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Suikastcller hakkın
da Şubatın 15 ind&k -
rar verilecektir. 

5 KURUŞ ADANA : GUNLOK GAZETE 
ON OÇONCO YIL SAYI 3449 

Komplo davası tafsılAtı : 2 

üddei Umumi: - "Ali Saip, 17 milyonun 
mahkum ettiği insanın adı, farzı muhal olarak 
Atatürk dahi olsa kendini kurtaramaz. Buna 
sen de bütün cihan efkarı umunıiyesi de 

iman etmiş olmalıdır • " 

en 

Şamda yeniden 
niimayiş yapıldı. 

Berut : 8 (Radyo) - Son ki· 
rıııklılclarda ölenlerin aayuı ıeki· 
ıi bulmuıtur . 

Bu karıtıklılıl1rdı bir çok po 
liı de yaralanmıgtır . Hal n u· 
mumi •llmayialerda ölenlu de 
bu miktara dahildir • 

Konplo davası : 
3 • 1 

Müdafaa vekili, Ali Saipve 
diğer maznunlar müda

faalarını yaptılar . ., , 

f•• Karşınızdaki maznunlar Atatürkü, onun şahsıyetinde 
·oplanan Cümhuriyeti yıkmak istemişlerdir. Bu bir haki

du kattır. Sizlerden de bu hakikatı hissedecek, görecek ve 
'cabını yapacaksınız. Buna benimle beraber on yedi mil-

6438 on 1 'ilrki1n de imanı aarsılmaz bir surette mevcuttur.,, 

Bu güa Şamde )'eni bir nü
mıylı dab9 yapılmış fakat polis 
ııümıyigin bir kıırıııklık aekliui 
ılmaaını mani olmuotur . 

Şamdalci ihtllil barf<ketlerlaia 
tefi addedilen doktor ŞllkrD bıpı 
olunmuatur • 

Şark misakı 
ve İngiltere 

Ali Saip, öz bir Türk olduğunu ve idaia
namede kendisine isnad edilen hususları 

asla kabul edemiy,eceği.ni söyleqi
1

• 

' 

Karar 15 Ş bat cumartesi giinii 
saad 13 de tefhim edilecektir, • 

Baba Arılcan, birinci ııizli cel- Verd!ii ifadelerin hepıi belci . 1 y:ı. ıttıiını tetkik Ye t .. biil et· 
t,ede dinlenen Aju İzıetiu ifade lıatıır ' . 'Tabya bunla;; bilmeden li . 

Sııerinı tekrar etti ve bu sırada, bu aasıl uydurabilir · Yabyuın, (uy· Baha Arılcın, iddiuınıo bu 
celıelerde dinlenen ıllzlerin can durdum ! ) dediği isimleri bile, kıımında : 

Bağdat : 4 (Ôıel) - Mister 
Eden Afgan Hariciye Nazırı Meh· 
med Hanı kabul etmi§tir . 

tlıi Naıır 1raıındı, yıkın tnk 
t•lci ıodlaımadaa deYletlarin r5· 
rDt ooktıları konu§ulmuftur . 

Anlc1ra : 8 (AA) - Atıtürke 
ıuilıaad y•pmak teşebbüıll ile 
munun olanların burllode devam 
eden muhakameletinde avukat 
Hamit Şevlcet İace evveli Ali 
aaibin ve ıoara da İdriıin vekili 
ııtatlle ıöz ı1lmııtır . 

elckili Ali Saibin yanlış ve bak . 
ıız olan bu isuada lliyılı: olma
dığını söyl iyerelı iddianamede ile· 
ri sü rülmüı olan husuantı ve hak
kında istenilmif ol.in cezayı ay
rı ayrı tahlil ederek ortada m6 -
ekkilinl mahkümiyete götllrllcü 
bir delil ve karine bulaaiidığını 
ceıa kanununun 168 inci 'madde · 
si mucibince tekevvün etmit bir 
fiil veya hareket ioremedlğini 
ıöylemiştir • 

lı tıbitler oiduğunu ıöyliyerek : ·bize Üç ay sonra Fransız 11fuet • ,:-: Haydi diyelim lıi Ali Saip 
- Hubıerem Avukat Hamit haaeai vermittir . Rica ederim • '.'~ını 81Syledikten ıonra difer 

Şevkeı , benı her uman derler- Vicdanınıza dehalet ederim uiz ııımlerl de o hataliden aöylemek 
di iti : Davada barbanın vumı?.. hakimler, milletin vicdaaına de istedi . 

dar :ııte bur hanlarım ... Bu caalı ta- balet ederim . Hiç bilmediğim Adını ve bıveliıiade tanın-
töo ltiıler ! Eyfel kulesi bıkkındı bizden iza- mıt, olıralc baılıı ıdımLr yok-

Anlıtılın Miıter Edıo Afran 
Veıirinı bu andlaıma hakkindı 

ehemmiyetli bir teklifle bolua 
muı ve İngilterania nziyetini iıab 
etmittir . ett' De'ii ve iddiuına §ÖJle de- hat iıt.eıeler 1• n111l verebill - mu i~I ? Uydurmnı olan Yahya 

\ram etti : . rim ? " bu İlimleri 11yd11rıtn1ımıydı ? Ne 
nd• f Bıı iDakü rizli cıılHd'e din • Baba Arılcın, Yahyaıııo Suri· dl'ye birAdınatt.n, bir M1raıtaa Şark misAkı etrafında 

Müdafaasına Allah biç bir TOrlı 
çocutuna Türk k1aı taşıyın Tllrk 
terhiyui alaa hiç bir vat1Ddata 
bu derece ılyab ve korkunç bir 
hatırai hayal kaydetmesin. Diye 
baılıyan Hamit Şevket lac•, mü 

, leaen ilıi ıabit de, Recep Kıpda yeve reçtiii , kendiıinin Üzey,ıa isimler ortayı ah yor ? 
su'!lrıın evindeki toplıatıyı, 8öikud evindt .lıaldıfı. İdııllle konuıtu- ' • ,Şu cihetlede~ alıızarı dikkati. 

Berat : 7 (Ôıel) - lıtanbul· 
- Gerisi ikinci aahifrde -

Dotu Afrikada : rtt ıı'için yapılın yeminleri itittilılari· ı ğu , Kuueıtraya fitıifj. orada~ nizt celbıderim • 
•• Dİ ıöylemitler ve y ahyanıo bu bu Ammana rittlti; td.iıio mercii .. 'Farz edelim ki y ılıya ( bDyOlı 

,..,taki itiraflınnı da tamamen ıultandaki Yalınp!a berar bulun, l~!Jm lı.i~ Yardır ? ) ıualindea 

da buluoıa Suriye vatanileria 
dın Seyit Hıydarın yukarıdaki 
baalılıla JIZdığı bir y•ııda Tnr
kiy., İraıı lr1k va Afıaniıtan ara· Makallenin,bugi1n ve ya yarın a'/i

şeceğini, bunu Aksum ve Aduva
nın takip edeceğinj ateş hatt~ndan 

::.~~~ muoıazamıın teyid etmiıler· duğunu inkir etmeıi ıibi tHadDf· bıkarak Ali Sıip iımioi ortaya 
ıuır . ., , !erle, 'Yıbyiiıııf Mlıınol ile tınıı· atmı§ olıun • Ali Sılp iımi 80 

d~ Baba Arıkan , uzun uzadıya muı , Edhemla görltıaealni, ye· klhur ıılıifelik zabıta evrakıaın 
1 r izahatı •• ıablillerıe Y ıbyaaın iti - miiı •baeainin mevcudiyetini, 24 ün eli aahlfuırıde ınulıaruırdir 

