . Bunun lçla 
Atatürkü ke•di alrlt ıavlyeaa
dıo iula etmeklltim llzrm ~ 
lir . Be. Atatlı ki biaim ıtbi •
•I bir malalik aaymıyorum . A
latürk&n biıim iibi yiJ•n, içen, 
fisiyolojik talı malalak ol.-&tii 
daha betle• bir me•codlrıt ol· 
dupD• kaDiim. Ba•c• Atatürk 
bir .. lıalyıt maneviyedir · Her 
camiaDao varlapdan ıiizftlerek 
ortaya çıkı• bir manevi benllıt 
Yardır • 

lıte Atltlrk bencı 17 mil
yon TUrkUn maddi ve manevi 
vaı lık1anaıo atizülmOı bir benli· 
tinden batkı bir ıey deiildir. 

- Gttlıl ikinci ıahlf ede -

Jeye ol•• ae1alaıtı ve m•lr· 
etnfı•dt bası ıaaller relı 

fındıo toruldo . YıhJ• i Mersin limam 935 yıh içinde 
t werdi . 

Batla buelard•• eoara re 
müddeiumumi Baba Arıkına 
mDdıfaa vekilıne tcvai tabki 
hakkında bir dil~klerl olup 

adıtını ıordo . Onlar da ce· 
en bir tılepleri bulonmıdıtıoı 
iıdiler . Ve müddeiumumi•· 
• kalkarak iddiınımeıini ıercl 
'i• baıladı . 
İddiıaamerıio bftli1111D1 ıp-
• yaıı7oram . 
Mıthlc,me 8 ıubat çumartc>aine 

fUc edildi . O gün maznunlar 
daf aalarıoı · yapacaklardır • 
Cumhuriyet möddeiumumiıi 

ha Arılcln ayığı kelkarık id
ııoı Berd• tU • Bab~ Aııkan 
lerı .. e töw-le bııladı . 
1

' - Hütlk b•lıimlt:rım ; 
Khç celıcdenheıı ı üy.-t etu 

iı bu d;a va, bl'ı lıang• lıir komp 
dava11 olmakt..n çok usaku•. 

•, biiy&lı T6rk mıllcıirıe ve 
n. dlaya rflu&rm,., bu d1t•· 

,ükaek •• modern bir ıejim 
•••ı balulHlup•u ceaeratle i · 

•cliyoram • 
Davamaa, niçin reji• dawaıı

r,k çini.il : Atallrke el kaldar 
ad iatenmiftir. BiaHnıle1b her 
1 • e•wel Ata tir k nedir Y• 

:.tliı? baau bil .. k lizım. Ba· 
01110 ••dıya Oamınlı tı · 

. leit. iatıraplan•ı harbi uma-
•n n f ' rl ha •t:aatlarıaı, •ütareke glD· 

• br1ab1& gialeıillİ aulat· 

291 bin tonluk iş yaph. 
·····--·-·-··---

Liman şirketi umumi heyeti 
evvelsi gtln toplandı. 

Merıin linaanandan bir manmra 

llerlİ• 6: (kel) -Liman lh
keti heyeti u••iye toplaatlll 

dün öflıclen e••~• ki•• meel11i 
bııkıaı doktor Mallt1r B•k•ri• 
bııkıalıiında yapılarak 9~ beup 
,,1ı 111aımelltı•• tedkık et~ıftir. 

Pılaaçoya ittifakla t11dık ed.•• 

i la el ıirket idır• mccb· 
a•Um ey ' • 
doi itlerde ıöeterclili titidık. Ye 

ıllllailae delıyı tellrik •• tak.Mı 
etmi,air. 

l•are mrclili raporun.tın ••· 
laı,.l••I•• gire flık•t 935 ytt. 
içinde 291 b•a teahtk it 7ıpmıfttr 
ki bu rak•m cec•n , ••• nızar•n 
26 bin ton fuladlr. 

Gene bu r1pota gire tirketin 

- Gert.ı Uclncl ıahlf ede -

Aiaktr• : 7 {U) - Makalle 
ala tik lsıtlanada •- •ili 
det bl••ı olen W. A•r•,....111 
lladı .... atfr• il.Hı ıjaa11 He· 
bl' ,,.._ T•re cepbeliade mriz 
bir blluaq Ye i»illaaı11 .. aevl 
bir llalkıauamıhlı bulu.dak.'8· 
llDI YI Jiıbtflewla baakınlırla 
İtalı lan .atul ayiat •erdirdik 
leri•I vs Babrtlnia hla DIDI ile 
11.l&alle,t yakı.da elldiae ge 
çirrceklr riai yasmaktaclaı • 

Anbra : 7 (A.A) - faalyada 
tayyare iltibklm sabitleri 1905, 
1906, 1906 ııaıflıraaın mühta
diıleri ıilAb ıllıaa çepd• t· 
tar . 

Kahire ; 7 (Radyo) -- Hebeı· 
liler §İmal bölgesinde bOylk 1-
uılyan layyareıiai yere düıllrmüt 
lerdir . İçindeki tlç pilot 'fe ra 
11t &lmDıladir • Tayyare yıa
mııtir . 

&00 S•hr11 topu 

Daha Adisababaya geldi. 
Ankara : 1 ( A.A } - Adisaba

badall bildirlldiğine göre Ecnebi 
memlekt-tlerdeo Hıbf'ti .. taoa 500 
Sahra tp.eq 'l'"l'lif 'ir • 

Bir ltaıyan yafahı 

Oenttre : rr (A.A) - laıUs 
Jeria Babetler•: domclqm J..eı•• 
vordilderiu dail" •an ltat,.11' W.. 
di•I•• 1alaalamak izer• 1 .. il 
tr.ı .. tMıllıt&er n•i7eti .-eı 
1 kreteıı lijifte 89 .... dt&; Pf.O 
to mıktelM.n• •libfy~li Jlic pt 
da ~~ m .. up kf ,ıml,air . 

l~ifci ~·lc.tf P fotoğr~fl' ('Alı
nan klUfuplar.ıı 1911 f:l•a•ey,vel 

r•uılUJ•f d""'' t~ ~"'i ~·ki 
etiktttJ .. rin i t Wlini 'ldir· 
meL.lt'1ır . 

Berlio : 7 ~Radto' - İJli tay· 
r•re lııvıda çirpıımııUr. f 171~ 
relerdeaJ>iriai fellr!n bllıfl cad
delerinden b\rioe dfltıP.ÜI Ye o 
111 ıda soka~t• J>ulu.naalıuJ .. lkl 
kipyi a•ttürmOttllr. 

D"eri ıebJ"İD dıt mabıJlelerİD• 
den byieiae clü1mQ11e ele bir -.
rır J•pmamııtar. T•1ranleria pi 
loderı par•ıutla ıtalmık ıuretile 
kartulmllflardır. 

lto ... ı• ~ 3 (J;lari~ Soir l deo ; 
~ecr t.Obirler f Jıte bü,Ga 

Romad•, bütün dudıklaıdı do
la lfl lr lıM .. jıt. bıtfn"ııcınrl'a 
ltalyao miltetlftt lfıiç de ınindtr 
meMfl ıelıe Habf'§ halterini, bP.r 
İtalt'MJM bfttln 4'1tlhı ite ittirik 
eUıRI miUi bit" et. v • haline ko
y•n k lime .. 

