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-· •• ·- 1 Yağmur 
Bir gün ara veren yağmur dün 

1 
akşam yine bütün hızile yagdı. 
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• • 
Otey. gece, 

acındıran 
şehrimizde 
bir facia 

h·erkesi 
oldu 

KQrşıyakada Ahmet adlı bir sarhoş, devriye gezen atlı 
Polis MPhmedi, Yunan grasile kalbinden vurdu, öldürdü 

•• 
0dev kurbanı polis Mehmet, bugün saat onda, 
~alkımızın yapacağı büyük ibtifalle kaldırılacak 
l'e Karşıyakadaki yeni mezarlığa gömülecek .. 

Mesele merkez karakoluna 
haber veriliyor ve hemen devriye 
bulunan atlı Polis Mrbme. ve Sa-

ti Ôtey gece şehrimizde çok fe
oı 90 Yürekler llcısı bir cinayet 
la ~U§ ve değerli bir PoliPimiz, 
b' oş •e şuursuz bir halde bulu - lim oraya gönderiliyor. 

l
an bir serserinin attıg'ı rrra kur-
anı •• 

Öld • kalbinden vurulmak suretile 
Grüınıu1mr. 

Oi Bütün şehir balkının yliıekleri
~ıl~1ıl•tan bu cinayetin nasıl ya 
• 1 1ıını rtraflıca aşağıya yazı 
ıorul: 

..3nayetlen önce: 

da l<arıı yakada Seyhan uramın-
1 

Oturan Kara Süleyman oğulla
'brl d •ıı Memet oğlu Ahmet adın 
a biri son derec·e s.rboıtur. 

11 ICarısını döğllp sokağa attık 
0 10ora baba ve anasile de kav-

Ödevine kurban giden 
b Polis Mehmet 
t~ •• 

IQ cısı bunu tutup karakola gö 
'llıek isti yor. 

htk F'.•~at bu adam bu seferde 
iı bcııııo üzerine ateş ediyor .. da 
a et · · İı ettıremıyor. 

ltıh tutuşmuş ve havaya ıilab ıık 
6~• hıtlamııtır. 
~u silah seıir. e koşan Uram 

Z auullı poli vuruluyor : 

Mehmet ve Sali .ı, bekcilerle 
beraber bu adamın evinin önilne 
geliyorlar . Kapı arkadan sürme
li . Odada bulunan ıerir memur 
ların teslim olması buyruğuna ita· 
at etmiyerek <!indeki Yunan gra 
tüfengini bunların üzerine boşal 
tıyor ve ı;ıkan kuı§unlardan bi 
risi zavallı Mebmedin sol mr. 
meıi altından girerek kalp ve ci
gerini paı çalayıp sol kürek kemi
ğinin altından çıkıyor ve atlı 

polis memuru [ ah, yandım 1 ] di
yerek kanlar içiode yere düıüyor 
ve gözlerini hayata kapıyor. 

Adliye heyeti hadise yerinde: 

Zavallı Mehmedin cesedi bir 
araba ile evine kaldırılmakla be 
nber baıliseden ilbay Tevfik Hadi 

Baysalla Cumuriyet g-nel savaman
lığı haberdar edilıyor. 

Cumuriyet savaman yardımcısı 
Baha ve bükümet doktoru Mazhar 
Cemil, h -m•n hadisenin olduğu 

evin önüne gelıyorlar . Orada yapı· 
lan incel.,mede sokak kapısında 

kur şunun çırtığı deliği sıptayorlor 
ve yerde kau pıhtıları görüyorlar. 

Adliye beydi buradan cenaze
nin bulunduğu eve geliyor ve ce. 
s.di muayene ederek bu hususta 
bir rapor tanzim ediyorlar. 

Katli nasıl kaçtı? 

Arkadaşı Mebmedin vuruldu 

. ğunu göreo polis, Salim, tabancası
nı çekmiş ve ate§ etmiş ise de 
kurşunlar ateş almamıştır. Bu fır 
saltan istifade eden hain katil 
evin arka cihetinden ve bir pen
cereden atlayarak bahçeler arasın 
da izini gaip ediyor. 

Zabıta lrnuuelleri iş başında: 

Hadi .. yi haber alan İlbay 
T evfık Hadi Bayıııl, hadise yerine 
gelip bizzut tahkikat yapmakla 

beraber bütün -
polis, jandar 
ma ~e bekçi 
kuvvetlerini, 
katili tutma· 
ğa memur e
dıyor: 

Jandarma 
kcımutanı Nec- • · 

mi, Emniyet 
direktörü B·,h· 

ri, Adli kısım 

Katili tutan 
30 Numaralı 

Bekci Hüseyin 

Başkanı birirıci komser Fik 
ri aldıkları müfrezeleı le gecenin 
karanlığında ve çamurlar arasın
da katili sab8ba kadar arıyorlar ve 
bir türlü bulamıyorlar. 

Katil tutuluyor: 

Birinci komser Fikri, sıhah· 
leyin katilin ayak izlerini bula
rak yanındaki kuvvetlerle bu iz 
üzurinden yüıüyor ve bir porta· 
kal bahçesine geliyorla •. Saat 
tam 9,30 da ayak izleri burada 
son bulmuştur. Biraz ileride yü
rüyen bekçi 30 numrolu Hüseyin, 
bu bahçenin içinde büyük bir 
ağacın üzerinde bir insan görüyor 

- Gerisi ılçüncü say{ ada -

• 

Şar kurulunun toplantısı \içeride ve dışarıda 
1 

Cumuriyet bayramımız 
nasıl karşılandı -

1 
Az gelmez mi? 

1 

Faşist ltalyanın tasar
ladığı imparatorluk 

no imiş? 

Ulu önder Atatürk 
Partimizin Cumuriyet bayramı kut
lama telyazı/arına karşılık verdi Halepteo çıkan "vahdet» ga· 

zetesınde okuduğumuza göre fa
şist aleybdarlarının neş•iyatına 
bakılırse Musolinin en büyük ar-

zusu, daha doğrusu hulyası (Trezao) 
devrindeki büyük Roma impara 
torluğuou yeniden korumak ve 
bu esas göz önünde tutularak 
mtmleketi ve müstemlekeleri ge
nişletmektedir. 

Gazetelerio bastıkları bu İm 
peratorluk barıtasına İngiltere (İs 
koçya ve İrlanda hariç) Fransa, 1 
Belçika, İsviçr., ispanya, Portekiz ı 
Cezıir, Tuoüs, Romanya, Sırbıs 
tan, Bulg11ristan, Yunanistan, Tüı
kiye, Ermeoistan, Irak, Suriye, 
Arabistanıo Akdeniz ve Kızıl de
niz sahilleri, mısır .. dahildir. 

hu suretle Akdeniz ile Kızıl
deniz kısmen ltalyan denizi ola 
cıktır. 

Daha şimdiden sulh peşinde 

ko§an ve Habeşistanda heoüz as 
keri hiç bir muv.ffakiyet göster 
mİytn İtalyaya Musolioin kurdur· 
duğu bu hulya bittabı ciddi talek 
ki edilemrz 

Fakat Fransanın eo büyük a
vukatlarından Korsikalı (Moru 
docaferi) nio (Kandıd) gaztesint1 
ıöy !ediği şu söz, ol:lukça tlüıün 
dürücüdür: 

"- Baoıı, Habeş imperaloru 
için ölmek istermhiniz dirseniz 
evet isterim, cevabını veririm. 

