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S KURUŞ ADANA GUNLUK GAZETE ON iKİNCi YIL - SAYI 3395 

mevzilerinde Habeşler yeni 
taarruzunu bekliyor 

İtalyan 

• 

iliz parlementosnda bir muhalif saylav ltalyanlar 
leyhine çok ağır sözler söyledi ve ''onlara ancak 

silahla muamele yapılır,, dedi. 

lyan - Habeş savaşı hakkında türlü kaynaklardan birbirini 

çeşitli haberler geliyor. yalanlıyan 
........_ ____ ..;;_ __ ~-------------------------------, 
Anadolu ajansının her akşam saat 22 de g<jzeteler için 

berleri çok fazla parazit yüzünden alamadık • 

Radyo ile verdiği günlük 

~di11bebı: 4 (Radyo) - Boy. 
1Jtarının bildirdiiine ıör~, 
llıoin §İmalinde 15,000 ki· 
lair Habeı kuvveti . ltal1an

a.:••rruzunu beklemektedir. 
Habeı kuvweti iyi tecbiz 

iı, silah ve mllbimmat bol
'' lcenanlar b11 kuvvete mü· 

'1en erzak tatımaktadır. 
C.•opta İtalyanlardan kaçan 

ili bıllr, bur•da ltalyaola
'k 70 kadar uç8ğt bulun 

•11 ıöylemektedirler. 
~İsıbeba: 4 (Radyo) - Bu 
)Ortu mlln•aebc:ti1le Habeş 
bdı beyaz bir katırla ve bü. 
bir törenle kiliaeye gitm'ı, 
e bulunmuı ve kiliseden 

"ken hallr tarafından tiddet 
•ılanmııtır. 

ltoına: 4 (Radyo) - Büku· 
• .ltalyaya tatbik edilen eko-

. zecri tedbirlere karıı mem
ijta iptidai madde kapuiteıi 

•tttırmak mak1adı1I• yeni bir 
tefkil etmiftir. 

&u ofiı, ltalyada maden araı 
•ıı yapacak ,. bulunan ma· 
1•ri iıJetecektir. 
Sonra, zecri tedbirler dolı · 
la İtalyada her türltı iıtih 
llaıddelerİDİD fiatlarıada görll
YG~ıelmeyi hukumet çok sıkı 

1 
~ILal~e kontrol etmektedir. 
•yrı tabii olarak fiatı yük· 

İtalya için 

~ritreye gidenlerin 
acıkh hali 

herut - İtalyan propağanda 
~ k~pılırak Suriye ve Lübnan 
'ltreye gidenlerden iki k: ~\ 

I hasta olarak buraya dön· 
trdir. Bunlerdan biri ç~k ' . ' 1 •cı meıakkatleri bülise· 

tô " Yle anlatıyor . 

.... Bizi buradan alarak va· 

&:;.~arlaraaa hıps ile Eritn-ye 
1\ uler . 

•raya ayak bastığımız zaman 
,. ~sirler gihi~İtalyan asker
lıa 
, Dıuhafazaaı altında yol yap· 
, başladık . Güodüzilo müt-
leıa. . ' dd l" .ı ve gecenıo şı et ı 110 

heuıen hepimizi basta etti . 
t'irrni dört sutta bir kue 

il •~ak suda kaynamıı makar
e ık· h' 1 parça peksimetten baş-

~~r § .. y vermiyorlardı . 
'deolerin bir çoğu bas ' a ol
tt d I~ I rı ao hep hastanele e ya 

l~ llr . Bunların hali çok a 
,~~ · Bir çoklarından bura

~'ttaı •ılelerine m ektuplar ge 
'aı · Bu mektuplardR sahipleri 

evvel Bu cehenn"m aza-
'" ı _ 
1 •urtarılmalaraoı yalvar 
: •e •ksi taktirde intihara 

\'erdiklerini bilJirmekte· 
t 

" ıt 

seltmek istiyeoler için çok ağır 
cezaların tatbik edilmesi kar.r
laıhralmııtır. 

Paris: 4 (Radyo) - İtalyayı 
karıı petrol ambargoeu ekono
mik zecri tedbire iıtirak etmi§ 
olan d"vletlerdtn bir kumı ara
stDda beyecarı uyandırmııtar. 