Şl•lli •11 heıit dim-tf •r• bi-
1 e f'I ftlri' yerfrttnittir : 

hllya fı}i\ bir m•mlek•t 
tiı: Ş mdl i>' b'bıb6tün az koy 
•ak tatfyo"rlılr . ., 

rya1.ud da 
11 Avrupa mede'blyetiae ea çok 

hizmet ctmiı olan 1ta1yıyı ılm· 
di liarl>ar ve çiy ina,n eti yiyen 
bir mlllede 6eraber terı.ınıo 
aözllae ~oyuyorlar .. 

Bu t§ıiz hakarrti hiç blr ra 
mao aaatmayıcatı• .,, 
· Geçen glo btr ltaı,an bana 

tiyle deariıd : 
- llazide ıiı Fraaııalar, ai 

yaai lttRaadamııa ltılyıa vataaı
naa birleımelİne yardım etmit
daiı . Falııt mıntakalar1mas ın
ııeAa dil farkı, adeta, mantalite 
fırkı bıll devam ~diyord ... Ew
velce tanımıt olduiuauz Ro.arı 
lııbrlaJınıı . O zaman lta1Jbl8 
dlrt bucatıadan plmiı, muh
telif dılll, adetli, ayrı 111uballe· 
il bir ıürl taırılıyı toplamıı bir 
1•lındaa baıka bir ftJ deiildi. 

Romada laakilıl Romala bile 
prlllrordu ! Oalar Romı••• 
içiade ke•dıleriee mılaıuı hoıu 
ıl bir muhit bir ılem içiade IJ· 
ra bir mahallede yıpyorlııdl • 

Fıçiım bo bir ılrl Alem· 
leri dıiıtmata ve bu klçftk lcı 
aabılardın bakilci bir pa1tıht 
J•pm•p utrıth . Bana hemen 

Romanya krah 
Sofyaya gelecek 

Sof ya : 7 (A.A> - Dolıımak · 
tı olan bir flJİ•Y• ıöre Roman
ya krıh Karol nl1an sonDndı 
Belırada Jıpecatı ıeyelaattaa ıoa· 
ra miJ•• rı ilk günlerinde Bul
ı•r lnı1a Borlıi ılyıret edecek· 
tir • 

--ı---. Uzer ödevi 
- .-. .. ,ına .alttl 

Aakara : 't7 ~A'. A) .- Üçlacll 
gnf'I iıpekter Tıbıio Uzer dlla 
lıtaabold'en lspektlrlGlr merkezJ 
ol• &ıDl'uma harekat etmitlir . 

IJ;g Ui Slc> zt ZC#!OWS 

ltftlya,-. yu111Tuklannı.n ip""8 
tutan ltlU&Olini 

beama :d• muYlft•IE ol• 
Yılnıı OD bet aeaeHk btr ç•ltı
•atlı• tODra dahi ba milnlft lla · 
auılyet1eri tamımUe ortada• kal· 
cltrmımıth . Ba tı, bt.ıü• olm•ı· 
tar . Artılr ae Pitematla, at Tot· 
kaaab, ne Lombarliy•lı .e ııe de 
v •• .ctıkll kılmıfbr . 

Daçeoln arkaaıadı ruhu ve 
Ylcaduna deYlet u~ruedı Wıya 
karar vermiı İtılyaolardao .,.._ 
kimte yoktur . 

lnıiltere, secrl tedbirle mne
vt lttibıdımıza bir giia içi.dete
min etmlf olda . 

iktisadi muhasaranın bi
rinci y ıhnda 

lıte, zrcri tcdbirlar kartıllD • 
dı İtalyan reakaiyoauaao alda· 
ğı tekillerdea bir kaç küçlk ör
aek: 

Hududdın içeri girer pmtz· 
ı&sil•üze çarpaçak olen teYi ı• 
-Gerlıt dtlrdılncü ıa11f ada-

Kamutay dağıldı 

11 Martta tekrar top
lantısın• devam 

edecek 

Ankara : 7 (A.A) - Kamu 
tay dftnlctl toplaot11ında rüzna 

mııdode bulanın maddeler( mft 
zalcere •• kabul ettikten ıon1'a 
elde mllhim bir it kalmamı§ öl-

duğu cihetle on bir mart çırıan 
ha günü top1anmı1c Dzere dı;ıl· 
ınııtır . 

Alaska sahillerinde 

Kılf'I koca Kompllmani Japonlar g(iya 

- lmlıılm yok kınllfUD ba p· 
et çıbau7aca&am, nhaıusım. bina 
enel mUdbiı bir karıa llmile J•· 

.. ..:.-... 

avlamışlar • .......__.. 
V ı~ington : 7 ( A.A ) - Saf 

l 
lavJıar kurulunda deniz t18\aoı Ja 

ıpoaıaııu gllya balık avhuıu1c _l~fa 
halc11'aua &11teıi tttUkler yaJlim 
llzrre Alaska sahfllerlode lol•t · 

makta olduklarını ve ıu~d•il~' 
dıpırak deoisaltl f emılerl lçıa 
miinatip yeıltr ara•akt. oldu-

jan• aöylımlıtlr · 

aladlJ• grup bafk-.nı 

P•rl• : 7 (Radyo) - RedilLal 
iOtJllitt partiılnln metlit prubt 
baıkı•lığa•• Dılıd1e aeçil~· 



Sayfa : 2 

Kamal Atatürkün 
memleketinde 

Yazan: Hanri Laborte 

-2-
Yeni toplanan m ,.cJisio i ~le 

rinaeo biri, pad rş1'btn müutfı kle · 
re karşı kabul .. etliği tubhüdl '" ri 
ve brlbana 1l'ür~ topraklarının 
parçalanmasıDJ icabetıiren ve 10 
Atuıtosta ımzalana11 Sevr mua· 
hedeıini tamamen reddetm k ol · 
da. 

Bu mey•ndı laıiltue tarafın 
den masıheret g6ren YunaDİI· 

lan, diter ititif devletlerini• de 
ıımol k•bultle lzmire 100,000 
d.sn fala aıker çık•rıyorda ki , 
bu ordu eılu Biuoı'ı 11 J iaıir 

dat etmek bülya .. nı kuran Coı 
tanti•lD ibtiıalloıo te,valdle hıç 

bir :mıiaka•emetle kar ııl .. makaı -
no ıi-le dojro ilerliyordu • 

itte o aeıa en büy&k, ea I'• 
hım tehlikeai ,buydu . 

Muetafa K .. miJ, diter bltöo 
kaygala•I bir ıamae ıçin berta 
hf edert-k .. geceai•i, güodBıüeft 
Hker toplamak , oalan~ taltlD •• 
terbiyt: ettirmek, ubitan kadro· 
ları0t kDim•lc gibi en mtllirem 
ibtıyıçlara h'lttediyorttu • 

A ... ı ıbir zaman içiode ba· 
kikaten barikaler yauıttı • 

Ordunun mlmldiD olduğu le• 
dır ye•ıdeo iyi bit ıurette teıkil 
edildiiini , aatl ı Türkiyeaiıı kal· 
binde mulcaddea bir. atqin ıf•D 
dığ•nt gören ıeoç General ( Muı
tafa K~mil o zaman 39 Yatıoda . 
dar ) ırhk dDf,IDaaı deoize d61R
mek üzere kat'i!mücadel"ye giri 
ıecektir. 

Bütün bu ftci drvir f'8oa11ada, 
uluıun ceaaHt ve f.,daki,Jıiı' ön· 
d~ria JÜl.ıkk dehası ve 80oıuı 
kahramanlığı ile milteoasip ve o 
•• liyık olduğunu göskrtcr ktir. 