İtalyayı ezmek için bize lam 
bir fırs.t zuhur etmiştir . 

~~~~----·-----~~--=~ 
Cumuriyetin oo ikinci yıldöniimünii kutlama ve Ula Önde

rimiz Atatürk heykelinin açılışı münase lıetile Cumuriyet Halk Par 
tisi Seyhan İlyookurul Başkanı ve Balıkesir saylevı Örge Evren 
tarafından Atatürk'e ve Cumuriyet Halk P artisi genel sekreteo 
R rcep Pekere çekilen telyazılarile bunlara verilen karşılıkları 
aşağıya yazıyoruz : 

Alıılıirk 

Cumur Ba~kanı 
Ankart1 

Cumuriyetimizio on ikinci yıldönümlinü büyük sevinç ve gu· 
rurla kutlayan Adana Halkı, lJlu Başkaoırı en derin bir sevgi ve 
inanla anıyor, ona bağlılığını bir kerre daha tekrarlıyor . 

Seyhan ilinde yaıayan büyük Partimizin üyeleri adına ve kendi 
adıma büyük bayramınızı saygılarımla kutluyorum . 

Cumur Başkanı. 
Yıice Atatılrke ; 

Ankara 

Bugün açılma töreni yapılan tunç beykelioin önünde sonsuz bir 
sevinç ve beytcaola toplanan Seyhanlılar ; sana ve eserine olan sar 
sılmaz bağlılıklarını , ıeni en özlü bir sevgi ile taparcasına sevdık
lerioi bir kere daha gösteıdiler . 

Yapdığıo bütlik devrimlerin ilk hi•ıi teştbb1süoe içinde aabip 
olduğun Adana, şimdi artık seni her va kıt bağrında bulmak kıvao. 
cını duyuyor . 

Sana ıoosuz derin saygı ve sevgiler Ulu Önderim Atatürk . 

Cumurlyet Halk Partisi 
Seyhan liyönlwrııi baş/canlığına : 

C - Bana kartı gösterilen temiz duyğulara tefekkür edHim . 

Cumuriyet halle Partisi 

Reisi Cumur 
Atatürk 

başkanlığına : 

Seyhan 
Bugün, on ikinci yaşını bitiren Türkiye Cumuriyeti , bütün tazeli. 

Biliyormusunuz ki İtalyan ço
cuklarının okudukları cografya 
kitap ve haritalarında korsika ve 
Savua içın "Muukıtaten kavıp 
edilmiş, fakat yakında geri alına· 
cak İtalyan araziRi,, diye yazılıdır, 
İtalyanın ihtirası Habeşi~taola bit 
miyecek, arkasından sıra Tuouıa 
gelecek!,, 

ği içinde en olgun bir varlık ıle ileri günlerin güneşli yaşayışına doğ
ru hız almış gidiyor . Her yıl başka bir aıcaklık içinde kutladığımız 
bu yüc Uuluı bayramının bütilo yurtdaşlar ve arkadaşlar için sevinç 
ve heyecan kaynağı olmasını dilerim . 

Loyd Corc 
• 

Hükumetinin aldığı 
kararı beğenmiyor 

Londra : 30 ( A .A ) - Lyod 
George, baıı§ ve islabal konseyi
nin toplantısında hiikiimetin dış 
ve iç siyasasını ve bilhassa uluslar 
sosyettsine ka)ıtsız ve şart~ız arka 
olmak hususundaki kaıarını geç 
bildirmiş olmasını ltııkit etmiştir. 

Cıımuriyel Halk Par/isi genel sekle/eri 
Kıiiahyrı Saylauı 

Recep Peker 

Cephelerde durgunluk var 
Bir Ha.beş ileri geleni diyorki: Ya
kında ltalyanlarınki kadar modern 

savaş malzememiz olacak. 

&r.ı yılın ilk toplantısını dün yapan 
far kurulu bir çok işleri görüştü 

be daimi encümen seçimini yaptı 

Ankara: 30 (A.A) - Yurdnn 
bir çok yerlerinde havanın yağışlı 
olmasına rağmen Cuaıuriyetimi 

zin 12 inci yıldöoümü, balkın 
coşkun gösterileriyle kutlanmak
ta ve büyük öndere y•pılmak is
t enen suikast ltşe LLiisünüo yurt 
daşlarda uyandırd ı ğı hey< canı bu 
t zaburata başka bir hususiy<t 
vnm t ktedir. 

]
Kral Corç memleketine 

dönüyor 

Paris : 30 (AA) - Petıt Jur
nal gazetesi İtalya - Habeşistan 
ihtiliifıoı halledebilmek üzere İn
giliz ve Fransız ekspresleri tara
fından hazırlanmış olan teklifleri 
hulasa eımrktedir . 

bu noktadan ıerbes limon usu
lünden vazgeçilerek bir koridor
la Habeş memleketlerinin deniz 
le birleşmesi temin olunacaktır . 

Bu ,koridorun Fransız, lngiliz 
veya İtalyan arasından hangisinin 
geçeceği henüz kararlaştırılma · 

mıştır . 
- - ---..+•··----

'i Duıı şar kurulu (Brlediye) ikin 1 so nunrla aşağıd a ki ercüm~nlerP, 
~,('lııııo ilk top l antisını düo lhele- / adl a rını y azdığımız a>kadaşlar ay· 

~ Salonunda saat 14 de yapti . rılclr: 
ı,,;~bay Turhan Berikeıi" An- Bııtçe encıimenine: 
~a~ı 8 bulunmasınan dolayı baş Feyzi Duıal, Ahmet Kemal, 
l,I •ğı Liriııci başkan vekili avu- ı Sah i Gül, diş tabibi Şe vket, İbra· 

Said yaptı. 
(;·· hinı D,bJeo, Ziya Akveıdr ve Ra 

~1 k Utıdeliğin ilk madesinde yrni sım Yurtman. 
: 11' aıı vekilleri ve katiplerin se 

llıe 8 · • Kafi erıcıimenlnc: I 1 _ışi vardı. 
lıııi!~ 1 ı reyle birinci bışkao ve- lzz, ı Koçak, Rasim Yortman, 
11tı 1!' 1 ııe avukat Said, tkioci baş Kasım Ener, Doktor Bahri, 
liM·~ekilliğioe Vehbi Necip, Ki Hüsnü Yurtcu. 
~~i lere de Kısı m Ener, Sabri Kanunlar ve nizamlar encıi-
ltı. \e dış tabibi Şevket seçildi m<>nlne: 

~tl~~hdaliğin ikinci madesindr, 
'lrıı 1Ye encümenlerine üye se· 

~ai i§i vardı. 
·~t .. Uııun için ilkin, geçen yılki 
'~ı ~tııeıılerio ve ıeçilen üyeleri" 't• ... V Oğıenildi. 

e i§ari rey ile yapılan seçim 

Avukat Sait, Baki Tonğuç, 
Ra11m yurtmao, Rahmi Nihat, 
Tevfik Genç. 

imar ve tezyin encümenine: 
Vehbi Necip, Coşkun Güven, 

Şevki, Tevfik Genç, Ali. 

-·Gerisi üçıincıi say{ ada -

Sof)a: :m (AA) - Bu l ğ:ır trl. 
graf ajansı bildiriyoı: 

Tiirk l\1illi bayramı ilgisiyle 
düo Türk elçiliğinde yapılan lra 
bul ıtsminde kralın mümessilleri, 

tBaşbakan Tocbeff, bütün bükü
met üyeleri, yüksek subaylar, bir 
çoğu eski Bakanlar olmak üzere 
siyasaı şahsiyetler, Kordiploma 
tik üyeleri, yüks~k işyar)ar ve 
Türk Bulgar komitesi üyderi 
hazır buluomuşlaıdır. 

Türkiye elçisi Ş•vki Berker, 
bu ilgiyle yapılan !<brikleri kabul 
etmiştir. 

Geceleyin Tüık kolonisi üye
leri ziyaret etmişlerdir. 

Belgrat: 30 (A.A) - "Ava 

1 Atina : 30 (AA) - Kral Jorj, 
bir koç torpito refakatinde Hellı 
krovazö ,iyle YurıaniRta . ıa döae· 
cektrr . 

lıı. ajansı bildıriyor: 
"Vıeme. gazetesi Mılli Türk 

bayramı ilgisıyle Türk milletinin 
bay•tlarında bir dönüm noktası 
Ve Atatürküo islabatçı dehasının 

idaresi altında Türk ülko:si içıo 
yeni lıir dtvre olan bu yıl dönli. 

1 
müne tasis ettiği uzun bir maka-

1 lede bılbıssa şunları yazmaktadır:" 1 
1 "Bugün artık eski Tüıkiyeyi 
tanımak kabil değildir. Ve bu 
mucize Kemal Atatürkün eseridir. 

Gazete burıdao sonra Türki
yenin Büyük Cumur Başkanının 
her alanda meydana koyduğu 
yeğrimleri birer birer eaymakta 
ve Türk devrimcilerinin, ayni za· 
manda Tüık yurdunun babası 