1
• 
1;J raflarıııı muhtelıf bidiaeler ve ve- ıilihlaıı -MU "olduiuaa H Y ah· ' Ondan IOllra zabıtda lı:endlıin~ 

tıt ~ıikalarlı kırıılatllrdıklaD annra yanın bDtüıı itlraflerının haklka. mBtemıdlyen baılıa büyük adam 
110 

dediki : tea tamamen mı.karin o.ldutuau tek lıim .,., aualleri ıoralmuıtur . 
Sıbbl "- Bu adam bir ıığır çobı- rar etti · Uydurma" kabiliyetinde olıu 
, 11J aıdır . Soaradıa yalın verdi il Babı Arıkıa, bundau ıonra Y abyı bir bııkı lıml daha ne 

ifadelerine bıkınıı. Bu ıdam Çer Yabyauın ortaya attıtı isiml.r il- diye ortayı ıtmamııtır ı 
• •kes cemiyetini biliyor, neıede top· zerine naklı kelim etti ve Üıeyr Kaldı lı:i Yııbyanın Ammanı 
ttıl l•ndığını biliyor, Azalarını biliyor, Arif, Şemsedd in , İdriı, Şabın, ııittiti ve yemin etıiii maddi de. 

:eıkilitını biliyor, bir çok isimler İsmail, ve Ali Saip iılmlerini ne lillerlı tesbit edildikten sonrı 

ıında imzelaaıcak ıark mlaalııaa 
Necid ve Yemanln de rfrmeıini 
temenni ediyor ve eıcllmle dl-

'°' iti : 
Biz Arapların İnıiliı alyuıı· 

tine müzelıeret etmelerini ıitım 
edenlere bak veriyonıı . Arıbla· 
r, İnııilizlere müzıberetlerl yll 
z&aden çok sarar g6rdüler, yacı 
dılar. Irak ricali her halde bunu 
epeyce anlamııl1rdır . 

teriyor, ıonra yalandır! Diyor . ıekildr, aa11l ve ne Z<lmın orta - Geriıi ikinci ıahi/ede _ 30--......,,..............,,......,_,..,,_..,..... ____________ ._.. __________ _.:., __ _ 

Biz, harbı umumi bittilctenbe. 
rı Tilrk - Arap elbirliğınl, da
ha geaig manHile ıırk Jardımlat· 
mıaını , :Avrupanıo Imperyaliıt 

lıuvvetlerine karıı en iyi bir çare 
olarak görmllıtülc • Şark ındlıı· 
maıının neticeıi olarak Arablar· 
la Tilrkler arHıada bütua harici 
llY•aet noktai nazarındıa tek bir 
kütle kıbul eden teHnüt uıu· 
lü doğmaaını ve bu ıuretle esir 
mıatakaların kurlolmaaını bekli· 
yoruz • 

Zelzele tahribatı 1 . Atlı spor kulübü 
Oldukça ehemmiyetli I 
bir yekOn tutmaktadır Üyeleri, dün Halkevinde yıllık 

kongrelerini yapblar. Ankııra : 8 (Radyo) - Dünkıı 
tidd11tli zelzele Soloda epeyce 
tahribat yapmış tır . Bazılbinalu 

. Çatlamı ş , bazı bakkal ve ş .k .; ıCİ 
neti" dülckinlarının kavanozları düşe 

·-011 rek parçılanmıttır . Helk bllyllk 
ayıP' korku ve heyecan ııeçirm i ştir . 

Flanden - Eden 
görüşmesi 

Kebire : 8 (A.A) - Frans z 
h~ıiciye nnııı Flanderı , İngiliz 
hariı:ıye nazırı Eden ile Britan 
ya bükuaıetinin Akdenizde tab· 
§id edilen don•nmuı hakkındı 
ll'Öril§ü l müıtür . 

Japonya - Mançuri 
hükOmetleri arasında 

Ankara : 8 (A.A) - Loodr• 
llıabıfilince Japon kıhatınıo Maa· 
~"~ıle dıa Mol{olistan arasındaki 
d
il ııt llıerind11ki bueketi teyid 

e er ın b' 1 h • ıyette alınan haber er . 
ı u mıbafılde endige ile karıı

LL>o- · atıaıı~tır , 

lrlandah doktor 

ık ~n;ara : 8 (Radyo) - Deslİ 
di sıb uhunan lrlaodalı Doktoru A· 
tay 

8 
aya getirmek üzere lıir 

Yare "Ö d . . • a f!rılmı§tlr. 

Atlı ıpor kulnbn ll1elerl , ilin 1 yaparak talimatnı'Deyi b~ ı 
edildiii llzcre düe &Ht 14 ıe Halk teklifi onaylandı. ır ama•ı 
evindtı yıllık kongrelerini yap· Bu dileltlerı'n 0 ı 

nay anma11ından 
mıılardır · aoora idare Hey ı· • i 

M '-lı "d b . b ı. e ı ıecım ne ge-
11v... at ı are eyeu •ı••- cilmiA ve ıöz bı l' "il ı b 'k 

C · H lk · · · - ~ r 1
6 8 a rı ator nı , umurıyet a partuı ılyon Nuh Naci Kı'my Ah R . • ager met ıza 

kurul b•akanı ve Balılce11r aayla febrikator Ahm•t g J'h F d ' 
Ô E lı . a ı , or acan 

vı rge vren onııreyı açmııtır. teı nd z 1t · bo 
ı an e ı ve rea k · · 

Tüzeye gllre lıonrre baıkao· Mah. .. l'lı:I I omıserı 
lığına Fahri Uğurlu , bıokan. dur ırTaPhue uEye 1 er~, . smail Bur-

' sın rman Alı dayı Fe · 
lığa kimyager ve eczecı Ahmtı seçildiler . • ' y:ıı 
Rıza ve sekreterliklere de fo, d 
acutaıından Zelci ve Bor•• lıo 
miıeti Mahir İ§trİ reyle ıeçlldi

ler. 
YISnerim kurulu bııkauı , ruz· 

nameye göre etlı ıpıır kulllbDnDa 
faaliyeti , beı•pları ve r-ptığı 
itler lııkltınd• lııbatıı bııl!'nmnı· 

Ea us üyeliğe seçilenlerden Mus· 
tala Erman işlerinin çokluğundan 

, dolayı hu ödevden affını istemiş 
ve onaylanmıştır. 

Koogrec. büyölı:lerimize taııi· 
mat tel yazılıırı çekilmesiııo karar 
Yefil~rek koorreye son veril mittir. 

tur • -------------
Bn l:ohatı ltftre az zaman IÇe· 

riıinde idıre b~yetiai ıöetudl · 
ği büyült faali~et ve beaap ııle· 
rindelci iııtizam takdirle onayl1adı . 

Yine ruzoam•ye göre pansıyon 
ve idare He yel inin yepacığı diğer 
j )eri yapmak ij:ı;~re üı kitilılı: bir 
ş ·ı . f 
koaıiıyoa ıeçı aııı ır. . 