Anlcerade, Gazınio ff'refioe 
yapılmı§ güzel alh 11eylu:lio al· 
tında , tabii cesamette Oç heykel 
dikilmiıtir : 

Bunlardan ikiıı, göıle'ri ileri
ye ve .. vaı alan ına çevrıJmit Ön· 
de y'tlıüyen iki pıyade, daha arka· 
da ise , ıırtında bir mermı tafı· 
yan An.dohı kadınıdı r . 

Bu köylü kadın, istiklal uğ
runda açıla o '' ya ölüm , ya ha · 
yat ,. mücıdrleııodc Türle li•dı 
nın oynadığı muuzem rolü lehcil 
ve temıil tder . 

İki ıeoe müddetle ( 1931 -
1933 ) Ank•rada Birleeik Ame · 
rık• devleıleti el_Çiıi olarak bu · 
lunm•§ ve Muıtafa Kemal hak
kında fevkalade mevsuk ve çok 
canlı bir uer yazma, ola. Geoe· 
ral Sb~rrill, s.bneyi gözO ile gör
müı olan bir ı•hıllen aaklrn ıo 
bikly,.yi aolalır : 

" 1921 dt", harbin asıl civciv
li aamaaıDda idi . Cephede mG
bimmat reride iae mlicabitlerı 

takviye ve tf'cbiz edecrk aakil 
vaaıtalan yoklu . 

ltadıa, ,erkek, çolulc, çocuk, 
herk.el yol v~ nalul vasıtalarının 

ekafkl' telifı tçin m6mkft• 0J-
4utu ar çal pyor, mermileri 
elden t e, köyden kCSye ıtvkedi
Jordu . 

Bu eanada, arkaaıDda bezlde 
ıarılmıı çocoğuou hfıyın, Ye ö 
a9nde bir arıbaıı ıçind .. ıki me• 
mi l•t•J•D bır kadıo geçiyor 
du. 

Birdenbire yajmur Y•im•ya 
b•tlamıı; o zaman Sparl•lı •nm 
larlı llakkıyle kıyH edılebilecek 
bu ana, hiç tereddüt etmedeu ço 

( l ] O nkitler Iİ1gilte t-, hem 
A nupa hem de Aıyada yayılan, hı· 
kibue bodi veureti ahında kila· 
cak olan vaıi bir Yunan devleıinio 
ihduına taraflar olup buou müm· 
kilo kilmaya çalıııyordu • 

cuğuou HUD bulcri çocuktao 
çekip alarak iki .kıymetli mermi 
nın OstOoe örttü . ,, 

Bu bı,ekd, Orieet ... 'ı..dalai 
" Yunan çocutu ,, na, yıai yftz 
ıeoe evvelki Sakızın tike• ealrı
zı üzerinde durup , o zaman zolm· 
eden bu glln İle z'ulum ılrea 
Törk'tt kovmık için • ba,ut ve 

lcurıun " ialiye• çocuğa ne s6zel, 
oe muauam bir mokıbrledir • 

Muatafa Kema&io N•polyooua 
fıq bOyük muvaffıkı,etltrioi h• ı 
tarlatan bir ıtrateji ile l'İrtftıği 

bu bıı döndllrGcü 1avaıı berada 
kısa ıalatmak bile imkloaısder ; 

Yalnız ıu kıdarı•ı ka1dede
Jım ki, hemen bu eavatıa aık• 
ıından Büyük Mıllet M~cıiıi Moı 
tafa Kemile « Gazi • ( M-.zı.f 
fer - le VıclorieuX ) ıibt llmu 
bir unvan Vl'rmiıtir . 

Muat11fa Krmil, A1a1Lıra Dıe 
rioe yür&yen YaoaD orduıuaa ev 
veli durdurduktaa 10•ra, oolaıa 
kartı ( 2.1 Ağaıtoat•• 13 E, lw 
1921 e kadar ) arka .,)&aya 23 

too ıüren metbur Sakarya zaferi- ı 
oi kazendıktıa ıoora r bu ta 
rihtea itibıren oa iki ay geçme· 
den b1ttlıdığı kurtuluı eeerıoı 
Dumlupınar zlferile tamamledı • 

Generalıo, dOoyanın bütün er 
kioı barbiyeleriain hayranlıim• 
crlbedeo parlak Hkeri detiaeını 
göıteren bu ikioci hareket, Yu 
nao ordusunun kıt'i mağlUbiyeti 
le neticelendi . 

Düşmanın pek kOçük bir kıs· 
mı kurtulup, lsmiı<lr. d..rin bir 
luııaıa1ık içinde vapura binebil
diler . 

İtte fena ltchiz ~ailmi§, yanm 
yamalak t~lim görmllş, fakat tıp· 
kı biıim rski ·• ıaoa culotte ,, 
larımıza beoziyeo, • mukaddes 
vatan ateıile • içleri yanan 90,000 I 
'f ürk, hu gün bıl" elan kendini 
top' ıyam11mış 150,000 k i§İ lı k mun 
lazam bir orduyu parçalamıştı . 

Bundan sonra, artık askeri fa 
aliyet saflıı sı kapanıyor . 

Akdenize varı l mı§, vatan liur
tarılmışhr . Şımdı sava§ adamıma 

eserinin kanun hazırlamı ueri 
tak i bedecektir. 

Bu güo, Baluolar Konseyi 
Baıkaoı oluı Geoeral _ İamet ta· 
rafından fevkalide bir mahuet
le idare edilen Lausanoe ındlaı
maaı , kızaoılmıı olan muazzam 
88kerl zaferi rrımen teyid •e tev 
ıik etti . 

Mersin Umanı 935 yllı 
içinde 291 bin ton1uk 

if yaptı . 

- Blrillci aayf adan artan -

iı r1ndmını ev•elld yıllard•kin· 
den bir miıli artmııtır 

Artan it bacmiai ka•ıılamak 
Ozt:re ıeçen yıl yeaıden 21 parça 
n•ktıye v•bıı temin rdılmt Y• 

l.taobuldaa iki rlS•o,.ör ıano 
alınmııter. 

Umumi •e .,..,, t,.dki-
lıcat netic~ıi•d• jlirketfo hlrıglnkl 
v,.ıaitmin limen ihhJ. .. cını . Mi9 .. 

men lsartılıyacak vu•yelte hl<lutu 
aol•ı•l•ıfbr. 

Bütün ıio .. a llemioi lethedn il 

Monte Kristo 
Senenin en muAzıtım e'n ta ltalld 

filmi olarıtk 

(Türk Sözü) 

Bu günkü mahkemede dava vekili müdaf asım yapac 
-Birinci sayfadan artan -

Atatürk, Tüı kiye ve TOrkiin biz 
zıt lcendi&ldir . l\faddi ve mane· 
vi bütün vatan mtfhumile Tnr. 
kiyedir . 

Tlhki1e ntdir? : Bütlitt dünya 
miiHcebe'ıinde (dalma ileri) yi 

ideal ediamif. ylriiyen bi,, .ejim 
&lkui defli mi ? Şa b.ıae Ata· 
tllrküo TOr kiye "• Türkiyenin 
rejim mefhnmlarile IJirleıme.i 
dOl .. yaallei:iir ki da•emas büyalr 
bir rr.jim dnaeıdır . 

lıte d•vamıı böYfe l;ir dıYa 
ol•up ııinctir ki da,ıcı eıfatile 
kar111uzdı yalois bea b'olaauyo
ıum , kırııoııda btnimltt berı 
ber davacı olerık TOıkOn bii· 
yük laitleai nıdar . 