olan Kamil Atatükü yürekten 
§elamlar. 

Bu tekliflerde asıl Habeş 

meml?keti ve Ethopihe ayı ı ayrı 
t t tkik olunmaktadır . 

Asıl Hab•şistan uluslar kuıu
munuo muaveneti altıoa alına

caktır . 

idarede imparatora bir İtd
yan müşavir verilecek ve Habe
şistanın hudut vılayetlerinde brl
hassa Adisababanın garp tırafın
da İtalyan valiler veya müşavir
ı.r bu uodurulacaktır. 
Ordu içinde bir ecnebi Lezyij

on alayı ihdas olunacak vr bunun· 
la İtalyan askerlerinin yetiştiril
mesi temin edilecektir . Hudut· 
lar ; Harrar Habeşiıtanda kala
cak bana mukabil Ogaden ayrıla
rak İtalyaya verilecektir . 

İtalya kuvvetleri tr.rafıodao 
işgal edilmiş olan Tigre ve Da
oakıl tarafında bazı hudut tashih 
!eri yapılacaktir . 

Habeşiatanın denize inmesi 

Roma : 30 (AA) - Dram
mont; Mussoliniyi zıyaret etmiş 
tir . 

Bu görüşmeye özel bir önem 
verilm•ktedir . 

Sanıldığına göre bu konuşma· 
da müzakere esası için dostane 
bir şekilde bal çareleri aranılma· 
sı görüşülmüştilr . 

Londra : 30 (A.A) - Beşler 

komitesinio trklifleriyle ltalyanın 
ne dereceye kadar telifi kabil ol 
duğunu trtkiki ergesile Pariste 
son glinlecde Fransız ve lngiliz 
uzmanları arasında bazı incele 
meler yapıldığı resmi lngıliz çeven 

leri tarafından tahmin edilmektedir 
Eksp<rlerin raporları hükfi 

metleri hiç bir yiikeo altına koy
mamakta ve hu ıapor şimdi he
nüz kararıuı vermemiş bulunan 

- Gerisi üçüncıi say/ ada -
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Polıs komise•iı>in hürosun• 
hır adam g •rdi Tt'miz giyınmişıi. 
Sararm ı ş ve p dş o n ç• hoesinde 
ağır bir ız ı ır•p ve endişenin iz 
l rr i aç ı k açık gö r üıü ı ord ü . Bı• 

müd<l r t terr ddüt ettıkdeo sonra • 
- Boy komis , rle görüşmek 

stiyo •um . Dedı . 
K · pUnuo Ö oüode du•an nöh• t. 

ci poli s m • muı u pı of. syoıel ve 
alıcı gözle rl e ziy ar .. tc iyi süz<liik
den :fOoıa so ı <lu : 

- K ·m diy • haber vPreyım ? 
- Adıoı vermek istemeveo 

hırisi. • 

Hu dd. polis memuru kısa bir 
tereddüt •Dı g•çiıdı . Karşısında
ki adamı daha alır gözüyle biraz 
dalı• te tkik e tıikden sonra komi 
serin odasıua girdi . 

Aradan bir kaç saniye g r ç
meden geri çıktı . Bu bir kaç sa
niye, meçhul ziyar .. tci için saat
ler, günler gibi uzun sürmüştü . 
Biran evvel içini dökmek, altın 
da ezildiği ağır ıztırabı hafiflet
mek isler gibi acele edıyordu . 

Nasıl ve ne zamaı. girdiğinin 
farkına varmadan birdenbire k.r
şısıoda polis komiserini görünce, 
hiç vakıt kaybetmeden kurulmuş 
bir makine gibi işleyen dudak 
laııoın arasındao şu müthiş cüm· 
leler döküldü 1 

- Hay komiser , ben bir ad•m 
öldürdüm .. 

Komisn böyle itiraflara •lış 

kan , souk kanlı bir eda ile : 

- Oturunuz .. diye ziyarııtci
ye bir ıandalya gösterdi. 

- Öldüruüğüm adım kendi 
kardeşimdir Bay komser , ve 
işte ıize teılim olmağa geldim. 

Bundan sonra sanki bu 
itirafın dehweti •ltında ezilmiş gibi 
sustu, 

Polis komseri elindeki kağıt 
bıçağıyle oynıyauk: 

- Sizi dinlıyorıım .. Devam 
edioiz. Drdi. 

Meçhul zıyaretçi zaten bu söz 
leri bekliyormuş gıbi hikayesine 
devama başladı: 

- Bay kıımser, dün karde 
şim, başı tabanca kurşunuyla de 
linmiş bir halde bulundu. Cıe.in
rle bulunan bir m .. ı.tupda ıntıhar 

.ııiğiı i y.z.yoıdu. Hakıkaıte bu 
Ö umdeı 1 eu mrs'nhım. Anlata 
yım: 

- B z lıir bı . ımize çok bağlı 
ıki kardf'şlik. Z.t.n ik ·z doğmuş 
tuk. Çocukıugumuzdaoberı de 
hep bır aoada büyümüş ve terbi 
)'e •<lılmişıik . Bi•buimızı o kadar 
çok severdık ki; o beı>ım ve ben 
onun icıo eo büyük fedakarlığı 
yopmağa muktedi.dık . Hayatı

mızda her ~ · }imiz beraher oldu. 
Ayni zamanda kızamık çıkardık, 
ayoi zımand• lıü!Uğa e.dik, ayni 
zamanda mektebi bııirdık, ve 
k~lpltrimizde ayni zamanda sevgi 
hı•lerıyle sarsıldı, Ve en garibi iki 
miz <le ayoi kadını sevdık . 

Şurısın, ilave edeyim ki; k•r
deşimin de ayni genç kızı ıevdi
ğioi anladığım zaman çok azap 
duydum. 

Bu bizim için büyük bir frla· 
ketti. Çünkü birimizden, birimi· 
zin kendisini feda etmesi lazımdı. 
Belki inanmıyacaksınız; fakat der
hal karuımı vermiştim. Bu iıde 
ben kendimi feda edecektim. 

Şura11nı da ildve edeyim ki; 
bütün bunları cürmümü hafiflet
mek maksadiyle söylemiyorum. 

_Komiser başı ile bir tastik İşa
retı yaptıkt.n ıonra mechul müc
rim devam elti: 

- "Fakat zavallı kardaşım bu 
İ,te benim fedakarlık yapmama 
bir türlü ruı olmadı. 

Bu genç kın delice &§ik oldu-
ğumu bil ' Ju, 

N. H. 

Ayni gec• buıi deli gibi hıç · 
kırıklada ağlarken bul iu, ve bana; 

- « Kardeşimi drdi. ben de 
bir karar verdim. ikimiz de bu 
geoç kızı onutmoğa çalışac a ğız· 

Birimizin, diğe.• ini kendı için 
iztırabıoı ç•kiyor bılmek çok a 
zeb l ı, çok acı bir ş• y o l acoktır. 

İkımızin de brrden ve ayni 
acıyı Ç• kmesi d.ba eyidir. 

Keı d ı sine çok yalvardım israr 
Filim. Fakat hep ı afile oldu. 

Aylarca bu g nç kızı düşün 

dük V• •cı çeklik. 
Sonra, bır gün bu genç kızın 

öldüğünü haber aldık. Bu bizim 
için büyük bir teselli oldu. Ve her 
§ey bitti, her ş.y bitti dıyoıdum, 
fak•t yıllarca bu yarım kal 
mış aşk kalblerimizı yaktı, 

Onda o hıç bas etmıyorduk. F •
kat. pek ali bilıyordum ki zaval ı ı 

kardeşim, mütekabil fedakarhğı· 
mızdın nedimdi. 

Bugüo, bir dost•: ·fed• edil 
miş bir eşk kadar insanlığa y•kış 
mıy•n hıç bir şey yok tor., dedi. 
Bir akşam, kardeşişm kafamı alt 
list eden bir şty söyledı: 

((- Baksana, d t di, sana bır 

şey teklıf edeceğim: bir daha asla 
birlikte çıkmayalıml • 

- Allah allah.. niçin? 
- Şey, diye itiraf elli, iste-

memki yine bir ayni kadına le 
udüf edelim. 

Bu karar, ban• çok güç geldi; 
f•kat sebebi ehemmiyetli idi ve 
kabul ettim ve böylece, her biri
miz kendi yolunda yürümeğe baş· 

bdı. birgiin Kardeşimin, ikimizin de 
ehbabı ol•n bir tanıdığın evinde bi · 
akşam rastladığım çok güzel genç 
bir kadına çılgınca vurulduğunu 
öğrendim . Keodi kendime : "Na. 
fıle yere , dedim , mevcudiyeti
mizi birbirinden ayırdık . Bu, be· 
ni , onun rastl•dığı kadına tf'sa
düf etmekten alıkoyamadı ! , O 