Bu komiıyonuı yeni ır çılecelı: 
idare Hııyeıile birlikte el birliği 

· ltalya misaklara 
girmiyecek 

Kahire : 8 (Rıdyo) - İtalya 
bülıameti: İnııiltere bülıiimttlne 
fÖndcrditi bir mektup her banıri 
bir devletle yeai bir uıiaak alı· 
detmeaaeje k1r1r Yardiiini blldir
mittir : 

lrakda gençlik ordusu 
Batdıt : 4 (Ôıel) - Irak or· 

la mektep talebeleri bızırlanaa 
pro;ramlara uyrun olarak munta
.ı:em ıuretıe aıkeri talimlerle met· 
gul olmutadırlar . 

Bu ırençlilc ordu&u için buau· 
ıi bir bayrak buırlanmı§lır . 

Bayrağııı zemini yeşildir Or 
luında beyzi şekilde beya.1 zemin 
de tek bir dikeali ayıiıyla kıran 
fak•t bu değnek demetini bütüa 
lıuvvetine ••tmeo lııramıyan bir 
adam rrsmi vardır . Biyrakta 
( Allıhı, krılı, ntana ) kelime
leri yazılıdır . Talimlerde muvaf 
fak olanları bu bayrağın rozctlı
ri ve madalyaları daiıtılacalctır. 
Irak ıairleri geaeçlik orduıuna 

bir mart yumata dnet edilmlı· 
lerdir • 

Hava ateşelerimiz 

Ankara : 8 (Ôıel) - Hükn· 
met havı ıteıesi olarak Pariı ye 
Beı line yüzbaıı rDtbe1inde ilci 
tayyereci ıubay [ıröadcrmete ka 
rar vermittir . 

gelenler söyliyorlar •. '· 

italyanların,Harar istikametinde m'oförlü 
kıtalar tahrik edecekleri bildiriliyor. 

Ceneral Badoğlyo cephede 
Ankara : 8 (A.A) ,- "Reute 

r in,. bildirdiğine göre buiünler· 
de Şimal cepbe1iııde bir Habeş 
bucumu beklenilmelıtedir 

Cenup C•pheıinde ise' Gert 
roy ırmağı boyuocı yapılın hal 
yan harelıeıioin bütün ınerk . -
HabtA' t .. . ezı 
. .ıı an uzerıne düıen ve it . 
tıkçe sabası geai şleın ekte ol~n 
yağmurlar yliıünden tevekkufa 
uğrayacağı zannediliyor 
I Muhtelif mıntıkalar' üzerinde 
talyan uçıklarınm barelcet• da-

v.am etmektedir . Bir ltalyın teb· 
lıii de her iki cephede kayda de· ı 
ğer bir ıey olmadıiıoı bildirmek· 
tedir . 

Habeşlerin zaferleri 
devam eaecek 

Ankııra : 8 (Radyo) - Royter 
ajan11nın muhabiri, şimal cephe· 

sinden dönen bir mDtahidin ııöıle · 
rini lıaydederek, Habetlerın Ma· 
kalleye bakim bir vıı.iyette ol· 
dulılarını, ftalyın uçalıltrından 
iyi bir tarzda korunmayı öğrrn 
diklerini, yalmıda Makalleyi ala· 
caldıırinı , bunu Akıum \1e Ada· 
unın dllgmui talcip edecrğioi ally· 
leditiai yazmak:tıdır . · 



(Türk Söz&) 

:-Mttdilet~umum.i : - '' Ali Saip, 17 ınilyonıın mahktlm iği anın adı, 
.faczı ınuhal olarak Atatürk ilali1 olsa kendini kuı'taraınaz • ,, 

- Birinci ıayf adan arlan 

bu lauıaıtaki itiraflan doğru ad
d«"dip de isim (izerindeki itiraz1nı 
kabul dmemck için hiç bir sebep 
d•umrvcıat ~ıdir, pe~i • 

15 dakika ara veriı.Jilcten son
ra ikioci 4:tlıe a:çıldı ve.JJ ,iha A 
rıkaa icldi ... meaini olı umeya de 
vam etti. 

Baha Arılt.n, YahyAtttıo; Ali 
Saip, ŞemıeddiD ve İdris isimle 
rini ortıya nHıl attıiı üzerinde 
biU. .. tewekkuf etti ,.ye bu vok
Mdı: 

- .. Büyük urealmaz vicdaola
rınru • ıtıitap ediyorum, dedi . 

Kpecurba~ ~§rdi tenıy an Çer 
lcu cemiyeti aıi•arından bahse 
den , boksor Edibi ıöyliyeo Yıh-

''' Tkkiye~e büJllk adam ola 
nk r•t.1& Alı Swıp iımini mi bi-
liyormfl ' ? uoa ben inanamıyo
rum •e 17 milyonlulıi Tiirlc kOtle 
i~de ~o.ecık ttk bır ıferd 

·ı,biaJUDR .. Z ! 
Jlt.:ı4i. bir 11 • çiu , diy Jim 

ki, ~Y ~ra' ı.zyjk rae.ri olarak 
- li~aibin UIOİDİ o,.taya attı, ra 

Çokak aıbiy,..i mOdwlinün iımi· 
•İ • diye orta.ya attı . Kend11i 
c~ç,yla.ua .tehi Karamezar köyün-
.kadir • Me.eli kendi nahiye mü 

ıldiri•An..i~mini ~errbilirdi • Ço 
kak sa~yeei •ö~ürünü .c>ereden 
bulup çıkardı ? Nitekim Ankara 
..E~~t ··4~n. Şa~ri, Yabyanıa 
Ali ~ip iamioi ortaya uasıl attı 
tını da ıarabateD göstcrmittir . 

Yabyaaın ifadeeiode bu isim· 
leri ortaya atma11 doğrudan doi

~,. baki~atio , vekayiin bir ifa
detldir . Yahya itilafatıuda yalan 

.. fij7Jwemittir . Hakikati itiraf 
etmlıtir • 8aıka tOrlü olmuıoa 

l 

~ im"h •~ilırılimal eae~cut de-
lildir • 

Yalaya • ~ •an•• a\IQ)I· 

ıı,orum deıaie~ eadaa~afMH,,,,., 

~-'J•ı..blr t~k leelime atmamı.§hr. 
Btbı Ankao, lJzeyrio Ye Ari· 

flD iSi&allaıuu '• kelime • kelime 
t•tkik e'1erdı , bu itirafların müş 
teraken birl~ıtiii noktaları tahlil 
elti •• bakikatı derece derece 
od.,a ç.karmaya vardıklarını an 
leatı . Bidaa Arıkıo, mazounlar
~Uin ifadelerıoi tahlil eder· 
dlea: 

~-'Arif, ifıdelerinde en sami 
lrilPltlar. Hltti Yayhya bile, 

ıfllaaela lauwranuıa çıkmadan ev 
!-' ..ı ifadeluiDdea rueu etmek 
... emipe de, Aıif yüksek huzuru· 
.... ~·• kadar bütün itirifla-
.... iınr dlDİftİr. 

Mcak, baklarmdaki ibtilittın 
~•••••iyd karara refedildikt~o 
')lellraııiır ki, ifadelerini d~iittir· Baba Arıkan, itıraflarıoın Ü 
-., iakan Npmlfbr. zeyre eski harfl.,rlc niçin yazdırıl-

l>ı•Jrİo muvacebelerinde df', dığını da ıöyle anlattı: 
\.Un:JJ't rilt• söyledikleri için aa· "- Yabyaoın Ali Saib iemini 
ıWeee: 4 ... ~ ~ald11r,, bilmez!. de· ortaya atması üzerine biç lı imse 
Yllll*· buna inanmak istr memiı, bitti 

llAtie piailııoloji uliması şunda bu ismi ışidir iıitmrz Ankara t"moi · 
duk,Merler kl, ıabadet dımığ- yet müdüıli Sadri bile f&§umıf, 

iJIMaiee iniWı eden flu bir ayna· tdrfon elioden dütmüf, V 81ıye 
riıi.D ı Uteretter. haber gönde• miştir . 