Jırılıdll moh•reb.ai ıehitlerl 
davacıdır . Ç11nakkale ölüleri da
vacıdır . e .. ,ıjınde ... aioniıhri 
dialiyen Ta.le 1anuaa dav•CUI 
dır • D•iareıtıaı oauııandı tar
la• b.•Dd• çaltı•• Türk delikaD· 
hli daHcadır . Aakwcleki ni · 
, .. ıııına çevıe Ötea TDrk lnzı 
dnıcıııdar . Türlti yenin dat 
ları taıtarı davıc111dır . DO -
ti• '1 ürk , bGtüo Tllrldye da 
vacıdır . Bu d•vıcıl1rın elleri hu
zurunuzda l>ulonaa ıu adamlatın 
yakal"9ad.4ır • itte dMlmlz ~ 
nun içindir ki btiylktür . V c rece
ğiaiz k.rır bu.un için büyük ola
cıkbr. 

T•rili, ıfzlerc:I"• ftrdtflils n
urdan hıbıedakta büyük ba
kimle•in büyüle l&ararı di1e b.W. 
decelrtir . Rejim, ıizin vereceği
niz kararla bir kat daba kuvrd 
lenectktir . Tlrlıı inkiliba bu ka
rarı• ıydınlanacağı yolda kendi 
ıini dünden daha iyi daha kunet· 
li 11nıc•lt ve öyle yilıüyecektir . 

Dııvamızın msbiyetini kısa bat· 
larl• iaeb •tmeğe çalıttıktaa son
ra kar§ınızda suçlu oldukJarıoı 

iddi .. ve ispat çalıştığım ıah11-
larda biraz iıt iğa l etmek lazım· 

dır . Mazoun lar kimlerdir ? Hli· 
viyet var akaları h akkında kısa\!& 

malümat a ı ı edeyim ,, 
Baha A rı k an bunda ıı '8ı)ı.r a . 

ma ı:o uo l or h kkında ayrı a yrı i ze 

hat vt rdi il k evvela y,;fıyadan 
başlad ı . İza ha t vcri ı k en , Yab 
yanın her türlü fenalığa müuit 
bir ada m olduğunu söyledi . 

Bt1ba Arıkan , Üzeyre dair "za · 
batıoı da töyle bitirdi '' TOrkiye 
de yapılacak her banıi bir ıaiii 
k11da Üzeyrden daha iyi bir ele· 
mao huluoa .. s . ,,, 

Arıf için de u mazisi itib1rile 
karııık olau Arı( h~r tlirlü fena 
lıiı y•paulC bir taneUedir ,, 
dedi . 

Ştmıeddine dair izahatı llH· 
ııada .da dedi ki : 

u - ft,.oCe atzounJlrıD tD 
kor.ka•cedar . Tahlili iti bat ile da 
hı ••fevk lfler gö• metl mlıl*ia 
ol• Şemeeddıni. ••biye rmOdür 
lüp.. kabul etmtsi ıebebiai, 
o ciNRla çiflitioi idtre et'"6r 
bu9VIUDI alfe~ İH d• bu 
ban• kanaat nrlr bir mthiyette 
drğildir Muhterlltır : BirlleDbi 
re perl11naA lıter Mt-baılok ı•v 

da ve bıyaılt'rl pefimfe kot•• • 
Pofiı mldtlr mt1•Ti•i Behçet ra· 
porunda kendiaiain klrt •levlle 
riad~n olduğuuu ıöyllyor . Ge 
nk Uftltm~t hali \'ft ımiriniıa 

maı•ıı ıöaüaden ırırai e.rak • 
flfm•ı. •Üt•et ıanadıle anhke111e 
a ıtma ahom•ı ıibı barelsetlerilr. 
ın,.•a 44'.irOıt bir vat1ndat bimsi
ni verm :m.-titedır . 

Bıba Aııkan, hlriı·o blviye· 
tial aalatıl'ttn : 

.. Kurnazdır . O k•dıt kor 
nazdır ki mahkemede bile kendi ~ 

ıini mıaum bh adım heline •oka · 
bilec~k noktılan dDtBomiiı ve 
( suyu 11aladım tma ltı'id D'ı~ir?) 
Diytc~k kad1t 1afiytt roıt~rme 
te ç•lıcmııtır • Rejimin hm•men 

aleyhindedir . Çar§af ve peçenin 
kalktığını beğenmez . tekke ve med 
ruelerin kalkma1ıadao şikAyetçi · 
dir . 

AtatUrk'On bir ıa evvel ölme 
ainl cıo ve gönülden özlediğini 

her y rde ~ıkca söyliyen idris söi 
kasd için mükemmel bir unsur· 
dur . ,, 

Baha Arıkan bu iki kerdetin 
karaktMi 'zerinde durmaya liisum 
görmedi . Mamafih Şabıınm, &Üİ

kasdıD lıilleri olduğu halJe üseri
ne eaikesd faillerini takip vazifesi -
ui de ımak kurnuh~ıada bulun· 
doğunu ıöyledi . 

Ali Saip hakkında da ıu beya. 
naıta buJunJu : 

- Gergüklü. 303 doğumludur· 
Jandarma ıabitliği yapmıştar . lı
tıkl•I mücade~eınde uhdesine dü
ıeo vazifeyi görmüt, mebus olmuş
tur . lıtildAI mahkemesi Azalık ve 

reialilinde balunan Ali Saihin kank
teri hakkında ıatt bir kanaatim 
yoktur . Ancak emniyeti umumiye: 
erılvleriode bulunan bazı notları 

ırz ttmeği faydalı görüyorum . 
Raporlardan birinde : '' eüikasd 

cı Çerkeı Yahyanın yakın t anıdığt 

olan Çerkez Hasan ve Binbaşı KA 
mil beyler bu işle kendılerinin fiy· 
len alAkeeı yoksn da vaktile Çer
krz Edhemio kendilerine hu bapta 
bazı ifıaatta bulunduğunu ve Ali 
Saip meselesinin doğru olduğunu 
ıöylomiılerdir • ,. 

Müddeiumumi yine ayni ar· 
tivlerde mahfuz buluaan ve SOIJ 

gilolerde alınan diier bir rapo· 
run yedind ııııabifeıini de okudu; 
bu rapordı " §Öyle bir fıkra var · 
dı : ,.KBrt rüetaııodan Haço ağa 
ilr. Kürt müoevveıanıodan mt ı 
bur yüıbaıı Tevfik Cemilin ifa
desioe nazar.ı n Alı Saip Kerkiik· 
ın bir Kürttür . Ba~ası Klirt Hay
daraolı aşiret· ndeodır . E tyevm 
Kerkük~e Abdulmecit eğa Hay· 
daranlı:gibi bir çok akrabaları 
vardar . Hatta dir güo Haçoya de
wiı ki ! " bir millet -yani Türk 
milleti - adam olm~z , bizim 
sonumuz yoktur . Ôode gidenler 
malum . Cr mıııl pa şa ne oldu ? 
bin ee ıı a l eylı çoluğumuzu çocuğu · 

muzu ist ikbalde y•şatacak kadar 
Lir ae rvet yapmaktan daha aki 
iane lıir hareket yoktur. Milletin 
pa ·aıı milletindir , bu bir rOıvet 
d•fııldir • ., 

Deha Arikan , Ali Snhia Hr
çoya yazılmıı müteaddit mtktup· 
ları oldutaau , Ali Saibin çifliii 
ni Su iyedeu k9Çllll merıeril•e 
mül'ce yaptıtıaı ı6ylediktea ıoo· 
ra , 86zGoe devam etti : 