kadına ben de pek ala aşık ol.bi
lirdim . 

Bu fıkir kafama giriyor ve şa 
gülünç martavalı lasarlıyoıum : 
Zavallı kardeşime, sözde ooun ta
nımadığı bir kadın• aşık olduğu 
mn itiraf etmek ve kendisine, 
mevzub&bs kadını gös!ermel<! siı · 

dtn, bu kadınıoın adını ıöylem.-
meklığim• müsadenizi rıca ederim. 
İsiuseniz , O na, meseli . Süzen 
dıyelım. 

Kardrş•m•, kendisine b.bıe· 
dılecok ciddi ~ · ylerim ol.!uğunu 

söyledım vr tehayyül ellığim mabut 
komediyi oynomaya boşlad m . 

Sana mühım bir babrri ver· 
mekte gecıkmemeliyim : Aşıkım 1 

-Ya .. ala! 
- Evet, tapmaya d•ğ•r hir 

kıdına aşığım Sar.a onu y~kın-
U• gösk,.c r ğim . 

V • sözda aşık çı gıoca olduğum 
bu kadını tasvire başladım. Zaval
lı kardaşım, ben anlattıkça büs· 
lıütün ciddileşti . 

- Bunun kim olduğunu ıora
hilirmiyim ? dedi . 

- Tanımazsın .. Suun Ta~ !. 
Sapsarı oldu. Ve helecanını 

belli etmem ek için bir çelcmeC• yi 
karıştırmaya ve meşgul göı üner~k 

bu.a sormaya baş1 adı : 
- P.ki onu hakikaten ıeviyor

musun? 
Onsuz hayatı anlamıyo 

rum. 
O da beni aeviyormu ? 
- Buna kuvvetle kaniim 1 
Ve gi.ı:leyemediği kızgın bir 

sesle : · , 
- Ali, mükemmel, kardeşim! 

Yüzüme b•kmığa cesaret ede
miyordu , ıonra. birdenbire : 

- Allah müstcha"ını versin ! 
Acele bir randevum olduğunu 
unutuyordum ! Diye bağırarak 
kaçtı . 

Atatürke yapılmak is- Şebir Dayakları ltaıyanın harp oıa 
ten en komplo nasıl -- t eıeri uı•· 'ı Harplerin devlet b ç b ıiod• 

karşılandı s h d rine ne müthiş kabus 
9 

kl•r la 

A 
ey an ırmag""ı ı"n ,· çöktüğü ,nekapanıııaz.yabrı;diği l~11 

taliirke karşı yapılmak iste- k sıo açtıg" ı öteden heri her e lil1 

nılen suıkast teştbbüsü Şamda de 
rin bir nefretle karşılanmıştır . y" v • d k k 1 d bir şeydir · ı t k•

5
•· 'ıe, Ataıüıke eski Os .nanlı za b itlı> uregır OVaSIO a j Öy er e zarar Ve H~rp yüzüodeo dde~ı· toribde ı 

rindı>n Abdulha mıt İlhani • Saılı ' f b 1 larıoın tamtakır kal ıg ı•dt 1ıs· kaldağıatani. F erhan Seker ımza- zıyanın sap anmasına aş andı ~~ s;k gör~l ebil~cek z:~:oıaıd~ 
lariy le şu ttlgraf r kilmiştir ~ ıs~ erden ır · 

00 

d'" cffiıiicO Q~ 
"S f 1 k Son u"ç gu"n ı" çı" ode f.zla mı'k- ı· ha •p tekniğinin baş oıı . b11r· ı ı> ı sui a st ibiuden Su- se ın yapt ı ğı zararları saplamak d k' p , ra 

t d 
• - J ı S tekamülü bu sah• 8 ı rııı'I .. 

riye b-ridir . Bu y panlar an ar a Y' gan yagmu r< an ey- üzere gönderılmiş olan jandarma srt• " 

k 
· ba ı • "k ı k f b · ı. ranm•Sınt d• o nısbette IJııO• • 

ca ıc•r edilmi ş aülıecil.rdir . 0 rm• gının yu se t>o e meo • Z iılü .. komutam Yüzbaşı Ziya, dün , 
Allah sizi mııha f l• buyursu• , • lerden çıkan suların L ,.,daki bi- olduğuna şüphe yoktıırk· aı < 'e ~ . akşama degirı şehrim i ze döoeme ı a 
•ark ıçın sıyanet et sı'n . ,, naların alt kısımları , babçele- güzel bir nümunt' o fll n• • iç;o •Qf , dığiodt·n bura'udaki zaraıların 1 B•' • 

Ş•m g•zetrlerı' suıka•tden do rine ve caddt ye kari• • çıktrg"ını ı lfvrnı_n_son Habl' .. Ş t~rel rit. ~ o n" derecede oı.l uğu aul.şrlamamış , 
layı vatani partisi erkaırıodan Fah· dün y •zmıştık . tır ' sar •ıtığı parayı gos 91·•1 li 
ri Elbarudioio Atatürke bir tel- lrm ag" ın suyu inmekte oldu İtalyan hükfımetİ btl ,;,ınıZ Suyun akıntısına kapılan ke- h J klarP 
graf çekıig-ini yazıyor. g' undan buraları sulardan temiz- için y•ptığı az ı r ı ıw 1 

resttleıi.ı toplı.tıırılmasına d 8 ö 6 3 ·1yoıı 

Çer kes Etem , ş., kul eıden letti rilmi• v ! dün Kız Lisesinde e}'lül ayı içinde 3 aıı ra ·1 ıe aı•· • ormle çalışılmRktadrr . 
polis kumandanı ( Pık ) paşanın derslere d e vbm olunmuştur . Bu horC•mıştır ki bizı'.° pa Jır• ys· 
yaptığı tahkikat üzerrne tevk ı f okulun bahç" ve bodurum katile Dün öğleden sonra hava yine ğı yukarı altmış mılyon 
edı·ı · · E b l '- b k · · 1 kararını• ve saat on be•tr hır Ç•Y par ·ı ol mı şıır . t em, eVv• ICe raka ÇOCUı< a ım •VllHD av u ve yer • • · c liı rek saat devam etme'- üzere ha- T A" tos ı;;Y ·•• 
illica elmiş, fakat Kü ı ısyanında odRlarındaki çamurların t r mizlen- ,. emmuz ." gus ' eıtıg• 
rolü olduğuodan Türl.iyrnin lale mesine çaloşılmaktadrr . tif suretle yağmur yağmış ve din- mak üzrıe üç ayıla sarf . bol· . . A'- . . lirrtı 
bi üzerine hudut harici edılmişti. Bakım evini su basması ılola mıştır . ı<şam üzeri tekrar baş· para ıse 1,345 mılyon . lı•lf' 

• *. yısile burada fakir öğreniciler lam Ş ve yarım saat kadar hızlı muştur . Bütün bu ıaıfı!P~ 08bil ıg, 
Komiser Kont Dömartelin 

Filisıin ve Şarkulerdene vaki se
yahatleri esbabını m•vzuubahs 
edto ( Ela.bar ) gaz• tesi , ş • rk 
matbuat şirketinin bu hususdaki 
isıibbaratını derç etm•ktedir . 

Bun• nazaıan komiser , bu 
devıetlerle Fransız İntidabı altın
daki devleıltr arasındaki iktisat 
ve gümrük münasebetlerini h r[
ledecek , ayrıca , ltalyaya kar§ı 
yıpıl.cak ztcri ttdbiılerın mü· 
essir bir şekle girmesi içın icap 
eden tedbirleri müzakere eyliye· 
C•ktir . 

- Berut ve Şam gautelcriD·· 
de okunduğuna göre geçen Pazar
ttsi grcesi Bı .. ut da , Şerefiye ma 
ball•siode iki Ermeni partisi men
supları arasında bir münakaşa 
çıkmış, münakaşa mudarebeye va
rarak beşi ağır yaralı olm•k üze
re onbeş kişi yanlanmış, yetışeo 
zabıta kuvvetleri tarafından elli 
kişi tevkif edılmişıir . 

- Sincar ısyanı şeflerinden 

olup Suriyeye ılti"a eden Şeyh 

Davut • şimdilik göz bıpsi altına 
alınmıştır . 

Irak hüküm-tinin iade talebi 
tedkik olunmaktadır . 

O rı u, hakikati itiraf etmı· k ıçin 
g"rı çıoğ ı rıyordıım : 

·- Kardnşım,dıııle, korı.leşiın ... 
Faknt , gözden k "yboln.u~tu . 

Ziyuretçı sııstıı, Komısor: 
- Peki sorırA ? diye sordu 
. Aynı okşam,z vallı karıl n şıırı, 

yerır ı baı a b ı rakmak için bey"' "' 
bır kurşuı . la p•rçaladı Komiser: 

Sız bunu 
bay. d~ di; m ek t ır ı 
hHhsetmiyor ! 

Ziya• .. tçi : 

duruyorsunuz 
,, b'Jndao hiç 

- Pardon, dt>d. ; ışte ka rd ı·ş -
min h nim için poBtoya veni " ı 
mektup l "' 

Ve komisere, şu nı• ktubu tes 
!im Hti: 

" Aziz kardeşim ; 
Ban"; Sıız1na ol a n aşkını Jıikllye 