Bu hususta ileri sürlllen mü· 
talial.ra gere, petrol ambargo 
iti durumu bBıbiltiln aiır laştıra· 
cak ve ihtimal ki bu, ubim sü 
el neticelerin doğmHına S t hep 

ol ... caktır. 
Londra: 4 (Radyo) - Kralın 

parlementoyu açıı nutkuna veri· 
leeek cevabıa bazırlanmaaını mü· 
zekere eden A..am ve Lordlar 
kamarasından mürekk"P parle
mentoda muhalifler namına ıöz 

alan bir saylav §unlara söylemiı

tir: 
"Kral.o nutkunda Ulus1ar ıos

yeteıioden bahsedilmemiıtir. İtal
ya, Habeıiıtaaa bir kirpi gibi gir
miıtir. Bio•en•leyb bOtUn İal•D · 
hk dOnyası karıııında .onunla 
uzlaıma müz•keresi deiil, onun 
hakkında bilküm verilir. Bu du· 
rum kaıfı&ıada bizim için silaha 
sarılmaktan baıka çare kalma
mıştır ,, 

Sayluın bu ıiddetli sözleri 
muhalif grublar tara{ıod,.o sürekli 
olarak alkıolanmııtır. 

EZ 

Kahire: 4 (Radyo) - A<Jma 
radan bildiriliyor: 

Ab!lrl mıntıkasında Habeş ve 
İtalyan kuvvetleri arasında önemli 
bir çarpııma olmuştur. 

Bu çarpıtmada Habeşlerden 

onbeolciıi: ve ltalyanlardan da 
bir ıübay olmak üzere sekiz kiti 
ölmüıtilr. Her iki taraftan yara· 
lılaran sayısı da fazladır . 

Kahire: 4 (Radyo) - Bin 
lıişi kadar tahmin edilen bir Ha 
bt"f kuvveti Kandiyana mıntıka 
sında bir İtalyaıı kuvv~tiyle kar 
ıılaımış ve ıavaıa tutuşmuştur. 
Ras Seyyum kuvvetleri da bu 81 • 

rada yetiımiş ve İtalyanlara bayii 

zayiat verdirmiştir. 
Kahire: 4 (Radro) - Hatrar 

dan bildiriliyor: 
Habeı ordusunda mOıavir bu

lunan Oımanlı oı dusu Pa1alarlQ 
dan Vebip, İtalyanların irtıbatla 
rant kesmek için Diraımaktadır. 

c,oubu garbi istikametinde 
ilerlemekte elan Ra1 Duta da İtal· 

yanlara 6oemli zayiat verdirmek• 

tedir. 
Adis11bebadın cepheye mun 

taıam Hab1ı1t kuvvetl"ri srelmelc 
t~dir. 

ltalyanlar, Şimal ve Cenup 
cepbeleriode Habeılilerley aptık · 
ları bugü rı kil savaıt• bir çok mak 
-Gerisi ıiçıincıi sahifede 

işleyen yara kapandı 
~~---------·-----~--~~ 

Siverekte yıllardanberi şekavet ya· 
pan iki çete yok edildi. 

~~---------·--------~~ 
Urfada çıkkn .. Ulu111 " arka-ı 

daşımızda onuduğumtiza göre; 
Siverrkte 926 scnf'ıiodenberi 

elliyi mütecaviz cioıyc t ve aov
ıunculuklar yapılmı~. memleke
tın emniyt"t Ye asayitioi ikide bir
de tehdit eden l(ucakla Hasan ve 

Siverekli Ramazan uamıada ilıci 
çete türemişti . 

Bu çetelerin zulnm ve tahak· 
kümünden kaza balkı iki partiye 
ayrılarak balkın bir kısmı Kucak
lı Duan ve lıir kısmı Siverekli 
Ramazanın hioaayeleriae sığını> rak 
ömürlerini iztiraplı günlerle ge
çiriyorla r dı . 

İlci çete arasında devam eden 
buaumet rlolayııile iki kısma •y
rılmıı olan halk ta yekdiğerini 
6ldürmeğe baılamıı ve halk ara 
sında uzun müddet devam rden 
bu çirkin ve acıklı manzaradan 
Siverek kazuı yakın bir zamana 
kadar " lcanh Siverek ,, nammı 
taşıtmakta idi . 

Kaymakam Mahmud Nedim 
Akenin, balkın iki parti olmasına 
yegane amil olan ve müt .. addit 
ıekuet sucluile mtmleketir. em- I 
niyet ve sükt\aqnu ihlal e~eo ber 

iki çetenin ev,el emirde imbaıı 
için ciddi ve f!&11lı tedbirler •l
meğa başlıyarak dokuz sf'ne için 
de sekiz katil vakası ve bir çok 
soygunlar yapmak suretile şeka 
vet• ıül6k eden Kuc11 klı HaHn 