- Ali Saip daima "artık hü· 
k fteet kUYvetlendi . AtatBrk bil· 
kumetia ko"ttİ• iatinat ediyor. 
Bizler gibi nktiyle ke'ndimini mu · 
bafeıe edealere ihtiyacı kalmadı 
Bızi artık asalclııtırmık iıtiyor 

lar ,, dermit . 
Bö1ük Millet llecliai için de 

fuolııı llylemiı ; " biı ••"iz ki· 
fİJİı , kime iı••et tderı"k oaa 
iıtediğimla t•rsda ls1rekd ettiri 
riz ,, 

TDrk - Kürt b•haiade de 
ıuolırı llylemit : " be. K6rdh, 
buau 1 .kk detti , bu•aela ifti 
bar ederi• . Klrtl.r olm ... ydı 
Türkiye,t R.. .e Ermenil~ 1i 
Akde•._ keti• imla t'cirrlerdi " 

EmnfY'!tf t11ııao,.,~ 
rle buluoıo bu uporlara 1Dce be 
,ttioİ7. bu İstediği Hman aetiı
mela •e okamıc bekk- malik 
lir . Ali SaiLin karakteri hıkbe 
dı btı artivlue iıtiaadeo okudu
tum f"\Clmlelaldtohıka illv• 
edeoek .Wr: te,.m yf8ıktut . ,, 

Bebı Arikao budan aonra , 
aııl duanın esaaıoa giriomeden 
e9vel Türkiye ali1hindc çıılıtan 
ttıekkOlleri anl•hcığını, bundan 
sa ıra dJ ıidku•t liidin'SrnUı ta 

'ibçesini yapacoğını s6yledi . Ve 
iddiuaoa şöyle deuam etti : 

" - KDrtlerio boyboa , Er· 
metilerio taıoak , Ç~rkeslerin 

Çerkee teavilo cemiyeti veya Çer
krs cemiyet edebiyesi namlariyl• 
mBteıekkil cemiyetler ve te§ek
küller le Tllrkiyeden firar eden 
vatan hainleri bugüa Suriye top
raklarında TOrkiye aleyhinde ça 
lı§an lrüllB tetkil etmektedir . ,, 

Baha Arikae , hoyboncuların 

iki v\'!cihden hareket ettiklerini , 
Heço , lbrabim pata zade Halil 
bey ; Diyarbekiali Cemil p•ı• 
ıade Ekrem , Kadri , Bedri ve 
Şımda mukim Nizamettin Keb· 
b1rın lıu ttıekkrHün Jidnrlerin · 
den olduğunu , bu ttşekküliin fi . 
rarilf'rle mütterek bir proğramı 

oldntaou , ikinci hoybon tetck· 
külDoün , munhasu ao K:irtlilk 
davHı takip eden mofrit milli 
yetpeTverleıdca terekküp ettiiioi, 
bu cemiyetin ileri gelen •ZlllD· 

dan Haz11eli Şeyh Abmedin , Cu
mari1et batkaoımıda , bazı bO· 
yükleri 51dürmek ttfviklerinde 
bokıod~unu herkeaia bil~iğioi , • 
Mei!rö Mtar.tal Aak••.Y• zıyueti•· 
de yapılan trıebbüs üzerine adı 
geeea bu adamın hudutdan uzak 
lattoıtdıt&ı falı•.t bo nık~&etıl· 
maoın da ıuri olduiuou ıöyledik· 

tea 80nr• , t•ak komitesi Mk
luıda mafimat verdi . bir ihtilal • 
bir bomba , bir •narfiat t~ıek · 
kUlü olan taıoaldarın , tu~•ilaut 
trıebblıQ meydana ~ıkıncı ~ili
kiı faaJiyetleıini , attırdıldaraoı , 
28 teıripievvel perıembe günü 
öfledtn soara , ıul 18 dtı Ra 
ltpte , Basmacıyın'ıa rviode yapı
lan içtimaı ıulath . 

Cumutiyet emniyeti 1tmumiye· 
si1ıin tloBY•larında mıbfoz bula· 
n•o ._.iclim• z.bato•mHİBe 16 
re verilen karar tqdar : 

'' Bu gün Çeık.ulcria muvaf • 
fa" olamadığını bu İ§i Ermeniler 
bııarmalıdır . 

Atatürkün ıabsı adeti yaoa§ıl · 
maz bir kale maliiyetıodea bu 
glıı çıkmııtır : Oca da suikast 
imkinıoın vücudu bu soo teşeb· 
büsle tchakkuk etmittir . Bn le· 
§cbbilıiln akim kalması bunun 
ademi imkanıoı isb•t etmu . 
Belki teşebbüıteki tertibahn nok
santığına veya vnthnnn ibaoett.e 
delalet eyler . ,, 

Bu ıcıima nib.ayetinde üç lco
miıyon ttıeklıftl ettiğini Je i~ah 
eden Baha Arikan, Ç•k~ı1eıio 
lıurdulııhrı cemiyetleri de ••l•ltı . 

Rayhu~iye de doğan bu cemi 
yetin Hıl gayesinin 1 Üı ki yede ıui 
kaiİlaı temin etmek olduğuuu, 
ruyet edilen ıu kast itinin de bu 
cemiyrtin tertibi eaeri olduğunu 

aulath, 
Baba Arikan, bu hususta U · 

zun uzadiye izablt verdikten ıon · 

ra, bu soilc11t tt-şebbüıünüo da, 
büyGk balilkira y•pılmak iıtencn 
tıepbblMerio bir devamındau ce
aaret olduiurıu teerih etti ve bu 
ıebebledir ki i§İ m.-bde'nden b ı 
lıy.mrk •ntal.-a eımeii faydalı 
buldu: 

- Bir l"bza için milli d8V.§ güı.ı· 
leriae kadar ıeıi gidelim O aüo 
lerd?: mltarelce d t' vıinde fU vrya 
b....a çocuğuau d•ğa kaldarmak 
vr fi4yeiaec.t mulı•bili11de ıeri 

•e1111etıı: 'f'M:t• t•lr••d hırrkeıl .. dl t 
mf'lüf Edh t- m ı.dıoda birıı:nl! l c

ıadüf edf!riz. 
M UI miicadelenio iilı glilalr

ried~ me..ydanı ıboı bularak ö o On" 

gekni .atıup keımtlc ve eoymak te 
§ebhüalerir.de bu edama arttk dur 
d emek .aamaoı geldiği zaman milli 
hakimiyetin tuiı etmiı ve milli 
ordunun kurulmuı olduğn zaman 
dır . 

Edbtm milli ordunun Ye millt 
bıkimiyetın önlne r~fCDete ç .. hf. 

mı§ ve n ihayet diitmao 
miştir. ı 

Baba Arıkan bu halalı, 
sinin melanetleri bakkıud• 
uzaCJiya izahat verdi . Fdh 
unun, Cümhuriyet arfİY 
saklı bulunan el ynıaı 
muini okodu. 

Suikaedcılan Tıür kiye 
lakla sokacak vasıtaları b 
iç:o Halep. lskenderua ve 
y• yapıl•n seyahat ve 1 

anlatan Bılıa Arıkan sörl 
devam elti: 

• - Düımanlar 935 
beri TOr kiyeye suikast 
çok dafalar adamhtr ıoklll 
kinıoı bulmuşlarsa da mu 
yetsiılik kartııında telcı·er 

ye dönmek mccburiyetiod 
mıtlaıdır. 