e~ınekl~ ı· ok ıyi eltin! Bu, t a pılacnk 
bır k o dın · · \ 'o, istiyo rum ki ma
s~! olasın! s .•nılcn be nım iç in yeni 
bır fedakılrlık istı· mck çok zılliınıl
ne olacak. Tali b ızı birleştirdi fa
kat hu birleştirme<le pek il~riye 
vardı! . 11° r ikinizi de şefkatle ku
caklarım . 

. Kardeşin 
. - işte Bay kom"ser ; Karıleşi

nıın ölürııü nüo müsebbıbıyim ve ce
zamı çekm ık istiyorum. 

Komıser ona uzuıı uzun bakı - . 
ayogo kalktı ve elini samimiyeti" 
uzattı : 

- Bay; kedurin "ze iştirdk odi · 
yorum. Fakat, siz;, zavallı kar<le
şiııızin ölümünden <lolayı i ıtıhaın 
etn.ek salı!hiyt tindP, değilı ııı . Ser-

için açılması kararlaş\lrılan aş· olarak yağmıştır . nın fevkalade bütçesıo lı9 ıa•' ~f 
Y 

olup ooımal varidat aı<dll ~or' ~. 
bane dün açılamamıştır . Buranın ağınurlardan sonra bava bir kte ır- .1 • 
bir kaç gün içi o de temizletilerek drn bire ıoğumuş, herkes palto tarafından kapaomsı:na 424 11'

1 
• 'ijl 

açılmasına çalışılmaktadır . sunu geymiş ve bir çok rvlerde 80 mal bütçenin ise busen• ~. 
b 1 k 1 Yon açı"ı vardır . b ı~r~ ·, 

Fırtına yüzünden direkter dev • ar uru muştur . 
5 

b , ı " Q 

ıilip teller kırıldığından, K4'ateş, * Ilabrş savaşını aşa~ t•••r' ~in 
için ltalya diğer sahalar 8 ııt · . 

Dörtyol, Osmaniye, Yenıce, Tar- Dörtyol ilçesine dört gün için b kelOl'ş • 'il 
sus ve Mersin il • telefon muhabe· ruf yapmoğa mrc ur .. e 111IY~ lı,· 

de y•ğan yağmurun miktarının Yukarıdaki bebapler11 gor f jıı . 1 

r~si yapıhmamaktadır . 125,5 milimetreyi bulduğu İlb•y- h srP ı nın gündtlik arp ı:ne .. r dt' 
Yüreğir ovasındaki köylerde lığa bildirilmiştir . milyon Türk lirasını geçı}O ıııi!ıe 

------------------------------ mektir Habeşistanın taıJ1
9 

~r 
· ·ı· : · b' t ltalyaol•

110 
'" lı 

Romen uçağı 
Dün Konyadan gelerek 

Halebe gitti 

Düo sut 11,5 de şehrimize 

bir Romen spor uçağı gıılmiı ve 
uçak alaoına inmiştir . Uçak şeh
rimizde yarım saaı kadar k•lmıf 

ve benzin aldıkdan sonr• 11,35 
de Balebe gitmiştir . 

Tek kanatlı ve tek motorlu 
olan bu Romen spor uçağında iki 
kişi bulunmaktadır . Bunlar ötey 
gün lstanbul Y •ş · ıköy uçak ala
nınd"n 7,40 da havalanarak saat 
10,30 d11 Kouyay• gelmiş ve g• 
ceyi orada geçirdikden sonra dü 
sabah saat 7,30 da havalanmış ve 
11,5 de ş • hrımıu g• lmişlerdıı . 
Şama giımekde olan uçakcılar biı 
hafta sonra şehrimiz yoluyle Ro
maoyaya döarceklerdir. 

Ağaç dikmek istiyenler 

Ağ Ç dikmrk (iz., e yeıleriui 

h•zırl•mrş olanl•rlll şimdıden 
torım dır · ktörlüğün~ boş vuraıak 
hozı.J.d, k [aoı yerlrrı göste• ıneleıi 
ve ihtıyaçlarıoı sap ıaımaları icap 
etiiğirı d ~n bu gıbileıın vakıt yitir
meden hemen bu da y eye baş vur
maları lazımdır . 

lstifd etmiş sayıldı 

Dıyar hekir nümune hastaha
nesi rontken uzmanlığına atanan 
Memleket hostahaoesi rontken 
uzmanı Doktor Ek .. m Baltacı, 

ödevi haşıua gitmediğinden sağ
lık ve sosyal bakaolığınca öde
vinden istifa eimiş sayılmıştır. 

Erkek lisesi başyar 
direktörlüğü 

Sebrimiz er kek lisesi kirr ya 
öğretmeni Naşıt, ödevine ek ola
rak başyar direktölüğüne atan
mıştu. 

bestsiniz !. 

Kültür haberleri 

ilk okullrra atanan 
yeni öğre1menler 
İlk okulların bu yılki öğıet 

men kadrosuuun geldiğini ve öğ 
retmeolere tebliğ •dildiğini yaz
mıştık , Bu yıl mezunlarile başka 
ellerden ilimiz buyuruğuna veri
len öğrdmeolerin atandıklaıı o 
kulları eşaiıy• yazıyoruz : 

Ziyaver ve Gaoimtt İokılap, 
Zübeyde ve Ş•ziye Namık Kemal, 
Belkıs, Kemal Bahçe ilçesi mer 
kezi, Rukiye ; Kozao ilçesi Gui 
paşa; Mehmet Br~ir, Ceyhan İiÇ • Sİ 
S.karya; Tokat ilind rı Salim Öz· 
kul meıkrz inkılap; Bu•Ra ilinderı 
Fevziye kıııtulıış ; Urfa ilindrrı 
Cabbar, Boynuyogun köyü ; Mu
harrem Baklalı köyü; Ayşe Kürk 
çüler köyü ; Muş ilıodco .t"abri • 
Yumurtalık komunu ; Gaziaotep 
ilinden B• kir Kayaya lçın , E•zin 
komunu; Üsküılar 23 ııcü o~ ul öğ
retruenlerindrn Sabrıy , Poyas ko 
muuu okuılaq öirefm nıik[erine 
atanmışlardır . 

Bunla ·d·n başka merkez ve 
rlçelerde b . zı öğretmenle•in okul 
ları değiştirıımıştir. 

ilçeler kültür 
işyarlıkları 

Yeni kadro mucıbi r ce Cuoıu 
riyet okulu ôğrelmeııledodeo 

Hüsnü Doğan Kadirli ilç~si, Ko
zan ilçesi öğretmenlerinden Ke 
rim Cavit F, k• ilçesi ve Feke ilçr· 
si kültür işyar• İrfan Baykal, Saim· 
beyli ilçui kültür işyaılıklarına 
atanmışlardır 

Osmaniye orta okul 
direktörlüğü 

/ 

Oemaniye ilçesi orta okul rlı-
reklörlüğüne, Mersin oı ta oklu 
türkçe öğretmeoi Su•t Salih at•n 

ıstı ası ıçıu ızza , 01 

bul ettikleri müddet beş 8r. Jl ~i 
O halde bu müddet zarfı~. k li~ iı 
ya 3 milyar 600 milyon 'fut 1' yf ı,~ 

k H C o•C~ 5 
sı harcıyaca tır . ar 8 ;dl• ~ı 
binlerce iıısan kanından fll 

• • ısr 
Altun taşıyan fare }ı 

------- ıııif'' ın 
Bütün düoya efkar'.u'.°

0 ,ıdır 
sinde sinama artistlerınırı bOla~ 
yer insanı şaşırtacak kadır 

0 
~~h 

tür. bO O' ~ 
Bir Şarla, bir Grata Gaı 0Jı0 • ~ 

• ı1or1 I•' •ı bayatı bir logiliz hukuıo bit I· 
bir J •pon imper•torund30

• t bİ' 11 

lesof, bir alim, hır diploıJI;, ço~ 
kahremaoın bayatından d• s• 

• k - dırır· ı' ala a va t• cusus uyan . 
0 

i'ı 
buuu bugün~ ü iosuıhk ıçı ·e~t' 
b. k' "l . bir dfl diO ır t• amu , ıster 1 e n, 

· ı · · 1 k kab" rasıyoo a aımı o ara 1 •ı~ 

Fakat bir hakıkattır. ço~d tin 
S ınema artistlerinin erı tO 

/ 

a akR uyandıroa tarafla fi k•t'O d.
1 

totlı tarh olduğu içio - ~I 
dıkları paradır, . ıi~ıe' ·n 

B 1 1: · ıaııs ı · una cair s•k S. ıs ttı t [ 

gö ürüz Mes•lii Viyana g•ı'brıt (&• 
. d h' . . . ,rg·i ııs ,o . 

• lD en ırısınıo• veı ı 1,r ~e 
g.ör• bugü~ erı . çok para ~;;.,1~. 
Sl!lPma artıstisı ne Gratn ıt"' 

Ş r•a ~I 
n• Emil Yaniks nede a ç' 

' r ,ı M ğer düny-nın pora• 
keıı şu (M .. key \loust) ~' ~
dild~d mhi mini fare iıı 1 ,,,ıt 
dıım oğlu muh•yilcsini11 rfıl' 
ğı bu artist soo yedi sıe"' ~,il 
da yalıoız Amerikada (1-lli· ,, 
yon dolar kazanmıı. ııı•' 

lııgiltAredeki seoelik 1<
3 

111uı . ·O' 1• 
ise 10 milyon doları g• çıY ı.,ıı• k•" 'ı' 
Altondan mamü! elmas 1 1 