çetesioia devam eden taokıo hare
ketl~rirıe nihayet vermek üzere 
934 Ağ"uılosunda hkibioc ç ı karı
lan jandarma müfrezesinden 4 
oeferıo bir günde ıebit olmasile 
bu çetenin cür't'tİ daha fazla art 

mıotı . 
Kazanın faal, genç ve dinç 

Kaymakamı M•bmud Nedim 
Akerin , aldığı euılı tedbirluine 
devam etmt.ıile ıenelerdnberi 
yılıalınmıyan b1J çeteyi 934 ikin -

ci tt§rin ayında çete reisi ve hel · 
li batla efrıdı imbı edilmrk su
retıle teDkil edil~rek memleketin 
emniyet ve sükftoiiou iade etmit 
ve bu çetenin zulmundun yılıp 
it ve güclerioi terk edeo zavallı 
köylüler ae•iimete çıkarıldı . I 

Bundan sonra 42 cinayet yap
mı§, bir çok köyl eri harı ca bağ· 
lamıı , hükumetin kuvuetlerioi 

eık ~ık itkil, k•~•O•Q çar§ı orta -

- =-
Türk ofisin 

f 
ltalya ile Kılering he
sablarımız hakkında 

bir bildiriği 
ftalyaya karşı tadbik edilmek

te olao uluılar sosyetesi teklifle 
rinio Bazı maddeleri Tüıkofis 
meıkezince tefs:r edilerek don 
şubelere bildirilmiştir, 

Bu tefsire göre; On sekizler 
komitesi tarafından teklif edilea 
klearing itiliflan [hakkındaki 
m addede kastolunao maks•d mli
tevazin veya İtalya aleyhine baki· 
ye a-öıtcrco kleariog hesaplarının 
ycnid~n liret tahsili.tile büıbütün 
artırılması dolayıııile ltalyaya bir 
kredi temin edilmiı olmanın men'i 
olduiuaıi göre 1'Drk İtalyan klea
rioı heaabaoda İtalyanlar lehi· 
ne mevcut hekiyenin ltalyaya ya 
pılabilecek gayri memnu ib,ocat 
beddluinin tediyesi euretile tas · 
fiye edilmesi mümkündür. 

18 İlktt-§rio ·935 tarihinden 
evvel ltalyadan çıkmiş olan etya
nıo idbılı 18 kaououevvel 935 
tarihine kadar mümkün olac•ktır. 

F 

Konyada bayındırlık 
Şehir işleri yeni hamlelP-rle düz -

gün bir yol tutmuştur • 

Konyada bir hayvan borsası açılması 
için ciddi teşebbüs yapılıyor. 

Konya : (özel aytar ımızdao)

Urayıa para yokluğu ve borç· 
lu olmuaoa rağmen yioe Cumu
riyet Meydaoıodaki Fransız mek
tebini iıtimlik ederek alanına bu· 
nu da sokmuş oldu. 

. Alanda bir Cumuriyet Aoth 
yaptırd1. Al.eddin Tepeıinio ete
ğinde bir trhidler Anıtı io§Ht 
kumı hemen bitmek üzere olao 
hu Anıta Şarlıay ile Korgt:oeral 

C Cabit Toytlemirin nezaret etme
siyle lia-ilendikleri bu kıvançla iş
lerden dolayı Konyalılar büyük 
bir 1evinç doymaktadır. 

de yeni bir önem verecek teıeb
büalede bulunmak Ozere Konya· 
dan Aakaraya gitmiştir . ~Sayın 
İlbayımıza .baıarıklar dilerken 
sevgili Ba§ Bakanımızın büyllk 
himmetleriyle ve ziraat bakanımı
ııo 11mımı olan yardımlarıyla 
ve Bayındırlık bakanımızıo mua .. 
yenetlcriylf" : Konyanın l-u &nemli 
derdine de bir nihayet verilece· 
ğini ve icap eden direktif ve y•ı
dımları almak ve muayenetleri 
görmek üu re An icar ada buluna· 
cakludır . 

İlbayımızın ilimize gelditi 

K"za 18 ikinci teşıinden evvel 
ltalyadan yola çıkmıı olup bir 
transit merkezinden gel~n eoya 1 

d.hi yukarıdaki muameleye tabi 1 

tutulacaktı:. 

Bu ıuretle ithal olunac•lc maı- 1 
Jara ait hususi Takas muameleleri 
Merhz bank11ıoın muvafakatile 
yapılacaktır. 

Çıuşı hoyuada~ i cı dd el trio 
tamiratı mütemadiyeei de bir ta· 
raftan yapılmaktadır. Uray yakın 
da Dutlu su işini de sayın ltbayıo 
büyük bir yudımıyle başar

mak ilzereedir. 