Bu hamlelerden biri d 
t'C arlcadaıl•rıdır. Bu ıuik 
lcır.da onbrıe vakın ve bi 
yid eden muhtelif kayn 
muhtelif haberler alınmııt• 

Dolt ltir dewlada 
AtatOrke karıı bazırlanıo 
tettibabodan bizi ağuıtoı 
de haberdar etmisti. Bir 111 
yedi aydanberi Hüküme 
takibcdilen bu iı bakkıad 
hu•iyeı arşivlerinde mevc 
Himatı tem ıı men teyid et 

Cumbıaiyeti dııta telD 
reami bir makamımızın l 
935 tarihli nporu da şaz• 
cık vaziyett~ir.» 

Baba Arıkan, ;ddiasınıo 
ıımlarıoda mühim veaik• 
babıe&mitti. Mahfuz bulun 
tupl•rdan paıçalar okuau 
rada Fdhemin AmlQ8ndı 
dildiği haber lcri özer ine 
bir arkı.daıın" yazdııı 9e 
umumiyedc mahfuz buluo 
uptaki §U ci1mleyi de zi 
Oğlum ~sağ olurİan göıilrt 
T~f, kılıç ile baılamı.§ old 
penpc kılıçla kapatacaktır 

Baha Arıkan, bu babiıl• 
im ve ,.ıaelı iubat ve 

.:10011 uas bıdiıey,e gı- çıi, 
- - mub•Kemeleıi 8 

mezouobrın ıüpbı.!si üzeri• 
çok durulmaaı lazım gel~P 
dır. O uun için evlel emird 
yıdıa iıe ıbıılıyacağız . " 

Yebyaom ilk yakahodı 
belir de bir, Andrin rle bir· 

ta bir, Aaıkara zabıtaeınd• 
tahkikat ıır asıoda ise 8 dı 
desine milıacaat olunmu 

Baba Arıkan, bu ifad 
ayrı tedkik eltiktrn 50n'"' 
oıo Türkiycd en luçı şıııds• 

ren yakalanl§loa kadur •• 
bir siJıil c halinde anlattı . 

Baba Arıkan , bu beyaO 
auik11din ne şekilde kar•' 
dığıoı de şöyle izah etti: 

"- HaJI.da 6 ay kadaf 
Yahya bu gür. keodisinio 
na avpeli için Davide g-; 
mclttuptaD h ·herder olarak 
Ammaoa hr re ket elnıİ§tir. 

Ammanda yine ayni k 
buluşu 1 mu§ ve Çer kf's 
Yahyay.a : yapacağımız İfİll 
oı gt"ld •, dı.t e !Öze başlRot 

Y...-hy nıu itirr fır a göıl 
Edht min o es ııade kendıııİ 
kıet itini açlığını anlıyor US 

kn Edheın Yabyaya d~wi 
•ş rna h •ekd d , Şa 

lculıh At. ş Mhmedi hular 
lan Ammaua gctis!o 

lh ş içın u~ Y_ıt hyay:n 2 
li rası Yıncr k Ya hya yı gorı 

ti r. Yl\hy nın ı trr .. rıno ıo• 

Halepten Ş ımıı g"ll~i z11 
kup ıl" Atış Mehmı tte t 
bolur uyordu O rlr" l herek" 
rek Şuma g trniş , Çerkee 1' 
sina•, Yokupla Ateş Mehfll 
larek Ş11ma g:t irm 'ştir. Yttte 
danın kohv einJe t<•pleol'fl1 

Ethem bunlara T-Or1cıyedeıt 
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Sizleri iki Het zevk ve neşe İçinde yasııtacAktır. 
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Osm•niyede tutulan 
kaçakçllar 

Osmaniye ilçeıioiu Ayar k6-
yünde bet kaçakçı jandarma ve 
İflbitear memudaeı t••~4Ddan pu· 
auya düş6rtılmek snretile ve mll · 
ıodeme netfceıi•dc muhtelif &Dm· 
ı Ok eşyaları ve bayvanlaıile bir
likte yak·ılanarak ~tbıimiıe geti
rilmiş ve ilitiıaı bık yerinde sor
guya çekildikten ıoora tevkif edi 
terek ceza evine göoderUmiı

lerdir · 

.. 
Halhevimizde 

Kozttn ilçuiode 15 ikinci iri 
auodau ıonuna kadar yııpıl• sü
rek avlarında )'ÜZ altmıı .ekb do
muz öldürü1dDfii ltçebıyblctan tı
ram direktörl6ğüne bildirilmiştir. 

Ceyhan ağaçlandı 
rılacak 

Ceyhan İlçrsi urbayhği ıerelc 
merkrz ve gereli.e k6yleria eğıç
laodırılm111 için bir fidaohk tui 

eine t"ıebbüe etmiş ve bu huıueta 
tuım direktörlüğiyle tamaae gi 
riımiştlr. 

Şım : 7 (Radyo) - Hımadaki 
mOiademede yuılaaao h•lktau 
dördü 6lmftş ve cenneleri bOyük 
bir törenle kaldırdmııtır. Alınan 
tertibat neticuiodü büyük bir 
hadiı ye sebebiyet vcrilmemit· 
tir . 

Tı na misakı hakkında 
görüşmeler 

· Paris : 7 ( A A ) - Yuğoslavya 
Naibi prao.a Pol To.vlik Rü1tü A.
-raaia rıtüleskoyd kıbul t'tmiftir. 
Üç dAvlet idamt aidi musavver 
Tu 't. 0Ji~1 hakkuıdll görütmüş 
ler İf\1 

( S_rlillerio Jııven ) CHARLE 
LAUGTON 

6 karılı Kr:al 
üyük ve muhteşP-m fılmde 

6445 

T. Hava kurumu Adana şubesinden : 
Hacı Hasan köyündeki Fabri

kada bulunan kurumumuza ait 
(2000o) kilo yerJi.:.Mô;a Wio Mı· 
ıır çiğidi ora teılimi satalıoağan
daa iıteklilefİD Şubemize mftra 
caatları. 15424 ~ 

Şubat~ ayı içinde Alıara7 
.... ~ ;•~JOt"L!S•*'l3L5Ziliil~~~~~f'*MY: ·--::::::ı: • ~-· ~ -

Çalınmış aşk - 'slaemaıınıa 

göstereceği 
BüJ ük eserler 

.. ~ .............. 

1 TAN Sinemasında 
1 & ~~ 
Vahşi Afrikaoın göbeğinde çekilm ş çok heyecıınlı ve ayni zamanda çok 

komik sahn.,lerle dolu olan H llkımızm en çok sevdiği artist 

Mlltoa 
nın temsili 

( Milton Yamyamlar arasmda) ~·ahnt 

( Zeacller B.rab ) 
isi.mil fılmi taktim ediyor. Deimi bir hıııreket ve kahkahalarla gülmf'k 

isterseniz bu fılmi mutlaka seyrediniz. Fransızca sözlü. 

Alıaray sineması 

Bütün 

Bu ak,am 

8,45 de 
sinema dünyasının eşsiz yıldızı Sıhırlı 

Greta Garllo 
kadın 

oo&\aııberi kendini bekliyen sayın sayircileriııi kabul edecek Vd 

Çalınmış Aşk 
macerasını bütün sanııt kudre:ıtini gösıernrek oynıyacektır . 

ilcttJe : son dünya haberleri 
geU.Ctk proğram; 

• Roberta . 
J; 

matineler : 
Cumaıtesi 2,30 Ja Gündüz insan gece Kurt vo Çardaş 
Pazar 2 de Çalınmış Aşk 

6437 

.-- Foto Coşkun 
---------

, 
Gerek Amatör işlerini ve gerekse utelyP- işlerinj 

ve her türlü Ağrand ısmao ve diğer biitün fotoğrt.tf işle· 
rioi yapmağa b şl ı yan Coşkun Güven , h•·r gilo sa
bahtan akşama k<ıd ·•r açık bulunan atelyı·,tnde saat 14 
den 19 kadar bizzat çCihşmaktadır. 