.iı-badet daimı, dım•i• akıe· Fakat ondan sonr• g .. ti · il en 
clea flu bir aynıd•D ibarrttir • Üzeyrio de itırafıdır kı, kafalAida 

&ltı Arıkıo bu mukaddl'me ili 'Jk ilıifham işueti ıı i yaralmı§ 

.._ 10•r• İımaillr Ş.baoıo ifadeıı tır: 

.. lllAlllltlıaai .. •J•8C.Ueo o.hs ttı •A<'•h.,7, scnbf!?• dP.nmiıtiı . 

ve •&t mD1M1ıebrtle kOçük biı is- Üz, yir ıkendısınP «Ali S"ib bu ıı 
tıtrMI ',-.ptı: 1.-re kı11J§WRJ, llötle adam ~d~·I -

"- i'""'9d•litn kt, zabıta me dir ,, d · ndiğı zaman itın h• ki 
-tları ••nü: 1•_ptı. Z .. bıt. bun- katını övlt;fll r kte israr etm ·, vr 

odlfıterek .lllyieltıMt olsısrdı. bu yeni barCleıi .bilmediğıodrn etki 
lk •ilıll,t1tetlel'i btHetmuıoi harflerle ıfadesini de yazıp imza· 

-...-tjila? lamııtır . 

Ş..tk;9ik .U~ayeı.ctler de göı İşte kafalarda, o zamandanbe 
'J•rlki,.Zabitaiia alHı.a ifade· ri bclirmeğe ba§hyan bu ac.balar 

111' tlllDNlea ID'Zııuolann ağ?,rn - tahkikat devam ettikçe genitle-
..... ~k-. ve t11 aabifdere iuli- miştir.• 

L.a.ıı maıı bikiyelerclir. ,, Baha Ankan, ,Üıe1ım, Yaby~yı ı 
~-Qnl1tdan.Şemsdtİoin ifa baogi ~·D~lkla tlı: verruj'İnİ de 

delerı•e ge11ıtPB&IM A.ııM .. , Da- 1 uzun uzadiye izah etti. 

Eeaseo, buodao •e·nei, di~er 
ıuçlulara ı.aid g6s,eriltj'im delil- suçlu oldpltlaa 
Jer doğru olarak kabul ~ildiği yan etti · 
-!41uliı.d~ , b11QJH 

1 
Ali Saj aid Ali Sa\bio Sevici ile temasla-

olın ldsımlarıaıu aoğru olmam~ · :rıor •e çoU.k Azizle münasebetle 
ima İml<i~ yoktur: . rioin mahiyttini' de Hhlil · eden 

Yahya Ali Saip iımini'orta . Blba Arikan ,11 ~,i Saibin Ata-
{• atmakta yalnız d iildir, Araf Kirltiitt v~ Şökrii Kayftm telrraf-
Cle ittir ak etuıiştir . Ar;f Y abya· far't' Dz~rintfe İanr etı:neıi aokta-
dın evvel 934 st:o•ei eylfüuoda ıırıda dı te•ıl.kcif itti . 'Bu ıırı 
~mma.den gı-lmittir . Demek ki da tiöyôk bir Hefmota 'dedi ki : 

Ali Saip komp•oya bir anda iı- " - 'Aldanıyorsun Ali Saip, 
tırak etmiş l:Jir 11dem değıldir • ~unu 'bil ve şuna iman et ki , şe. 

'Ali 'Saip hııkl<ındaki ittibam ni bugiln bu kürsüden yalnıa ben 
la da Y .. hya il,. Aı ıf tamame., değil 17 milyon ittiham. ve malı· 

hıı leşmi ş l-=r, oZt'~ir bu muta- kum etmektedir. e hacetbunu 
b. k. tın dnreıiı i teıkil ~<terek !en ~e mahkeme fiururunda söy-
büshütün ioteç etmi§tir. ' lemi} ve " beni onyeHi ·Milyon 

Alı Sttibınr, 26 tf'mmuzdan 4 maznun addedijor , '1fttr!D* oldıı· 
~ğustos larıh ı rı .. kadar Adaoeiia ıgüma yalnı::tf>ir· adtrm batiidir : 
buluneluju ga. k keodısioİ ,l ıtir• · J4tatütk ,, 

1 

f.tı ve ger"kıe poİııin k"ydıyle ı ı ı.4lil Saip , 17':1ftityoınan ı naeh 

anl~makJayıı . ~li S i~ 26 •iu• kum et@ ins<llW!. -Adı • .Jar::ı 
toıta oiçin Adanayı gıtmişlir ? muhal olarah Atatürk dahi oba 
Ali Saip ortt~ı AJiJ ,.. 0 b.ir telgraf kendini k-urtarmnaz . Bunrı şen 
alarak lstanbuldao temmuı ıoo- de biitıln~ eflilir.ıJıUmumiye· 
lat>ma dotru Mreltet etti-ğfoi ve ji dE> iman etmiı olmalar . ,, 
Adao~ya git1iğinhc çlfliğioe biç Baba 'Arılc .. a , dil* 
ıu;nm~dığıoubeyad etmektedir . arumtfa ~li Saibe Suriyt\fien .. rd 
Peliı ka1ıtla11oı'~öre :ıe Ali Sıip nıİf olan mtktuplardan 'ıi hk 
~6 temmuz 935 te Ad•n•yı.t ;eit · lnDÜa babat •eımitff ele , ı diğer 
miş 4 •i•&tos taribiade tJöamO§ ı 11kisi belrkuuhk iuel•li•İli lb
lür . Ali Saip AdanU. çifJiti•• hem olduğuna kaydetti . 

~i'tla ~nbn 
şöyle bitirdi : 

-<ı Hakimlerim, bu it <Vtğ.ru
r. a taraf ııjan ı>aı...ız Jrfgi 

ifadeyi tahlil etseniz hangi ve'kıayı 
iDceles~•~ b• it inı ~r . 
Size bu ite imao etmiş oir adam 
afüile rti~ . i ~~ra· 

Ali Salp1ve, Cliğer 
maznunlar müda
faalar. nı aptılar 

- Blrln.cl sugf a411n artan .-. 

sine isnat olunan suçları yapacalt 
vaziyette bulunmadığını Yahyayı 

taoım1yatı •e tgıebe Yttiy.rıto beya 
tlahna gl>te~itficti~i 25 Htayı vu· 

'tıMyecek J kddar Yahyıya itlm.ı· 
sızlık göstermiş bir adt'r'Mn Ala
ttrk ~i athRı nam teblhiliğtt 
}döğnı gi4en i\Ar şaheiy t aleyhinde 
'apılacak ıulika'1to YahyAya t~riki 
Dti._ otnnyuc~ını eöytttıMf e 
ldrisin mH'ftti bulundıraeo ıl4ve 