Fenni Mezbebasına bir Labu
ratuvar malzemuioi de ilAve et 
mek üzeredir. Ba~ırsak imalitha

neeinin de takıimatı yaptırılmakta 
ve bir kat daha tekemmOle koy
muş ve yeni blltcesine yol inşaatı 
da koyarak azar azar ileri işlerini 
de bitirecektir. 

gilı.deoberi göstt!rdiğı gayret ve 

faaliyetleri l'e halka göıtrrdikleri 
muavenet ve yardımlardan ne ka· 
dar yazsam azdır . 

İktisadi haberlerden : 

Guzey ve Doğu ilini mınta 
kası Türkof s Direkt6rü Celil 
Akvürekde diln iocele~ekte bu
lunmak üzere Mersinden Konya
mıza gelmiştir . 

Kuşadasında 

Köprüıer harap oldu , 
tOtUn ve erzak su al

tında kaldı 

Bir kaç ,Oa aoce Ku,adHID -
da yağan ya;murlardao lcaza mer
kezi ıu hücumuna maruz kalmıı· 
tır . Ezcüm le Tüı kmeo mahalle
eindeki bütün tütUn mahsulleri 
ulanmıı , betti balkın yiyecek 
erzakı bile temamen su altında 
kalmııtır . insanca zayiat yoktur 

Yalnız tehlikeye maruz bulu
nan h·ı a-enç Judarmalarıo yar
dımiyle kurtarılmıthr . Zarar ve 
ziyan mikdarı henüz tesbii edil
Wf'mi§tir , 

Su ist ı la~ı yüzünden eehria 
umumi ooaeainio bazı yerlerinde · 
ki köprüler harap olmuştur . 
KayrnakemJıkça bunların tamiri 
için ketif yapılmak Ozere bir 
fen memurunun gönderilmui vi
layetten isteomiıtir . 

• 
* * 

Kuşodosın rı olduğu g ibi Tor-
lıa lı hovalisine do ~iJıl etlı yağmur
lar ynğmış ve Celldd gölü do irlar-. o 
dan ıııe n sol suretile taşarak et -
rafh hulanan iki bin dekar ara · 
ziyi su is t i lı1 etm iştir . Bu oroz i 

Cell"J gölünün ş imnlindek i Arap~· a 
ve Çnyba şı köyler ine aittir İ usun ca 
vo hayvanca zayiat olmamıştır. 

Son şidıJetli ynğm•!rl ıı rda n vi
IAyet in bazı yerlerinde bozulmuş 
olan yollarla köprülerin tamiri için 
keşifl erinin yap ı lması için vildyet
ten nafia direktörlüğüne emir ve 
r'.lm iştir. Derhal mühendis gönde
rılerek kı>şineri yaptır:lacak ve 
bozulan yol "e köprüler kısn bir 
zomanıla taınir t·d ileccktir. 

ıında alenen adam öldüren ve 
Kuc1Aklı Havanın çetesine nisbe
ten daha ızsıın Siver~kli Ramaza · 
oı:ı çetesinin takihine baıladı . 

Bu çetenin reisi çok zeki' ati1' 
ve ce.ur olmasından ıenel~rden 
beri memleketin muhtdıf kolla 

·- Gerisi ıipincü ıagfada -

llbaylıym su işleri : 

İlbayımız Cemal BardalLçı, ba 
zı izabatda bulunmak ve su ve 
1&İre gibi mühim itler hakkında 
ilıili olan bakanlada görüş

mt-lere ve temHlara baılıyarak 
Konyanın derdi olan au işlerine 

Şarbay ve ilbay ve icabeden 
makamatla o lan temaz ve incele· 
mder neticesinde de Kooyada bir 
kooperatif ve haller ve bir de hay 
van borıası ihdasını görnıerek ka
rar laşllrmıştır . Bir kaç ıünden
beri ıchrimizde bulunmakta olan 
Direktör bu işler hakkında dı 
Tecim Odası ve Borsa i ~e de ince· 
ltmr.lerde bulunmoı ve Boralara 
lazımgelen dire~tif ve emirlerini 
vermiıtir . 

İtalya anlaşmağa razı mı oluyor? 

Halk arasında endişe baf gösterdi. 
Aklı başında olanlar ne dii.şüni1yor? 

-----·---· 
Romamn hazin çehresi 

Romadan 28 tarihile "Tan ,, 
ıazetesine bildiriliyor : 

Şu günlerde her ıeyi İtalya
nın Habeı- ltalyan ihtilafı OzP-rin
de hattı meıeleoin eea11 hakkın 
da bile görüımr:yi kabul edeceii · 
oi anlatmaktadır . ltalyanın şe · 
ıefiyle mütenasip bir teklini İtal
ya m~mnuniyet le kabul edecek· 
tir . 