lcaponlara layık bir fare.. ,~~ıl 
Eke _./"'1\at 

1,--K-a-ca_k_c_ı_laf. 1 
k 

• • ·Jtf 
vatan hairıt'JY ··b 

mıştır. 

r·-·----~---·----------.,.,~ . . (Acele satlık ev 
b"' 

B"b•kli kil •se sokatrındu şimdı "bi .. kı yurdu• nun ıeticarıoJa .el Ve, medıul adam ; şaşkıu , biç 
bir şey anlayamıyarak, yenemiye· 
ceği vicdan ~zabının yükü oltındu 
Pzilmiş olJuğu balJe yavaşça çe 
kildi . 

1 
o • . S' 

ıınnn eskidı• n ın erhu ·n doktor Solih Yusuf ailesinin olurJu<rıı c~ 

1 satlıktır- Muracı t : Adbna'<la Belçika f., briknsın la Rıza SJUh· 
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~orı le§rin 1935 

ı e~ 9 . b· ece şehrimızde 
ır facia oldu 

e ~lr/1 t 1 . ıc sayfadan arian 
lh/iıı b -

İbı u olduguna anlıyarak 
lii,~'.. çekiyor ve teslim olmesı· 
lekuYor. Katil Ahmet, bu çok 

e 1 olan ağaçtan kandısini 
1kı ~hyor ve ağacın dibinde 

ıgı .. d k <ıt b ve ıçın e ullanmağa 
ulaınadığı iki kurşunu 

QOııı G 
•ı ra tüfengine sarılıp 

1 ttııek · · 1 ~ I ıstıyorsa da yttişen 
Uı ar 1 f d , ara ın an s.msıkı ya 
Oıyo, 'k' . b' . ve ı ıncı ır cınayet 
· asıa 

k • meydan bırakılmıyor 
·Qııı 

sıırgıısıı yapılırkr· n öldıi 
ı (ııu ------

a,1b Ahmet; mulıafau altında 
2•ı· ~ ı(, Emniyet müdürlüğü 
. lıı 1 ' 
b· ınış ve sorgusu yapılır · 
lrdenb' !, ıre yerıı yuvuldomış 

t itlen ölmüştür, 
1 Uıııu . 
· ~ •ıyet genrl Hvamanı 

11 Te f' - . - .. d b k • 'ıd v ıgın onun e ü u-

d
Oktoru Muzaffeı Cemil ta-
aıı 1 Y•pı an muayt'llPde ka-

16 •ğıınm bala rakı koktuğu 
~•çt, 1 '{ n atadığı vakıf ayağın· 
d ak heıelerdeo başlıa vücu· 

1 1 biç b' "1Q/ ır yara estti olmadığı 
ltıGş ve hunun kalp durma 

•n .. 1 ;, ? diiğü anlaşılarak gömül 
•e ı . 

olG ıın Verilerrk ceset araba 
· i . Y•kama kulübesine gönde· 
• llıt . . 
lıriıl . 
b ığıyfe mahDllcsinde her-
. btfreıini kazanan katil Ah· 
1tled'ğ· 

1 ı ı bu menfur cİrıayetin 
1Qı ı· 1 . e ıy e çekmiş oldu. 

ıı A 
feJınıe/ kimdi ? 

.. 
~ı ti önce mesleke girrn atlı 
'ıg O numaralı Mehmet, çalış 
, 

1 
\>e dürüstlüğü ile arkadoş

dı"e ~u~itiııe keodiııi sevdir-
ı y K~rlı hır memurdu . Henüz 
) aşında bulunan Mehmet, ge

~nıı e\>fenmiş olup eşi de hamile 
ij. llınktadır . 
·t~t ~ b· ta buluoao ana ve baha· 

' 
1ticik evfddı idi 

~!h . 
Q llıede. Tanrının rahmetini di-

' Ve b b , \ . J ~, a ısı e e,ıne ve mes ek-
ı. ına baş sağlığında bulunuruz. 

~ lörPnln n;;~ \~ıilecek: 
fek 

1 ~ Urbnnı Mehmedin ccs, di 
~ h taın saat onda meml•ket 
.ı 1 t nnrsindon büyük törenle kal 

ijk uı · · ·ı k 
1 uca rnıye g ıtırı rce v• 
'•ııı ıı~ 0 zı kılındıktan eonra oyni 
•in Çorşı ve Ab dın paşa cad
-, den geçirilerek Yeni MnAr
{lirılıp göıııiilecektir . 

'I \" 
"kı 0 rena hütun halkın işt • rdk 

8" d.. h 1 -n , un nzır anan çelcıık· 
ı r• "e t•rtibattnn anlaşılmak
!," :nki hu ocı haılıse dün 

'lt'Q J 

e 81ndn en büyük hır ilgi ~e 
karş lunmıştı. 

~ı-
1 hayv ~n sergisi 

IQ 
r •kıncı· t . . tıq eşrın pazar günıi 
•n ıde açılac.k olan ehli 
,
1 

•· gı~ine girtc kolan bey 
t ~_Yazım iş 1 eıin~ Baytar di 
u~·ugiiode başlaum•ştır 
'nb Y•:ı:ım işleri önümüzdekı 
ı~ a günü akşamına kadar 

.'d•c•k, perşeohe ve cum• 
•ı 

f,n I Sergi alanında bir heyet 
ıaıı d 

l•cak ertce ı. ayenelerı 
l~k ve pazar iİı ü tÖtenle 
'. Ve akşım üzeri kıpana 

~ir düzeltme 
1 

'bb 
lıt ~r oğlu Muhiddin adında 

Şar kurulu 
toplandı 

- Birici sayfadan artan -

İkllsal ve Maliye eııcıinıcııfııe: 
izzet Koçak, Namık. Baki 

Tonğuç, Ali, İsmail. 

Tasarruf Encıimenlne: 
Doktor Ali Nsim , Rasım Yurt 

marı, İzzet Koçak, Namık, Tevfik 
Genç. 

Sılılıat Encıimenlne: 

Doktor Bahri, Doktor Salim, 
Doktor Alı Naim, Diş tıbibı ş.v
kd, Mustafa Mirza. 

Buodın sonra güodeliğin üçün
cü maddcsiodeki "Adanada liman 
tesisi ve sulama işi hakkıuda 

Meclis mazbatasına veıilrn Türko· 
fısio cevabı ,, okundu. 

Ve saptanmak üzeıe bu ce 
vahın belediye başkanlığına ha
valesi kararlaştırıldı . 

Gündeliğin dördüocü mad · 
desinde , Şarbayıo yıll•k rapoıu 

vardı . Bunun okunmasına geçil
mrden önce Coşkun Güvenin tek
lıfi üzerine , bu raporun , Şarbay 
Turhan Berıkerin Ankaradan dö
nüşünden sonıa, ouuıı da bulun· 
duğu bir toplantıda okunması ka
rarlı,arak bu madde gündelikden 
çıkarıldı . Bunun üzerine kurul 
başkanı avukat Sait , toplantıya 
beş dakilcalık bir ara verdi . 

İkinci toplantı açılınca , gün
deliğin brşinci maddesındcki 

" müstabdımler talimatnamesinde 

tadilat için riyaset teklifi ,, vardı. 
Bu da okundu ve kaouolar eocü· 
menine havale edıldi . 

Güoddiğin altıncı maddesin
deki " askere giden yazı işleri 

ınüdürünüıı memuriyd ve vazi
yeti ,,de bütçe ve kanuol~r en
cümenine havale edildi . 

Gündeliğin yedinci maddesin· 
deki " 

0
934 yılı.hesabı katieinin 

tetlıiki ., meselesi de kati hesap 
eocümeııine gönderildi • 

Güodeligin yediuci maddesin· 
deki " fasıllar arasında münaka
le yapılması da bütçe encüme
nine havale edildıkden sonra 
" daimi encümen azalaıının se· 
çilmesi ,, maddesine geçildi . 

Bu seçimin , tamamrn serbest 
ve namzet gösterilmrksizin yapıl · 

ması esası kabul edıldiğine göre, 
gizli rey le yapılmasını teklif eden 
RaHim Y urtmanın teklifi mcclisce 
kabul olundu ve gizli reyle encü· 
men azası seçimıoe haşlandı . 

Reylerin toplanıp tasnifı y•pılıoca 
şöyle bır netice elde edildi : 

F•yzi Dur al 12 Kasım Ener 11, 
Ziya AkvHı dı 9.Rasiru Yurtman 9, 
Tevfık Gc ç 9, Nuri Aksak 9, Dok
~Or Ali Na uı 8 , Baki Tonguç 6 , 
izzet Koçak 3 , Sabrı Gül . V~hbi 
Necıp, Afi , Rıfat , llüs~yin D um 
birer rey . 

En çok rı y alıınlardan Feyzi 
Dural, Kusı n Eaer seçimi k~zan

mı~lardt. Uun•lan, ıııüsavı r~y alan
lardan Ziya Akvcrdi, Rasim Yurt

man, Tevfik genç vu Nuri Ak,ak 
arasında da kur'a çPk idi ve !rnr'a 
yı flasim Yurtman kazandığı için 
Daimi Encümen uzııları; Feyzi Du
ral, Kas m Ener vo Ra<iİm Yurt
man olarak t •k:ırrür etti. 

Gündelikte ko:rnşulaca k başka 
mad,le ofmadığı iı>in başkan, ikiaci 
toplaı.tıyı 11 son teşrin pazartPSi 
günü saat 14 de hıra ktı ve toplan
tıy~ son verdi. 