• • t•ftlr . · 
Bu miidafulollkn •onra &öz 

ıian '.4-li 8nip ö~ hir Turk olıl•~nu 
'te t.Wiattam~u. · k~.nc.tianafı 't1aı 

ı*'öiiaa m. ... ıa11 sia ıaool ıedo-

Btr•stmnı- boraadan 
1 ' 91l<arııc11 

• ' l'9-or11 im1atltrtndın 5üley· 
.._,n •IHI '~.nn~liain Born ni 
••umısiae UJg\.ttı IQ1aya11 !ıha · 
rekrtleriod~• cttıyı 4'or~ liey 
d1oeo ktkiı 'dilctfji Mıiatleerlik • 
ha retcn .. iUdiril•iltlt • 

9 Şubat 

Şaşılatt:ık ş,.yler: 

Habe har:bi ve ageı' 

·t1uadan bir mtiddet -,_js 
• mtribda "liir muballi• 1111' .. 

bıu Ç'1mıı: lyftk de 
klfat vadedilmiı .. MOI• 
afi§, rc:t~n yazılar o1tu~rl 
rlihıyet §U mfttial•t•' IJJli't 

"Y• kaıaoitılf ; 1 
''Pariıte yapıf an bir ~ 

ıürat mllsabakasında ' o 
kadar bic ıarnlmemlt 1)it 

yarıtı luzanmıı ., 
Bu marka Maraif1•d• 

ldi)f biın .,ir ~. brii 
mulahodao imio . Bu y~'~ 
mobil o kadar süratli ı~ 

"sütıt,, dan da süratti illl't 
i gtce y 1a ıç1ktığı tıuna• •ı 

defal.r durmak m cburİ 
ka1ıyormuı. ÇGn"ü lads it 
ıiyısıaı da grçtiği için 11~ 
da katıyor ve yolu göV 
muş .. ,, 

Tahldkat oeticeıiode t 
laj"ayı y•zaoın 'Mar8il~ 
Frana.z.-.-0tônğu içio pıO 
ad edı1ecrğiotlen vaaedtt1 

kafa• · ittci)~ •enMiif . 

" rarlyotfl 
Fennio son butô~hırı 

bılrİ\\J'id s otmali1a bt'' 
!eri bir lnk ı§ ,f~ kıtvull'D'O 
tfa hiç ı6ph~ yok k : r& 

..Sqgüo bir fotoğrAf m•"' 
irrl_.c afar.nbil r cek t;"ü 
Mltu l~rl ve llnf1n Mİ 
lerde 11111 ıı §ifırlAc•k cft 

çot1111Dı1tır . iıte k6~ük 
bthıhk : 

Şım11li Au.erikad .. ~6. 
' bundan yirmi milyo ı u ıı, 
Amerika tinkumrtl" indtd 
milyon Avıupad•, 2,5 ~., tı' 
yon Asyada . Aıyadakı "'1 
buç6k ~ityl;ndih , • 
pooya aClır ~ . .J 

~po1yan1D UeriUiia• r 
-_,.ek .daha ! 



ki arı 
SON OUYUKL!AR 

1 Nufüs direkfiir· 
! lüğüne 

irmi ~ dün öğle 
atlliyeye ~ı1iın dt~ 

•• once Baş vuran ailelerin s•
yısı glttikçrı fazla1•t1yor 

Aok•rı ; 8 (RıUyo) - Bebe~: 
ler, ltılyan uçaklnıaclan l&'drue
m•yı çok iyi bir .. a,.tte -6trea• 

ttırdtt . l ........ Altı ve daha fazla çocultlu •· ı\kf8mlan, karanı.it b11ıncı, 

mifriyet geıtel ıtaıtiö'ft~ fı bunla
n tahkikatiyh meşgul olmuştur•· 

nal.rdaa kırk altııınıa saflık • nlchnrmıı otchıldan mıjıralır-
ıoıyal bıkanlığıocı elliıer lira le ~. ;1al'•~cmıllıhbıtali eyt)\11 
mükifatlındırılddrlarııu ,..zınıftı . çıkm•ktl ve İtalyan iıunetleri ~ 

Bu yazımızı ok.ayan okutl• .a- rt d •-mııdan bir 90j'u nufüı ditek.lsı •lilıikoltirt . 1tH ae Ht ırata • . 

lü
.X." b k 

1 
d...a.c korku ve debıet itçmalıtıllırl•r. 

15uae •ı vurera a ta ve ... 
fazla çocuklu olduklarından baıı - Sabaha kırı• aeı izce ortadan 
ede,ek kendilerine de para .mlcl f kaybolmaktadırlar . 

fatı verilmeıioi iıtemiılerilir. - HQbeJı f<iorru~ 
Buatarıa bu hıı vurmal1rı i Y 

olduğ11 mıkamlaıa ıöaclerilmalli. -~ekle-niyor 

ismet ~lttönU otillu 
AelcAra : 8 (A.A) - Dotu Af· 

rilrıdaki Şimal cephe•i•de biç bir . Aıfalt cadd~de .ıapılmakta CSlı 
1 ismet loö'lü okulunun bütün tez-

._ _________ _.. _ _.._._ .. iiiiiiliilil ____ ._ : ~t ve ftflaia Hay 6 d bi· 
- barekit kaydedilme'mlıtir. Buıla 

•e yarin Hıneılerln büyük bir 
t11rru11 l"çec ,. kleti umulmık· ~ 
tadır , k k iirenictleri 

n sabah Tarsus ~c Mcr-
sıne tiler. n 

U f;irilecek ve buraya kayiUı buluaaa 
öğreniciln derslerine bu okulda 
devam eueceklerdir. 

Şair Necdet Rtıştil 
$eh1-im1zde 

' s· 
Bir çok mecmualarda yallardan . 

Kle 81 ı~I beri yazılarını z .. vlde okuduğumu 
edile9 cli1'9r pamu~ aevi~erialra değerli şairimiz Necdttt Rüttii diin 
eki0ı1ı §ardan hakk,ndı tariaıe.jf!. 1 i\ı.t 18~in tWize 
rimi&in bi!!ıaje "ecbur •du'k•· g~lmiıtir . 
rı va~uk islih kıtaaaDU §Ureti .. jlusual itleri İçin bir '1J kadar 
l>ayltk~81•tasiyle tarım direktli· Adaoada kalacut.r . Bu müddet 

ıruı ... 111g6'ai!erifmi1tır . içi~e gazetemiz loin yazacaklara 
i:z ...... 1 - ' 9J6 •tt9r .. d8... güıe} JHdaraDt Ôt'fl~mek farıa-

itt~ ..... ••eıiyet t.Wlftth? git~ tını ~ulmuı oluydruz . Salı günü 

olıo bu kıoutaua ~ilküiW~riıM " Adana " aJh •Ik ıiirlni okuyu· 
i& tll&ubittçti11!iMt ılec.let cuLırimıza ıulaaca~ıı . 
a@n fl>fiil eiithb~~tttif . c. 4f)Wrl•rın aı1ta~a~ 

,,,Uu )'.& ilı isie ~ k\lııi"· hL. ._k < 1.ıt tt ~1u , .,.. ,,.._~ 19, 4.. •,1 uayu ca uanın oudln Ytyar· 
Oleybıo Ve \..ft)'b•D "irmı&18ri1'• )arın yarı• ıaat oada halk itleri 
tt'enit 'fe Mn haUt hH•dali bDroıuad• İlbay Tevfik Hidi Bı.a.. 
'"f die6 t b'f ,W.na e e.. han 'Wa•- ) lr"• • w.a.ı r 

•• H , "'' d~Wı Refik v• 
keziodelh "'Mercimek H•raıiyle Mektap!lu ,..._i tarafıodaa el J•· 
fnrıoaa liuluoan k&1lrr KlevlM.t t.lnıdtlaa •••.,&en yapdacak _ 

eldm 1&'11111 olarak leıl>it eaifdi- '" . 
tir . 