Hıuekitm ba~lana-ıc ında ol · 
doğu gibi , billün Habesistanın 

istiliıındao arhk bahsedilmiyor . 
En mühim iıin son haftabrda nok
taların i lerisinden sonraki vaıi 

yeti kabili ettirmektedir • Bunun 
la beraber uilaşma konuşmaları · 

oın yakında hıılayacBğına dair 
biç bi.r işaret de yoktur . 

lna-iliz ve Fraosaz ekspresleri· 
rıin Paristeki konuımalan henüz 
bir n~tice vermed iği gibi zec ri 
tedbirler de biitüo tiddetiylr. t . t
bik olunmaktadır . Bunun için
dir ki ; İtalya da halk arasında 
geoit bir endiıe ba§ göstermit· 
tir . Aklı batında olaolu bugün
kü vaziyetin neye varacağını ken

di kendilerine sormakta ve bed
bin fikirler sOratle yayılmaktadır. 

Salihiyattar bazı Roma ma 
bafili süel barelıclta derhal dur
durmak silıatiyle zecıi tedbirleıio 

tatbikıoada mani olmak ve. bu ıuret 
le daha az ğergin bir durum içia· 
de bir ınl•şma :·~ yoJu aramanın 
her bıtlde daha faydalı ve lrirla 
olacaiı filuind "dir . Btt tekilde 
herkes için de daha bayırlı ola
caktır . Fakat bütlin bu umutla
rın lngiliz kayt ibtinzlariyle kar
§ılaıacığı da muhakkak görfll
mektedir . 

Diğer taraftan ltalyada bugün · 
kü siyasasını deAiştireceği fikrini 
a~ıktıan açıia belli etaJek isteme 
diği de mubakkaktır . 

Borada herkes bir ihtiyat ese · 
ri c larak bakilci hislerini sakla -
maktad ır . 

Büyük faş iat ori'anı Gioroale 
d' İtalie iki a-üo evvel ltaly&oın ye 
ni bir siyasa takip edebileceğini 
iıaret ettiiini inkar etmekte ve 

bazı lngiliz gazetelerinin bu yazıyı 
bu manada tefsir etmelerine kız 
maktııdır . Bu g•Zeteye göre İtal . 
ya kolay kolay durumunu değiı
tirmiyecektir . Ve buna delil ola
rak da ltalyaaın ne bllyOk bir 
azimle zecri tedbirleıe mukave
mete hazırlandığını g6ıteriyor . 

Ve zecri tedbirlerin İtalyan 
ıiyasuını değiıti r temiyec,.iini • .! 
bu tedbir leria ibtilifın hakkı ko~ 

- Gerisi üçüncü say/ ada -



Sayfa : 2 (Türk Sözü) .5 İlk kaıııı11 

italyaya karşı İngili2-
Fransız teahhütleri. 

Ş h • D 1 Petrol 
~~e~_ı_r~~u_y~u~k_l_a._r_ı~1 Amb~~=~u~ 

logilizce Oeyli mf'yl gazete 1 ne dünyanın bir çok yerlerinde 
sinden : yuıd aramış ve bulmuş olan İn. 

24 mayıs 1915 larıhinde İta!- gi)tere halkından bir çoğu bugün 
ya , İngiltere ve müttefikleri ile ne türlü ihtiyaçlar içinde bu· 
birlik olarak büyük barba gir - luoduğunu, pek güzel anlarlar. 
mişti · Bu tarihten bir ay önce Habeşisıaola ve lngiltere ve 
niHoıo 26 sıoda ltalya bütün kay- F ranıa ile arlaşmağa uğraştığı bü 
oaklarıodan iıtifode etmek üzere 1 tün y· llar içinde İtalya, orada 
logiltere, Fraaıa ve Rusya ile yalnız ekonomik imtiyazlar almak 
birlikte onların düşmanları aley- ve keııdi yurd :arını koıuyan ioınç-
hiode harp etmek için bir ittıfak lar elde etmektro başka bir §ey 
imzalamıoıır . istemiyordu . 

lıalyaoın bu sözünü ne dere 1906 yılında Fransa, İngilte · 
ceye kadar yerine getirdiğini ver- re ve ltalya araııııda yapılan im· 
diği zayiat listesi üzerinde göre- paralör l\:leoelik tarafından da 
biliriz : Büyük harpte mütterek kabul Pdileo muahede sırasında 
dava uğrunda cao veren İtalyan da hal bu merkezde idi . 
gençlerinin 11yı11 670 bin kişi 1925 yılındaki ltalyan-İngi-
dir . liz anlatmasında da gene böyle 

Buna karıı mütıefıkler, İta! düşünülmüştü . 
yaya ne vadetmişlerdi • İşte o da 19.:l8 yılında İtalya, H•h"tiı - · 
borada : tan ile hakem ve dostluk muııhe. 