Amatörlere miJmkiJ.n olan bütiJn 

kolaylıklar gösterilir. 

- '·----· ----
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ltalyada Faşizim 
yıkıhrsa 

- 'fllrlncl sayfadan urlan 

ıeteluio hf'mrn başlık lıtrının al 

Adana Borsası Muameleleri 

CİNSİ .Eıı az En çol.. 

tıoda, tarıhıo üze.inde rliğer Lır Kapımeh JlHPıtı 
tarihtir . Pı,·ıısa pıtrla!!:ı •• 

K S. K. !. 

Sa11lan Mik:dar 
l(ew 

'•İt11lyan millrtihİ boğmak ve Pivıtııa lı>mizi ,, 

-35 36.75 __ _ 

--~----~--· 

onu zelil dü•Ü•mek içın tatL k i rı ... 1 40 
y ~-~.-------•-~:-=--ı--;;:,,.----~·~------

•dtleo iktisadi mubaaaıanın fi a· fam· il 38,50 39,....---·ı--------
- .. ~kı-prf'ıı Dıncı günü ,, 

l\. l•·vlant 1 
Geçen y.zıluımdan Lırınde 

ıolattığım, aslan Fraıı&ız olao ao Y A P A G 1 

nesınt zecri tedbirlrr devam et · _..,..=-=-i~--~a~h"'------1----1-...----1---------
tıkçe 6pmek istemıyen küçük kı- ı ~~~~~~~~~-~~~~~. ~~~~~~~~~~~~-ı 

" 1 G 1 T zın bikiyui.. 1 --=----------:----";w-=-,--...,-------:---------
N ı l!.kspr~e 1 oe b•yr.m.nda büıUo ilk mek· fan• : -

tepi erde çocuklar ıo hep bir • · ~erli .. Yeınlık.., -------

tııdaa söylediklı"rİ şarkı: .. "Toburoluk., --------· 
0 Y•banca memleketleıd,.o ge

len bebelJkr, artık eızi iıtemi 
yoıoz. 

HUBUBAT 
Bu!day Kıbru 

F•çizmio yetittirdiği ve beye· 
,. Yerli 5,25 

can için 61en ger çlık , mektep Arpa 

hlebeleri, llDıfl•uom ıeıtılmaması- 1_.,....fe_"~u-=-ly_a _____ ____ -----·--------• 
nı istediler . Kömürden tasarruf Yulaf 

Df'lice 
y•pılırn diye .. Zaten gÜtıt flf n Kuş yf'mi 
istifade etm~k için oıeklf'pleıde Kett-n tohumu 

derelere 8&1't onda başlamyor ya Mncimek 
rımda biıiriliyor . ::Sısam 

Zavallı Fr ıııaıE mür ebbiyt leri 
b&tüo •İleleıden lwğulmu§tur . 
Hettl okuyucularımuı müsaade· 
ıiyle eöyleycyin, ki , umumi e\'
lerde buluaan yatıancı milletlere 
meoaup kadmlar b1le k11pı dışau 
edilmittir . 

Zrcıi tedbirlerin ilau edildığı 
rGo blitün İtalya donanma yap 
ti , her taraf süslendi , bun· 
d•o m11ka.t , İt•l1an milletioin 
zecri tedbirlerden korkm&d•ğaoı 

ve hattli bunu milli ruhun kuv 
Yetleneceii bır in1ao olar•k ka 
bul ettiiinı göııt .. rmekti . 

• • • 
Fııçizm ve proletarya 
Muııolini , bütün dünya Soeya· 

liatlerıoio 9'lbuıu olmakl.i iftihar 
ettitiai ıöyfemekteo ~ekinmeme· 
IİDe ratmen İtalyada dt'vlet i§lt-

rİDde bir soıyalizm cereyaoının 
batlıdıt& da inkir edilemez • 

Şimdi İtalyan gızetelerıoi , 
beyannamelerini açtıA"ıoız zaman 
Hlcıdeo mltemadıyen oknduğu 
ouz §U climlelere aıtık rast gde
meuanız: 

" Bızi ıki parmak kalıocaya ı 

kadar uçuruma sürükleY'·n Kızıl 
bı1rak . ,, biıiikis §İmdi gazde
lerde <:vvclce hiç rast g lmedığıııiz 
bir kelimcyı görürıüııüz : 1 

p, oletaryı . Hemen daima 
façiım kelimeıiylc yan yana .• 

ltalyada maskelenmiş bir dev 
let sovy•lızma hazırlanıyor • 

Harp ve ZtCri tedbirler saye
aiode f•çızm preosipl rindeki o" 
tictleri istediği gibi inkitaf ve te
kimül ettir~bılir . 

Eier İngiltere bütün Avrup• 
JI façizme kartı dt1yduğu kin do 
layısiyle ayaklanJırrlı ise bunda 
J•Dılmııtır . Çünkü hu sureti• fa . 
çiımi biraz daha lcuvvetleodir
miı oldu . 

F açizm yıkılırsa 

u .N 
•••• Salih 000 -700 __ _ 

.~ .... ,, 
.ı::ı-= o·· " ~ ~ uz ırmıt •• 
..Et-= :Simit ,. 
.~ 5 ~Cumht_ır..,...iy_e_t ____ 000 
!it: : - •• •-=7=25-=--·--ı 
iN :l ı-~----1---:-----------ı 
....,. v- Düz knma ., 

A.lfa ,, 

Liverput 'leJgrafJarı 
7 I 2 I 1936 

KambİJO ve Para 
lŞ Baokasıadllo ahomııur. 

Mayıs Vadelı -5 1 ı-.r--,..,.-~,..---;~---1--...,.....,,.-ı_..::-tı 
ı--ll-m~t-b~.-.ı-,-~---- S 12 1-:~-:-:-T""---~~~--~ 

Nevzork 11 08 

• 1' 

En ınco kumaşlarınızı yıpratmıyan üzet"lerindeki kir, leb ve ,..~rt11 ' . 
soğuk su ile t~mamile temıllliyea madeni ve nebati bir terkıptir. • · 

Kalıp ha lıııdedır. 

Perakende olarak kahbı (11) kuruştur. 

Ml·m ile her şeyin zı temizliyebilirsıniz HattA Pelıkao mürekkebi 
il~ lekeleıımiş t•şyalorınızı bild .• 

Mim çocuk bı-zlerıni kolaylıkla 
eder • 

Te ıedelemeoen tertemız 

M • Lokt-! !Joyttlardakı kir ve lekelttrı çİDi banyo,cam , kristal 
ım medeni sofra takımlarınııı ç~tal,bıçaklarınızı çiımeden yed 

yt·ni hır hale sokar . 

M · en nczik İpPkli, yünlu kumoşların yıkanması , temizlen 
l m mrsi kin biricik mnd11ni sabundur . 

Adan ada 
caddesinde 
Başeğmez 

umumi sahş yeri : 
Mehmet Bozdoğanh 

ticarethanesidir . 