bu gece nöbetçi 

Eczane 

~I •başınıo dikkats'zlık neti
r·'tak eeyyar ~lektrik lamba ~ 111uınuımmll1Iuıımm111 1 HUJ1ı·ı .ıut1.J•1,·ıı1111111111ın;hınMı1ht1ınıııı1. •ııı~ 

er 1 ~ .. 'Yanına kapılarak öldü 
~. 011 Y•zm•ş!ık. 
~ 1Ustahaşının İu Şakir fab 

1 ' 1 llıkı Ç• rştığı yazılacak yer de 
·~ a Toros falırikasında Ç•· 

iti ~~ılınıştır. Bu yanlışlığı 
1 ıı. 

Yeni ole 1 ei varı ıııi;ı 
1 

j 

Vatan eczaııesiı.lir ~ 
tıffl•>ııı ·ı, 11!-rll >11-""""1 1111"1M•ııt rımıuuuuıuııwııruıJ 1 

------ - . 

( Türk Sözii ) 8ayfa : 3 

Cephelerde dur
gunluk var 

- Birinci sayfadan artan 
lngiliz kabinesi tarafından ince 
lenmektedir . 

Bll raporda önemli dcğişiklik-
1..r yapılacağı tahmin olunmakta

dır . 
Brüksel : ~O (A A) - Belçi

ka hükumetinin Z.C•İ tedbirleri 
irtilıat ve ttlıf komisyonu tarafın
dan lıelırtilcn tarihte tatbik ede
ceğini , fakat Belçika kongosu 
için en az bir aylık bir mühlete 

iizum görüldüğünü uluslar sosyete· 
sine bildirdiği teyid edilmekte· 
dir . 

Roma : 30 (A.A) - Devlet 
dayreleri masraflarını kısaltmık 
için buralordaki çalışma saatleri 

değiştirilmiştir . 

Brüksel : 30 (A A) - Bazı 
gazt'teler tarafından yapılan ten· 
kitlere cevap olarak B-lçikalı sü
el lıey•t bakanı Binbaşı Dotbe· 
diıı İngilrz ve Fransız büküm.t· 
leıile tam bir anlaşma neticesi o- ; 
!arak ve İtalyan hükumetinin mu- ı 
vafekalı alınmak suretile Adisa- \ 
ababada bırakıldığı bildirilmek
tedir . 

Loııdra : 30 (A A) - Eden sa 
al 14 de Ce~evreye hareket et-j 

miştir . 
Mılaoo : 30 (A.A) - Gızeıe 

ler et ve kağıt istiblakini azalt· 
mak için Mussolini tarafır.dan 
derpiş edılen tedbirlere müzahe
ret etmekle kalmıyarak daha şid
detli tedbirler ittihazını ve me· 
sela bütün yabancı e,yasına kar· 
şı tam manasile boykotaj yıpıl

masınr istemektedirler . 
" G•zeta Popoli ,, zecri ted : 

birlere karşı mücadelede İtalyan 
etyası ile temin edilebilecek olan 
bütün yabancı rşyanın deıhal ve 
tamamen bertaraf edilmesini za· 
ruri kılmaktadır ; diyor . 

« Popoli Ditalıa » gazetesi 
zrc•İ tedbirleıin bunları tatbik 
edenlerin aleyhine olıcai'ı mu
talaasindadır lar . 

Adisababa : 30 (A.A) - Ha
vas ajansı aytarıodan : 

İtalyanların Volkıit bölgesin· 
de aradıkları Ras Kassanıu kuv
vetleri Kondardau Tigrtye gele
rek Aksumun güueyinde toplan 
maktadırlar . 

Volkait bölgesi; Tıgre bölge
ıi gıbı dağlık ve arızalı olup Ha 
beşlere lı.olaylıkla gizlenmek im
lcanını vermektedir . 

Harrar - Hi.edud yolunun 
güoeyiode devamlı bir faaliyet 
gösteren H•beş kuvvetlerioio ya
kında taa,.uzı geçmelenne ibti 
mal verilmektedir. 

Londra: 30 (AA) - "Presas· 
sociations,, Fransız kayoa klarıo -
dau gelen habeıler hilafına olarak 
İtalya ve uluslar sosyetesine bil 
dirilecek m,.f,uz laıış teklifltri 
üzerinde P .. iııte l:''ransız ve İogi· 
liz uzmanları arasında biç bir an 
laşıoa olmadığıoı bildirmektrdir. 

Bu bus •ıstaki görüşme!~ 
devam etmesi mümkündür. Fakat 
logiltere ile Fransanıo Uluslar 
sosyttesinden selabiyet almaksı
z n herhangi bir harekette bulun· 
malATı kabul rdilemez. 

Esasen üç devlet arasıoda gö· 
ıüşülmesi de mevzuu bahis değil· 
dır. 

Adisahaba : 20 (A.A) - Tec
Horrarda gazetecileıe aşağıdaki 

sözleri ~öylemiştir: 
İtalyan - Habeş anlaşmazlı

ğıoıo kotarılması için Fraosa, İn· 
·gıltere ve İtalya 'arasında oimdi· 
görüşmeler yapılmakta olduğıı 

muhtemeldir. 
Fakat !junu söyleyeyim ki Ha· 

beşistan, lıalyaıılar işgal ellikleri 
yerlerden çıkmadıkca bütün tek
lıfleri ıeddedecekıir. 

SON DUYUKLAR 

Japon hükumeti 
londrada deniz kon
feransına gidiyor 

Londra : 1 ( A.A ) - Japon 
bükı1mdi 2 12 935 tarihinde Loc· 

dra deniz koof~ransına iştirak 

hakkındaki develi kabul etmiı ve 
fakat heyet azasından bazılarının 

Z•ma: ıuda Loudraya yefşememe
leri mümkün olduğunu bildirmiş· 
tir. 

İki Fransız deniz eksperi İn
giliz deniz bakanlığiyle bn:ırlık 

müzakeresi yepmak üz.re Lon
draya gelmişlerdir. 

Diyet kurulu 
Devlet başkanına geniş 

bir salahiyet verdi 

Varşo9a: 1 (A.A) - Lebiatan 
diyet lıurulu 15· 1 935 tarihinden 
itibaren devlet reisine kanun kuv

vetini haiz olmak üzere rkonomik 
ve fio•nHI emirn•meler otşri 

hakkını veren kanunu büyük bir 
co,kunlukla kabul etmi§tir. 

Bu kanun perşembe günü se 
natoda görütlilecek ve şüphesiz 
kabul olunacaktır. 

Fransa da 
Finans kornisyonu özel 

Asri Sinemada 
2 Teşrini sani cumartesi günü akşamından itibaren 

'' Henri kistemaeckes,, tin 
eserind&n iktibas 

Cepbede bir gece 
kıskançlık, aşk, heyecan 

filme ilaveten : dünya havadisi 

pek yakında • • 

Bitmemiş Senfoninin ilahi artisti 

Martha Eggert'in en güzel filmi 

~Kalpten, kalbe ıa?Q 

bugün gündüz iki buçukta matine 
iki film birden 

ölüm uçurumu , 6 numara ocak 

arkadaşları 
6062 

bütçeleri onayladı ~------------·---

Paris : 1 (AA) - Finans ko 
misyonu dünkü toplantısının so
nunda bir çok özel bülç•leri, bil 
bassa fınaos bakanlığı bütçesinin 
büyük bir kısmını kabul etmiı bu· 
lunuyordu . 

r-- ıoto oşkan , 
Komisyoa aynı zamaoda sol 

par tiler d.J,gasyonu tuafıodan 

emirnamelerde yapılma11 teklif 
edilen değişiklikl<:ri de incelemiş 
tr. Finans komisyonu hükumetin 
fikri alınmak kaydiyle onbeş bin 
franktau az gelirler icin tarh edi
le" verginin yüzde onuoun g•ri 
verilmesi hal<kıodaki metni ilk 
okunuşta kabul etmiştir . 

Yeni ispanya kabinesi 

Madr it : 1 ( A.A) - Eskisi 
gibi l•Şeklıül etmiş olan yeni bü
kümet yarın öğlr.d•n sonra parfL· 
mentoya gelecektir. 

Yağ talimatnamesi 

Snğlık Bu kar lığı tarafından Yil
pılJn süt talimatnamesinin tama
men tatbikı için bir ay mühlet 
verılmişti. l:leleıliye , süt talimat
namesinin tamamen tatbikına o-e . <> 
çılmrsini mütenkip bozıık ynğ ve 
peynırlerle de esaslı bir şekilde 
kilde mücadeleye başlıyocaktır. 

Sağl.k bakanl ığ•nın yağ istih 
sah ve satışı hakkında da bir t111i- ı 
matname hazırlamakta ohluğu ha
ber verılmcktedir. 

13u yeni talimatoo:ne çıktıktan 
sonra, halkın temiz ve sıhhi yıığ 
bulabılmesi için bir çok tedbirler 
alınucnktır . 

Eğer İtalyanlar topraklarımız· 