4luoun 4Çtn_lt114a.•attde :.bulU
nan tarimerlerimizio bu husuıl • 

.&lwcl• ~ , •••• k 
fHÔ. 

r ~ 

Cenup ceplııeıiıide, d~o• 
ıi,,.aliodeki mataralları Nk11fD•ll 
olaa Hıhaı kunetleri mlbim fa ... 
~iyetlerde bulunm ktadır . 

ltalyl• uçı"ttıra , -Cib&ti -
ACli .. bab• CJemlryilu '1Jzerıaae 
İ•tikıalıtta buluom .. ılar().,, Bua -
dan yı~utüla ltılyanlatıD rhrr.r 
istika .. tiotlo ltir , .. ,w.zı re~
ceklerı mıaııı iıtibrıç edilmek 
teaar • 

Ekıeriyıt olmıdıiıodan dol• 
yı yıpalımıyın lıallp ıeael beye 
ti QpluC&aanı y HID 11ıt JİI mide 
kulüp biaHıntlı 1apaıcaktır . 

Kireç cinayeti 

'Siıteri .... iki saat ıevk 

ilaveten: 
·1'ek -ynında : : 

Mevsimin en ~yük illmi 

"Amok 
_, 1 5 [ 1 " 

- 1 

hugi1n~iindüz ~ mati f! 2 ~e '-Jle 
kldeı dl6e!lle . ., 

Düıman olioden esir Sôkat 
t 

1 

nm telli ili 

---··----·--··--·-· 
1pelt ·yalı~ : 

SM.siz ve ıeıli ainemanın ıca<lındaober,4 yapılan filmlerin ta aaQlılaifi 
ve en peh9fjliıi v 

şanda slldltl 
i:lugün iki fılm birden 

~(MI ) Ya.hyalniar •f . 
2- Uraumi arzu üz rilj~ .pn defa olmak kere 

(Sefille•) 

1 

bradan de M .. rsine gidP.rek in· 
melorde tnıluniı.şlardır . ti. 
kü trenle Köhyaya ve oro.aan 

~ı ğöı 'Ötiftnde tullrtk Boa g& e 
ekim yepm•larını tav~iye ederİI. 

e .... , •ı••d•• itibarıt• ey
!leHle -Olü yık ... eDtD; 11rlly t•r•· 
fı.~a• kesiti. ol•rak faaak •il 
dit' gn:ttmızda müteaddit <kfı· 

~ç ~ga., Şeft; \te mfrt 
&tctittbWt@n •~to ife m~dibf 'Si· 
hymın .gıct thtil tle •ltı ~.ı. 
dıtınan duruım11ına dün ığer cez• 
bık yerinde drvım oluomuı ve ~-------------...;.;.~-.;.;.;.;.;..;~;..;.;~~--.. 
ıeçen crlHde ıetiriliı• dinlenme· Bu aktam Ankareyo döneteklt3rdir. 

flallffwimiz 
--··~Şubat-törenine 

az11 laklar yapıyor - .. 
Halkevlerinin Mjılt§ JtMIN191~ 

tlıyan 23 Şubat Pazar ~oü 
r yerde olduğu gibi ıehrimiz 

ile eüJlik tören r~P ...... ,. 
nuo içia şimdiden baıkınlık· 

., progrtmınffJ b8'1•nmisıttı 
lanacaktır . 

~ 

Doktor Raşlt Tahsin 
öldU 
. .. 

Geçenlerde ıebrimize gelen 
w •" ı•biytcilerimizden prtfe· 
.-.....-..w.., Raıit Tahıioio İıt.b 
bulda guraba b11taDtfliDde öldhfi 
burayı gönderilen tel yazılırdl
deo itreeilmi,Ur. 

Ôlliye Alıal.io rametini ilh, 
111.,ı,~ .. tartn81.Wh4 tJide ile 
ıine baı •il•tıada ~uluouruı. 

_KteoJıAtr• - . 

l•r yazıldığı bald~ bazı kimMle· 
rio ~izlice eyleriade ölülerini yı· 
kadıkları haber ~ınmıt ve 6lü 
Hbipleri hakkında urayca taliki 
lcata 4baılaomıı1'ır . 

\Jray 'kararı ie•'in ~ N,Uhilan 
lierkeaio &lltterini ~bl''Ynel,~lak· 
tıkl 616 yıliama w.a. ~ilıt· 
tirmelırı lizıiD ôtUp titinfua llıııo 
da harei~t ~ecek 8lab1~r para 
cezeıne ceZ1\andıiıl•cıl~ar<fır . 

Roberta 
areta.garbo 

Ali baba Tiirkçe lilm Horun 'Ref'it 

eehennemi -

~ Dantenin 
. , 

Bir aşk gecesı 

leribe am ..... ver11ea aekk ...... 
..tin'Namiı .. -.-., .. ki ilıclel9 8,45 if e a • 

ıirıema düqyaaanıo "1Jİ• · yalda1& Sıharla btbf rriai• dotru oldat•a• telsrul• .... -
lardar. 

Şabitlerd•a davulcu Hilmİ•İn 
c•trılarak diolenmeaiae larar ve· 
rilmiı ve duroım• 19 ıuıt 936 ta 
rilaioe btrılnlm'ftır. 

[ıse - E~'IC:e1' ~A-retmeo 
okullan ara11ndaki maç 

Dün öA-leden sonra aaat 15 de ıe 
hir spor alanında Lise _;-ıtf.kek 
öğretmen okulu fut bol takımları 

orasında hakem Tecim okulundan 
~~y Kli~tın ı~a eıınJe mac ya · 
pıldı.Birinci devrede Lise I~ •· 
lip idi. ikinci d~vre öğretmen oku· 
lu 1 _gol atarak btıraberlıği te11>in 
etti. bevrenlo eoraarına cloğı·u ltr
kek öğrcılmene pen.ltı olılu. Ô~ · 
fltfm .. o oil llulir peU\ııyı koİ>ul 
~tmiyerek aabayı terket.•.ıler. Fa· 

ıt'ı\t '1\'lklmln ı.•~rf lJaei-'i'he L~ıedab 
ffjı ~h T•pu ö}l'*\m~'D dltulu 4*Ala
rıoa takarak Lisenin 2"._ 1 'g\llibi
ytıtini temin eıti. 

İiimiz tmniyet ~ire~lörü f.\th· 
ıiDın • ataama e~ri ilimf~e tei>lit 
edilmemekle \;e;aber ataoıcağı· 
aı yazmıı oldutumuz üçüncü ıe· 
nel ıepı)dt:rlik ~mniyet IDBtnır· 
liği yardımcılıtıoı kabul eaerek 
gellel l~lter fiHıın tJıeı le tilr
lilcle 3ile•i~•11na 1'ttlli t~~mfii 
edilmektedir, 

Bfitln 

Gl'llta -&arllo 
çoktaııberi kendini bekliyen sayın 

Çalınlhlf 
"mı~~ ~ıllı 'tfO\fth 11na't 'lcudfetfiii 

ildı>e: lön 

gelecek proğram : 

matineler : 
Pazar 2 \le Çılmmıı Atk 

.. Çocük tt\trgisinin" 
ilk sayısı çıktı 

1 ? a f "' it 
1 ııvet 1tl•ıhdriyet 
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Adana~·Borsası Muameıeleri 
~ 

. Kara.bllk'de kurulacak 
~-

Iİ~ btt 711Jık profremın en 
euıh bir iti olen demir saaeyi· 
iae devlet tiatlemı§ bulunuyor . 