Uluca mi 
ve Ömer 

1-ler bakkaliye _mağazaaında da 
24 bulunur. 6269 

lngiıizler Foçizmin başladığı bu ~~~~~~~~~~-~~--~~~~~~~~~~~~~ 
yolda bir yere çarparak başını par· 
çalıyacajtıQı tasavvur edebilirler . 
lngilizlıJr geçen gün Atine·ie mu
va(fakıyetlu başordıklnrı ı~i İt tt l

yada da başarı:ıbılecı klorini umu 
yoı lar: ltalya<lıı Ja mljşrutt ve l ı· 
ber11l bir rejim kurmak. 

Fakat her hangi bir ş · kilde 
Musolini ltalyanın başından çekı 
lirıe, şimdid"n ic.ldıa olunabilir ki; 
halya da logilizlerin tahayyül et 
tikleri Lihorul bir rejim değıl mu 
hakkRk yeni bir komünizm yerle
ıecektir. 

Bunun içirı her şeyi hazır du 
ruyor. Bu takdird~ korporasyon 
lar iılere makanizmeswclan patron
lar derhal kaybolacaklardır . 

Zaten şimdiden ancak devlet 
otorıtt:eıle burada kalabilmekte 
dirler. 

Diş d~ktora 

Şevket Şermet 

Yağcamii karşısınd;•ki muayeneh~nesind her gtln 
ha ·talarmı kabul tıdeı. 

Cum'1rtesi günü öğleden sonra yoksullara ve tale-
beye parasız bakar . 6329 14-26 

Bütön idannin başında , kafa
larında parti fikr ndt!n başka bir 
rehber olmıyan köylü ve iıçiJer 
kalı.caktır. Fakat bu idare ve leTk 

~dici f kir , Mueolininin koydutu 
hümaaiom, itidal ftlrirlertaden baı 
ka bir f"Y olmasaaı imktn b11lun
mıy10JA"andın da filpbe yoM•r. 

Çukurova Athspor ku
lübü Yönkurul başkan· 
hGındn: 

Kulübümüz 8 Şubat cumart~•İ 
ganü HalkeTi salonunda ilk ken· 
gretini y pacaktır. Ogün kulübü · 
müse yaıılt bölün üyelerin bu top· 
lınbya ıehneleri ehemmiyetle rica 

' 
olauur.21-24-26-30-2-s-8 

6357 

labl'ika•ıs ifdil"İlle öf leleri 
Terileotlr Je•ek pitir... 'Ye Ht•a 
yeri P-"''' olarak IJİ .. ,, ,a.te
naı •t'rilecektir· . i..-lilırin .e
dlrly.d•iıe gellllileri ilh olma11r. 

.. . ... ' . ,._ ' . 
' 4. • •• .. ~ • 

1 ; """' lllllJtılllıı: ' 
Kıaabamıı bilaçeleıl .. yole:. 

nuo f&hlim ve ·kapali 6laNk ıii1'f191 
hakkıo'da 1tlelusul kapalı -tırRa 
mütttıbbidine ihale~i. JapJao(5485) 
lira bedtıli ketifli betoo inıaet mu
kavele ve şartnamesi ile ihale ka
ııununa göre muayyen olan müd 
dı·t içinde yapamamıı olduğundan 
fesbt>dılarek pazarlığa bırttkılmış
tır. 

J-MezkOr inşaatta_n kalar (2981) 
lırolık ısmı 27-1-935 günün 

den itibaren 15 gün müddetle J 1-
Şuhat - 936 güoündH pazıırlıkla 
talibine verilecektır. 

2- Şartname ve pılanı beledi· 
yeden al•nabilir . 
3- iğreti akçası (224) liradır. 
4- Talıpleriu beton işleri yaptı

ğına dair vFsaik ibrazı IAz , uıılır. 

2 -8 6410 

Yitik mUhür 
Ke11dime yazılı mühüıümü k•y· 

bettim yenisini alrıcağ mdan f'S 

kiıinio hükmü lulm•dığanı İl•n 

tderim . 6442 
Köş1'er U•h 

Aho:ed 

Yitik taahhUt cüzdanı 
Taahhüt c.·üzJıJnımı kayb ttim. 

Yeniıini alacağıwdllD eıkiıioin bük. 
mö kalmadığtr.ı ıltn ederim: 6441 

Otr..ımea 
RiNDi 

Hizmetçi lıaclın 
aranıyor 

ITCle w.. .. gttuek itin bir 
hlımetçi kadı• .,..yor . Ma\ba
mın •lnca•t ..... ,i. 

8 Şubat 

DiJnyanın en fazla · tanın 
Kaymak makinası 

Kızb maklaa 
~diyle tanmmıı meşhur 

VEGA · ve FORTUNA 
Senede yüzlercesini satan depo 

Rasih zade biraderler 
Halefi 

Rasih Zade Feyzi 
Adana-P. K. 93 

Tecim evi 

H('r zaman her boyda 

vardır 2-30 

Beklima delil esa 
dikkat e:mek lizı 
K d l ıuyu hiç bir ıu ile ölotil,.lbİJecek kadar 

aya e en eHafa maliktir. Bo ıyiliğloe fenol bötl• 
dabiri c•mi olar4k dolcler .. ~ buıul au Hraioleriyle nakil ı 
gibi 11labl ,.,aitti iazimam ettiribaiıtir. 

Bir ıa mıabaında ne kadar eyi oluraa olıu 1talı:li e1naaıncll 
c1 ... canlarda lmlanclural•Hı eyi haNalırinl kaybettirir. 

ı.~ buaunıio~r ki Kayadelen suyu bas-' 

kaplar itinde nakil ol11nmıkhd11 ki 9imdiye kadar hiç bir ıa ı 
ha f'"daklrhl\ yapa11 delildir . 

K d 1 mnbeıada auılki dtinyanıa ,. 
aya e en suyu ıayu iae eviniıe dahi epis ye r• 

bir •• olu ık getirllmlt balanuyor. . 

Ka def · nan berrak , temiı • Te ya en suyu rina naıaran kireçinin' • .ı 
cHa- ki•,..t 1aa ... ıerioia mlkemmeliyıti itibıralı ayanna ye · 
111 ne menbauaaıın civarındaki menbalarda ve ne de yurdumuslll 
tarafında bulonmuıtut • 

Bil ellıl •••Mutia en blJtlk n rHmf mlieuiHti olan Seli 
BakaohA• ve Bel.ediyemls kimyıb•oealace yapdın tahlillerle de 
olanmuıhlr . 

Kayedelen au)'u kendi •ıhhati 
bilen halkımııa en btiylk bir mükif attır • 

.. Yalmz Kayadelen suyu içiniz 
' . 6389 

Sayın pamuk ve çirçir 
fabrikatörlerine 

Yerli mamulatından lzmir çirçir topu kullanınız 

Şimdiye kadar bir çok l11brikt1lardA yapılan denemelerle eyi rı 
l ıı r veren ve metaoetile nam kazanmış olan lımirdcki tanınmış Ha1 

1 
Ar{liti müessı:ı sinin yapmakta olduğu yer\i çİrçir toplarınJım d•Y 
ma~azamızda bulunmılttıd•r. 

Bu yerli çirçir toplarından almanızı menfaatiniı iktizasından ol• 
tllvsiye olunur. 

Adana, Mersin, Tarsus ve Ceyhan acentesi 6412 
Adarıada :Y BonyPş ve D. Elman 4-5 

5370 221 

U•••I netriJ•I aMI•• 
M. •aJcıı 

!dua Tirk iki••' ..... 