dan çıkına.zlarsa .souuoa kadar harp 
edeceğiz. 

HaLeşistan; dünya barit•sından 
silinmek istemiyor. 

Ülkemize yapılan silib ihraca 
tına konulan ambargonun kaldı 
rılıoası ile yakında İıalyanıuki ka 
dar modern bir baıp malzemesin~ 
sahip ole cağız. 

O zaman İtalyanların üzerimiz 
de biç bir üstünlüğü olwıyacaktır 

Gerek Amatör işlerini ve-gerekse atelyıı fotoğrafı 
ve her türlü Ağnındisman ve diğer biitün fotoğraf işle

rini yapmağa başlıyan Coşkun Güven, hı>r gün sa
bahtan akşama kadar açık bulunan atelyt>sinde saat 14 
den 19 kadar bizzat çalışmaktadır. 

Amatörlere mümkün olan bütün 
kolaylıklar gösterilir. 

Bu akşam 

Alsaray sinemasında 
Yine iki proğraım 

1 

isimsiz adam 
Fevkalade heyecanlı hissi film 

2 
1 

Ucan Kartallar 2 ınci kısım • 

matineler : 
Cumartesi 2,30 dıı 

jenni krehard 
ve 

Uçan kartallar temamen 
Pazar 2 de 4 Je isimsiz Adam ve UçAn Kartallar 

6065 



Adana Borsası Muameleleri 
PAMÜR'. ve Xö~A 

Kilo füyatı 
Satılan Mikdar et Jsı En En çol az . 

K. s. --
-XOpımalı pamuk ___ 

K. _ s._ - fCUo 

Piyasa parla(!ı ,. 36 37 
Piyasa tt-mizi 

" lene 1 35 41,50 
iane il 35 37 
EkııpreR 

1 
36,50 

Klevlant 1 
YAPACI 

Beyaz 

1 1 Siyah 

Ç 1G1 T 
Ekspres 
iane 2,05 
Yerli "Yemlik,, 

•• "Toh urolıık,, 1.87,5 J.82.5 

HUBUBAT 
Bıı~dııy Kıbrıs 5,75 .. Yerli 5,75 

_5 ___ 

•• l\tf'ntane 
Arpa 
Fnsulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Sienm ll,37,5 

1 1 
lJ N .... Salih 850 - 775 ... .. 
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.Y. .~ 
:ı ..... Simit 

" ]5 -~Cumhuriyet 900 
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Alfa .. 
Liveqml Telgraftan Kambiyo ve Para 

l I 10 I 1935 İŞ Bankasından alıo°:>ışur. 
'4num />ene 

Hıızıı l-~- 42 Lırt't 
9 ı~ 

H•yşmark 1 97 08 1 iııcı K. Vadeli 
li'raok••J! raoeız,, 

6 07 2 ıucı K. \'tıddı ::iterim "lnı?iliı,, 617 
t:t ı ıı ı hıızır 5 62 Dolu .. Amerilr.au,. 79 45 
l\t"vyork 11 04 Frank. .. lavı\r.-., 
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Kok kömürü ahnacak 

Belt>diyemiz n kışlık ihtiyacı olao yirmi ton kok kömürünüo satın 
alınması oçık olarak okeıltmeye konulmuştur . ihalesi Teşrini sanioin 
12 inci solı giınü saat on beşte belediye encümeninde yapılacaktır. 

iğrntı tutum parası yetmiş beş liradır. isteklilerin şartnamesini gör
mek üzere her gün yazı işleri kalemine ve ihale gunü de Daimi encü• 
mene gelmelerı ilAn olunur.6042 26-29-2-5 

Semikok sobası ahnacak 
Belediye <laire ve şüebatı icin satın alınacak olan otuz dört adet 

Sı:ımikok sobası açık eksiltmeye konuımuştur. ihalesi Teşrini seninin 
l 2 inci S!llı hünü saat on beşte belediye encümeninde ya pılocaktır . İğ· 
reti tutum parası yüz liradır. 

isteklilerin şortoıımesini görmek üzAre her gün yazı işleri kalemine 
eA ihale günü <le u&imi encümene gelmeleri ildn olunur 604 1 

26-29-2-5 

-·· a·· -. ~-:.;..,,. . .-. . "."';· . ·,.;;:· ;: · ... ı t~ . -: 
,. • of(. =· ..:~ . .., : 

EC ZANESINDEN ALiNiZ 

UCUZlsU/C OOGRl/lsUk_ 
5370 142 

Kiralık ev 

Yeni istasyonJa Brazzo.loH fabrikası arkasınJııki küçük ev kiralık

tır. istiyenler bir kart postalla aşağıdaki adrose veya benzinci Bay 

Mehmede müracaatları 6023 Adres : Cavid Raşid Ntftisen-
3-3 dikat . 

Mersi11 

! .. 
{ 'l'tlrk ~ÖZO I 

Halkevinden 
Gösteril kottıilesinde r· çı k o)an 

üyelikler icin 8-ikinci teşrin-935 
cuma gürıü saat 17 de ı-wçim ya
pılr caktır. Bu şubeye kayıtlı üye
lerin o gün llalkevine gelmeleri. 

2-2 6061 

Halkevinden 
Köycülük komitesinde açık olan 

bir üyelik için 8-ikinci teşrin-
935 cumn günü seçim yapılacak
tır. Bu şubeye kayitli üyelerin o 
gün saat 16 da Halkovino gelme-
)eri.6067 1-2 

Seyhan valiliğinden: 

Hususi Muhasebe ile ala.kadar 
devair evrakının basılma ve yapıl· 
ma&ı için açık eksiltme günü Teş -
rinisaninin, beşinci gününe kadar 
uzatılmış olduğurı<lnn istekli olnn. 
)arın muhammen kıymet üzerinden 
% yedi bu~uk teminat akçalarile 
ihale günü suıt dokuzdıı enrüm1:10fl 
mürtıcaat eylemel~ri ilA.n olunur. 

6064 

Seyhan valiliğ!nden: 

llul'Usl idare ile aldkad11r de
vairin kışlık yakacıı kları için( 1 1400) 

kilo kok kömüriı ve ( 10000) kilo 
meş~ kömürü ile (12250) kilo me
şe odıınu açık eksiltmeye konul· 
muştur. 

Talip olanların muhammen be
del üzerinden o/o yedi buçuk pey 
akçalarile ihale günü olan T1>şrini 
san inin beşinci günü daimi encü. 
mttne müracaat eylem .. l•·ri. 6063 

2-3-5 

Çağı ı 
Seyhnı spor kulühiın•lt>n: 

Bazı nı··seleleri göı ü~mek üzere 
kulübümüz üyel•ırinin 3 pazar gu 
nü saat 1 1 dP. H·tlkevind>i bulun
maları ricıı olunur.6066 

Müderris Doktor Raşit Tahsin 

Tuğsavul 

Akıl, sinir beklml 
Avrupa ve şerımızca tanınmış Hoca doktor Reşit Tahsin şarımıza 

gelmiş, oski sevgili muavinlerinden Doktor Mazhar Esenin Orduevi ya

nındaki evine inmiştir. 22 gün kalacaktır . Başvuracak hastaları her 

1 

~DAcl~. 
-BiRiKTiREN 
RAJ-IAT ~DbR 

Birinci sınıf 

Göz hastaltkları mütehassıs 
Doktor Mesut Savcu Jİ' 

tıil' 
7 kadar , 

Hastalarını her gün öğleden sonra saat 13 - 1 ye . de~· 
h nesıll ahmer civarında lstikldl mektebi karşısındaki muayene 11 

buleder. 5912 11-14 

giin orada kabul ve tedavi etmektedir.6012 8-10 -------------------------------------
-------------------------------------------

Dıırmıışr .• kı ıııııkallesin\l•! Dr.8iileyıııno Sırrı Beyin ıwin i rı k ·~ r şıR ın 

daki iki kcL iiz'irirıc No: 82 ov kiralıktır.htı·klilu n Lıiks Bakkı.ıl yc:-i ıo 

uğraıııalııı ı . 5946 12 15 

5370 141 Vi.layet daimi encüme- J Paranı!-~ 

"':.~.:~ı~ın Hamidiye köyünde ı ı Boş yere h~rcama ve har-1 
llususi idarenin malı bulunan ve cıyacaksan yerli malı al 1 --------------------------

:beher dönümü yedi Jira mubam- ı 
men kıymetli ( 30 ) dönüm tarla 
( 46 ) pıır~:a olarak ayrı , ayrı mül- · 
kiyeti peşin para ve açık artırma 
suretiyle satlığa çıkarılmıştır . is
tekli olanların yüzde yedi buçuk 

pty akçelerile 19 - 1 1 - 935 Salı f 

günü saat 10 da daimi encümene 
müracaatları . 

29-1-5-9 6054 