Bu mııahedeoin on üçüncü 
maddeıine göıe müllefikler , İn
giltere ve Fraoıa ,Afıikıdaki Al· 
mao ıömürgelerini aldıkları tak
dirde lıalyaoıo da bunlardao mü 
aavi derecede istifade edeceğine 
ıöz vermişlerdi . 

Harptao ıoora Fransa ile İn -
giltere Afrikadaki Kameroo, To 
golaod sömürg•lerile §ork Afrika 
11odaki geoit Alman toprakları 
nı aralarında paylaştılar. Öteki 
biiyük parçalar da Belçikaya ve 
ceoub Afrikası birliğine gitti . 
Yalnız bir ıey alımıyan ltalya 
oldu . 

Her hald~ Loodra gizli mua 
hedeıi, İtalyaya da Af.ikada bü · 
yük menfaotler göstermiş olma· 
lıdır ki , bu devlet kendi mütte 
filderiodeo ayrılıp eski düşmanla 
rının tarafına ııeçmiıtir . 

İtalyanıo bu husustaki dilek 
ferine son zamaalara kadar biç 
temas ı.dilmemiş, son zamanlar
da da Fransa ile İngiltere İtalya
ya kumlu ve çorak çöllerden şı:
rid gibi topraklar verm•i"e kal
kıştılar . 

Cenevreda aylarca süren ko
nuşmalar eaaaıır,da 1915 mua 
hedesioden ya hiç babıedilmedı 
yahut bunu" pek ez lafı geçti . 

Mılletler cemiyetinin ileri ge
len moulcileri, İtalyanın tf'ah -
hüdlerini yerine g•tirme11 bah
sinde , İtalyanın başk• memle
ketler tarafından alınmıı bulunan 
baklarını istem•ğe kalkışmasın 
dan ölOrü pek ileri gitmişler 
dir • 

Fakat bunlar, dab' milletler 
cemiyetini kurma fikri kafıılarda 
bile yokken aktedilmiş bir mu 
abede, verilmiş bir söz hiç kim 
senin hatırına bile gelmemiştiı. 

Şimdi acaba verilen sözler ve 
giritileo teabhüdlerdeo bangi~i 

daha üstün tutulmak gerekır? 

En lüznmlu bir zamanda binler· 
ce kan dökmek pahuına veri 
len mi, yoksa henüz kurulma ha
linde olan bir teşekküle verilip 
bundan istenildiği gibi manalar 
çıkuılao teabhüdler mi ? 

Şimdi bir çokları sormakta 
dırlar. İtalyayı sözünü tutmamak
la suçlu, talanlar ooa vaktile ver
mit oldukları sözleri tutmıyan

lar değil midir ? 
Bir vaıd, hiç olmazsa, öteki

si kıdar kıymetli değil midir?. 
.,. Hıkikiğ leabhüd nerede 

dir? 

deıi imzaladığı zamanda da böy
le düıüuüyoıdu ki ıonradao Ha
beıistan, ltalyaya karşı bütün ka
pıları kapattı . 

1915 muahedesi imzal•ndığı 

zaman müttefikler, İtalyanın ge· 
oişlemeğe ve fızla topnğa olan 
ıbtiyaçlarıoı tanımışlardı . 

Fakat aulb imzalandıktan ıon
ra bu hakları ve bu dilekleri bil
memezliğe ğelmişlerdi . 

Şimdı, bu durumda olan İtal
yayı taabbüdlerini bozmakla suç · 
laodırmağa kalkıımak hayret edi 
lecek bir ıey değılmidir? 

Dürüstürlük d .. , içtemlik te bi · 
rer cevherdir . Şimdi biz gerçek 
İngiliz erkekleri ve kadınları aıfa

tiyle nzıycti gözönüne alalım . 
Bu günkü Milletler Cemiyeti, 

gürültücü üyeler tar.ıfından ben
cil menfaatleri bozmamak gayre. 
tile çalışan bir kurum lıaliae ge
tirilmiştir . 

Orada bulunan küçük devlet· 
ler, ıınırlarıoıo emniyeti bozul
masın, bir tehdide uğumuıolar 
diye büyük devletlerin ilhamla
rını yerine getirmektedırler . 

Bu memlekette Cenevre mu 
taaasıblarına yardakcılık eden po· 
litikacılarla kilise önderleri işi 
nereye :götürdüklerini bilmiyor
lar mı ? 

Silahsızlanma meselesinden 
aldıkları ders, kendilerine kifi 
gelmemişmi dir ? 