Demir Hna,yii deme~ , en bü 
1llr melıineleri , topları , ı üf t k
lerl, pujluldarı, tırmıklıuı, taralc
tlrlui , otomohJfl•1i ve ı•ireyi 
J•P8C•k HDayiin 1urddıt kotuma· 
it demelclir . Dt:mir Sanayii de· 
melıt , bir yurdun .canını koruya 
C•lı Te ODU Jikıtftecak etJ&laım 
topuon yurdun içinde yapmak dc
m~ldb . 8unlar1 da tıbkı dijer 

fabrikalarımız gibı baıarıcajımıza 
flpbe•iz yoktur . 

o.mir/abrikalorımız Konabüluü 
kurulap,pc,. . 

UımaDhır (arafnıdan meml~ 
ket 61C11iılde yapılan arattırma
teı •• lleubler Deticesiude bu aa · 

CİNSİ 

laoe l 
Jane il 
Ekepree 
Klevlant 

Ekııpreı 
Jaoe 
\'erli .. YemJik., 

.. 'fob umluk,, 

.. Y r.rli 

" 
Mf'nta~e 

•ayiln Safranbolu kazaınnde Ka- Arpa 

"liltwtmrulml'111nı iter• vedl· Faıwy• 

Kilo lt'~atı ' 

En az 

Yulaf •it 1'e fabril&. için haa.rle~ıcı ça· 1-.......,,..,.....,.....,.,...... ......... .....,..,... ___ -----+.1:.-...~·.:;._-.:.ı~+-:---~--------1 

htmalara b.tl•nmııtır • §imdi atı· 
lecak temeller için '6ntajlar yapıl· 1--!-:;;.::!......!.~~----:---1----.....--:-t---:-:;:;----:;-1 

1 1 

DlJnyanın en fazla 
Kaymak makinası 

Kızb maklD 
AdiyJe tanınm11 meşhur 

VEGA ve 
Senada yUzlarcesini satan de 

R(laih zade biraderle 
Halefi 

Rasih Zade Feyzi 
Adana-P. K. 93 

Tecim evi 

H~r zaman her boyda 
vardır 3-30 

· • .... •al:fatlır . T. Harı kurumu Adıaa şubasildll : 
Karabükcle demir ndü~·triıi· 

Dill karulmHıJI• · bu g~ri. ve •Z ı 
•lfuzla airut mıntıkası kıu bir ·----=:==--~~-:---~ 

.. 
lJ N 

zıman içinde bllyilk bir iaklfef 1-:1~--'-;---="--------ı------
kllterec .. k ve oüfuı artacaktır . " 

Dein'lr fıbıikaımda , fabrikaya Cumh:riyet 

N ;:ı l-~~.,,...----'---'"------7", ltçi •e mem11r Ç•hıacıt.hr • v- Düz: krıma ,, 
halle diler ıubelerle tierabu2:ÜOO 

1 

::ııe ~ - " 

::..::.:;~ _ __:.:..:._ ____ _ 
. B~ 2,~ ııçı ve ••nıurla ,be- J..,_~C-..:A;;,l~fa;...~~. ":O., ~ ...... ~--+---:---:- ~--i=--~-------ı 
rılııtr ba~_Ja•tat;\lda Jeılt>şt~eti Liverpul Ielgrafları Kambiyo ve'Para 
ol• l»onlarıo ailelerini ve ayrı- H / 2 / 1936 \ •·dŞ Hanka81ndaa ahnmıttır. 
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oa bin •&fuılu küçlik bir ıebir Stuti.o. ··ı~ıi,•~e:....----.. .. , .... ....,,,..,-=-,ı-==-1 
kuıulacağı tahmin edıJebilir . Bu Voı11r ••Aoıerdtao,, 

\.aiti• ı·hbatıılerlni timdid .. n te 14 .lfra~k "livi .. n:.. : 
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HJcı Hasan köyündeki Fabri
kada bulunan kurumumuza ait 
(20000) kilo yerli 9976,2 kilo Mı
sır çiğidi ora teılimi satılacağın
dan iıteklılfrin Şubemize müra 
caatlerı. 6424 s-g 

'ilaç miJnahasaıı 
Ziraat bankası Mensucat fahri· 

kaSı müstahdeminin\n 5 mart 936 · 
dan 5 mart '937 'ye ltadar bir sene 
mOJdetle ihtiyacı olacak· ilaçlar 

1 ~I ı 
ı çık e&sntmeye konmuı\ur . Bt .. 
siltme şubatın on aördiiocıü cuma ' 

eklillla değil es 
ıı•kat etmek ıa 
v d / ıuyu hi9 bir au ile ölçülemiyeoek n.-aya 8 en naata maliktir. Bu eyiliğlne feaJJf 

dabiri dmi olarak doldurma ve huıut ıu ıı&roiçleriyle n 
gibi ııhbl ıeraitte iazimım ettirihaiftir. 

Bir ıa m"1baınd• ae kadar eyi olw11 olaun 11akli e1 

damaeınl1tda buldodurul~ıı eyi ha•alarini kaybettirir. 

lı\e bunun i9iodir k~ lCayadelen suyu 
kaplar içinde nal.: il oluoaaaldadtr ki fimdiye kadar biç bir 
hu fttdakArhl' yaptmt delildir . 

K d 1 menbaındı naıullıi dünyanı 
ay.a e en SUYU ıayu iae evinise dahi eııis 

bir su ol~ak getltfüaiı bulunuyor. 

B ·e l e d i y e . · 1

İ 1 i ~n l a r ı 
K .a.Jad f .,_ nnn herr1tk • f8miı , 
a,~ e ell .uyu rina nasaran lureçio· 

il ' ' diğer kimyevi haaıelerinin mükemmeliyeti itibarale ayarma 
1 . J ~cey-ap ura~n~an: t , IU ne meQbalml&ıD Cİvarıodaki meobelarda Ve ne de JUrd 

· günli saat on beşte nıezkQr fabrika 
müdürlü~nde yapılacaktır Tafıi

' llt aloiak lıti~nlttrin fıltrikaya 
müracş~\ları .8450 , 9-12-14 

.. 
• . fhmir ıçin verilen para 

~, 1934 ıenesi zarfında memleke-

timiu demir eşya olan~ 2f 557 
ıoa demir boru izga~! ,.41oba' 86, 
800 ton ham çelık, J~1·b00 ton 
ırattnl ve inşaat demiri ithal otun
ID11ftur . Bu 1'•• ara göre, de
mir fahrıke~, kendi ihtiyacı-e 

. ... 8 karıdaya.bilmek içio, g~nde 
~300 ton kadar ham demir ihtiyıı
oımıs olacaktır . Bu iıjbarla günde 
-tpO tonluk jıtihaalJe buluntblle· 
cek bir 'üisek oceğ10 intesı düşü 
"ıı-.~~iir . Juıal edıle~ek d~cpilf 
qyınan 'yalÔıı cevherini dıo.ardan 
getirmekle harice çıkardığımız pa
radan temin tdt-lrcek tasarruf 9 
milyon lirayı bulacaktır L cevll'eJ'İD 
memleket ıçinde çıkarılmesile bu 
tasarruf m1ktarı IJÖphesiz çok ar · 
tıoaktır . Fakat timdılık demir cev 
ileri daprdao getiriltcektir . 