Şimdi, Almanyaoın ıilahlao· 
ması karııaında cemiyetin iciz 

. göstermesinde Hab~şistao mese
leıiode bu ıureıle müd .. lıalenio 
birbirine muvazi olduğu göze çaıp 
maktadır • 

Bu aciz, bu güıı Avrupa poli
tikasıoın öo cepheaiııi teşkil et 
mektedir . 

Milletler Cemiyetine verdiği 
sözü tutmak ıuretile adalet elde 
edemiyeceğini anlıyan {Almany•, 
bu ~ taahhüdünü boımağa ve si
lahlanmağa mecbur olmuş ve bu 
güo Ayrupanıo en çok silahlanmış 
milleti haline gelmiştir . 

Almaoyanın tepesine binmek 
ııyausı <la aynı derecede feci 
sonuçlar doğurabilir . 

Cenevredeki papazlar da ln- • 
gilıereoio, Fransanır. ve Ruıyırıın 
ltaly~ya verilmiş sözleri olduğunu 
gizleyemezler . 

lngiltere hılkı, İtılyaya karşı 
taıbika ba~laoao ,tızyikler kaı§ı· 

sında müteeasi; olmoğa boşlamış· 
!ardır . 

Şurasını batulamak gerektir 
ki mesele' ancak verilmiş olan 
im vaidler dayresiode koıacılabi 

lecektir · 

Artırım haftası 

Hazırlıklar tamamen 
ikmal edildi --

Bu ayın 12 sinde hatlıyarak 
bir hafta sürecek olan artırım 

haftası hazırlıkları temam<o ik 
mal edilmiştir . Sergi için ayrıl

mrş olan binada da şimdiden hı 
zırlıklar yapılmaktadır . Bu yıl a 
çılacak olan sergiye şehrimizde 
ki fab rika ve müessesder iştirak 
edecekleri gıbi lstanbul , İzmir 
vesair illerden de ticari ve sana 
yi müesseselerde it tırak edecek 
leıdir . Sergiye iştirak edecek o
lanlaı d.o kazanan müessese ve 
fabrikalara madalyalar ve takdir 
nameler "erilecektir . 

Genel merkezden gönderilen 
divar afişleri ve veciı~Lri gös 
terir levhalar okullara ve mü"s 
sueltre dağıtılmaya başlanmış 

ur. 
Hıfta içinde okullarda öğrflt· 

menler larafıodao "Artııım,, bak
kıoda öğrenicilere faydalı kon
feranslar verilecek ve yine bu 
hafta içinde öğıeniciler ellerınd c 
veciz.ti levhalar bulunduğu halde 
şehir içinde dolaşarak bir göstari 
yıpacaklaıdır . Yine bu hafta i
çinde halkımız kahve ve çay ye. 
rioe yerli malımız olan ceviz, lın 
dık, üzüm, incir. portakal, man
dalina gibi ş•yler alarak misafir
lerine, çocuklarına ikram ede 
ceklerdir · 

Hü!asa, bahanın iyi ve mü · 
kemmel hır surette geçirılmesı 

için şimdiden her türlü tedbirler 
alınmıştır . 

Finans işyarları 
Arasında 1 ikinci ka-

nunda sınamalar 
yapılacak 

Finaııs işyarları olup müd
detlerini dolduranlar arasınıla 1 
birinci kanun 936 tarihinde sına· 
mılar yapılacağı finana bıkao
lığıodan ilbaylığa bildirilmi§lİr. 

Tekaütlerin üç aylıkları 

Tekıüd, dul ve yetimluin Uç 
aylıklarının dünden itibutn def
terdarlıkta verilmesine başlanmış· 
lır . 

Okullar önünde 

Satıcıların uygunsuz 
hallerine bir son 

verilmeli 

Bazı okulların önünce satıcı· 
• 

ların piyankolu şeker salmak be· 
hanesile yavruları borc• alrflır 

dıklaıı ve bu yüıJen öğrencı l e 

rin baba ve analorınıo çok zor 
bir duruma girdikleri haber ve· 
rilmektedir . 

Daha okul hayatında bulunan 
bu mini minı yavruları bır c.oıvi 

kumar demek olan bu gibi çir 
kio yollarda gitmelerine engel ol 
mak için polisin önemlı lodbirl.r 
alarak bu gibi satıcıları tiddetle 
cezalandırılmuını bekliyoruz . 