·t<R,Utc blP -çocuaa rakı 
~,. ı m1t. 

.. ." llehmet •min otlu Abmet 
.adlada birinin ~unduracı boya
cıft' r•P•• 339 dotu3llu Cı vit 

-~ ithDll r ~uğa· ralra iç~rttirerek 
, •rbot lihl.. ıörülmOt ve bu 
tdl• Mlllhe• kenunl it yıpıl· .... ,. . . . 

ti1a liuema Alemini fetheden fil ... . 
Monte Kriato 

llaeain en mbnsnm f'rt fevkalAde 
filmi ôlar•k kalacaktır 

" 6446 

. ı ı il tarafında bulunmu9\ur • 
--------------~~~-"!"-~~---~ .ı t C•rtı lnebdeinden ıtibaren is· Biı cihet meml~ketio en bü~k ve reımt möeHiaeti o 

l\a'aroıı\fi\da ecıli bu'tonati zabıta meouy·luğu içip iki kiti alınecuk 
tır. Orta mektep meıunu olan ve ~emurluk şartlarını haiz bulunan 

kl11asıslerift. l>eledrye yazı iıl~ri müdürlüğüne müraoaat eyl"meleri ildn 
olunur. 6449 -... 
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Bele'1iyemiz tanzifat amelesi için kırk be ' adet Keuçuk boşhklı boy 
muıambası ldzımdır, Vermek istıyemerin ·şubutınt yirmisine L~dar .ınü· 
monfleri ile birlıktf\' helediy"'m ııe teldiflerint yapmalart ve kabul ecJil-
miye~ nümuoelerio aynen iade olunacağı ilAn oluour.6431 1 

6-9-13-16 
. ' 

L • 

tasj'o şôseıiının iol tirafında 237 Bakonlı~ı ve Beledıyemh kimyıbaneaioce yapılan tahlillerle 
metre tulda ve 2.25 metre geniş- olunmuştur . 

likit\ yapıhnaicta::nlan A110e\ut---kal- K d l k d• hh 
Jırımı keııot.larına burdur çekilip aye 6 en SU )'U en l Si 
üzerine betorı konularak korelen- · ••ka"' fatlır bilen halkupııa en hüy\ik bır mu • 
dirilmesi 859 l1ra 79 kuruş keşif 

bedelli o!np pazerhkla isteklisine Yalnız Kayadelen suyu içiniz 
ihale edıJecektir. ibAle tarihi 17- ~._...._.._ .... _.._._ .... .._ .... .__6_3_89_ .... _. __ .._ __ ,,_,,, 
2-936 piizartesi günü saat 16 
aır . 

Tarı asta 
Pazarlığa iştirAk eıleceklerin 

1 
ehliyet fonnıye vesikası ve ticaret 

1 od'ası kayit maltbuzu ve yüzde ye 
di buçuk muvakkat teminat para-

~ w la;ı he!aberlerind ) olarlfk ihale 
Adana beledıye hududu dahilinde bulunan bilefimle fa_o~ilia , otrlye

1 

ün ve saatında uray salonunda 
ve di"er fepni tesisatın kııvvei muharriko ruhsatnamelerının suretle· · ' gh 

1 1 1 e . . azır >U unma arı. 
riain belediyeCd verilmesi ve ku~~eı ~u\larrıke ru_hsatna~esı olmıyan• Ş r\nnmeler~,ni görmek iıtiyeı- · 
müe&Sesele rlıı de ı - 3- 936 \arahıne katları beleıiıyeye mürıMaat fide- <1~ .P h ti a z f .. n iıJeri 

e rın er g n ur yımı 
rek almaları, aksi ·ıakılirJe cezıılandırılacaldarı bildırilır.64~0 . · bürosuna miiracaıtt ~yl~meleri. 

"" .. . ,, , 
&\ 5- 9 - 13-18 2-6-9 li 6411 

Evren dilek kütUphaneşi,nin bulunduğu bina 
satllacak " 

Y nğcamii civarında helediyPye aıt Kvren Dilek kiıtQphanPsini n bu 
lunduğu bina açık artırma ıle ve ı;ıeşın olara~ s.atılığ~ ·çıkarılmi,tır. Mu. 
valket teminatı üç yüz liradır. 

ihale şubatın 20 iooi perşembe günü aaat on b.e~te belediy~ ~ncü-
meniode yapılacaktır . . 

isteklilerin şartnamesini görmek ve .P.~Y süı:tnek ,üzı:,re her g.ün yazı 
işleri kalemine ve ihale gijnü Je ,bAlediy.e . encjimenioe .. baıvu~maları 
ilan olunur.6426 5.:_.9_ 1.37 1~8 .. ,. 
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( S fillerin Jııveri ) CHARLR 
LAUGTON 

• 

6 karılı Kral 
Büyük ve mubteıem fılmde 

6+ı5 

Satlı..,i · lnobilya 
Merhum Franıı• Konsolosu llöe

yö Belana 11it m<'bilya , mutbık 
takımı ve s,ire 12 Şubat çarıımba 

En nefis ve temiz baklava ve /ıtl 
Tar1uata Şar ıineması kırtı11oda ( Yıldız tatlıtıh~ 

yepılmakta olan baklava ve sair Ç9fİt tatMarıo nefaset 1'8 ti 
Mio TürkiJ•de iaklmi,Ur. 

En yülııek hediye bu tatlılardan alıp göndermektir. 

Her J•rden vetilecek slparifler derh 
derilir. 

Beğt'nilmiyen tathlar derhal iade olunabilir. Bir defa de 
4-10 6 

DİŞ MACUNU 
Vf; FIRÇAN.I ZI 

Yaya kelchrım · Y.*Pbrtlaeak 
1 1 

Yeııi• istasyon asfalt cadde üzerinde lımet in önü okulu önüne rest · 
layan ve 90 metre uzuııluğunda 3,40 gAnişliflinae Vd 931 lira 74 kuruf 
ru§ bedeli 

1

keşifl~. yaya lu~lilırınir Jaçık' eksiltme ile yaı:tırılaeaktır . Bu 

e~:~···ı 111on"";1_:;-htacık-
1 
UCU;;;:;ES~'!.~E~ . A_LJNl:Z 

Hizinetçi kadıİa ~ · mo işin muvakkat teminatı yetmiş liradır. · 

ihal"si şubatın 20 inci p ıuşembe günü öğleden sonra 'saet on hrıte 
belediye daimi encümenind~ yapllac ktır , 

isle il lilerin şart na me~ini görmf' k ~io. İıer' gü~ yazı itl~ri . kalemine 
ve ih&le gü~ü de temioatlarile birlikt9 t,eleqiye egc\imeoine ge,lmel,. ri 
iJ4n oluııur 6425 '5-9-13-18 .. 

aranıyor 

thtde ilimnet görmek için bir 
hizmetçi kadın aranıyor • Matba
mıza mü~acaat' edilmeıi: 

U ... ı nefTiJal 
Nev:at Güven 

&dua Türk aözi a.•• 