ır- , 
1 Oruçta vakıt 1 

bildiren 
Bugün gün•ş 6,37 de doğs-

İtalya , ne için bu iıe gırış 
mit bulunuyor? Çünkü o, kendi
sine vaktiyle verilmiş olan söz
lerin yerine getirilmemiş olma
aınd•D dolayı adamabllı gücrnilı: 
bulunmaktadır . ltalyauıo art· 
makta ve çoğalmakla olan nüfusu 
için toprak lizıaı<lır . 

Grçro aıır içinde kendileri 1 

1 

cak' öğle ezanı 11,50 de, ikin<li 

Karyoka, Karyoka, il 14.19 de, akş·rn 16,32 <le, yat 

K k K 
sı 18,S de İmsak 4,56 da ola-

a ryO a, aryoka cak. 

..... =---------------------·-----

__ , 

Kömür derdi 

Halk kömürsüzlükten 
çok sıkıntı çekiyor 

Şehirde kömür buhranı ala
bildiğine devam edip gitmektedir. 
Verilen rııbsatiy.lere ve İlbaylı
ğın İlçebaylara verdiği emirlere 
rağmen Ş•bre pek az kömür gel
mekle ve balkın teh r.cümü yüzün 
den bir kaç saat içinde kömürler 
tamamen satın alınmaktadır . 
Ötey güo Fevzi p o şadan iki va 
goo kömür g e ti r ilm i ş ve buclar 
bir kaç saat içinde satılmıştır . 

Hayvan ve merkeplerle ilçe
lerdrn ve köylerden gt tirilen kö· 
müder <le balkın ihtiyacına yet
memektedir . 

Birkaç eıoafın bir araya gele · 
rek ~ehirde kömür buhranı ge
tirmeleri doğru olmasa gerektir . 
Buğdayın bir kilosu 5,5 - 6 ku· 
ruş olduğu halde bir kiıo kömür 
6,5 - 7 kuruşta.ı satılmaktadır . 
Bunun için ilbayhğıo ve urayıo 

harele geçerek halkı kömür bub
raoındao kurtarmuı ve ihtikar ya· 
pan uııafı şiddoıla c r zalaodırma 

aıoı bekle1oruz . 

Halk 
konferansları 

Halkevimizio derHntler ko 
miteai işçi ve esnafın ıoplıod ı ğı 

kobv• lerde verilmek üzere 121 
koofrans tertip •imiştir. 

Koofranslıra önümüzdeki cu · 
martesi akşamı başlanacak ve şu 
batın onbeşioe kadar her cumar 
tesi akşamı verilec•ktir. 

Konfranalar ilk okul öğret

menlerinde: halko söz söyliyecek 
onu duygulandıracak kabiliydte 
arkadaşlar tarafından veıill'cektir. 

Koofr.ns için ayrı Lir konu 
hazırlamıştır. İlk konfrao~lar ar· 
tırım baftau münasebetiyle Cum 
boriydin yurda getirdiği ekocomi 
iyilikler konuıu üzerinde verile· 
cektir. 

4 lkiocıkinuo akşamına düşen 
koofraoılarda Adananın geçirdiği 

kara günler ,anlatılacak ve yurdun 
kurtı1luş savaşı üzerinde ~öa ıöy 
lenecelı.tir. 

Kahve sahipleri bu lt§ bbüsü 
büyük bir memuuniyetle karşıla
mışlardır. 

iki )ıldaoberi yapılan bu çeşit 
konfraııılaıa halkımızın da büyük 
ilgi gösterdiği görülmüştür. Yıldız 
ve ona benzer ı.hsilli kimselerin 
oturduğu kahvelerde konfraos 
verilmıyecektır. 

Bu yurd işiai seve seve üzer· 
lerioe alan öğretmenlerimiz Sedıt 
Altuğ, Kemal Ö nen, Nuri Aydın, 
Vasrf Caııbay, Zülfıkar, .'l°edim, 
Sait, S3ffet, ecmettin Esin, Tah-
ıin Nahit ve ,Akif Yüksektir. 

Gerek lıu öğretwenleıimizi 

ger• k bu teıobbüsü hazirlıyan 

dersaoeler komitesini takdir et -
meği borç biliriz. 

Bıçakla yaralamış 

' 

Tifo aşısı 
Okullarda ve fabrika

larda aşıya önemle 
devam edilmektedir. 

Okulllarda, fabrikalarda dok· 
tor ve sağlık soysal i~yarları ta· 
rafındıın tifo aşısının yapılmasına 
önemli bir surette <l ·vam edrl
mekted ır . 

Bir kı~ım okullarda ve fabri
kalard 3 birinci aşı bitmiş ve i lı.in

cisine b.şlanmıştır. 

Jandar ma efradıoa v• polis 
işyarlarına <la aşılar yapılmış ve 
yapılmakta devam olunuyor. 

Burad • ki eşılar brttikteo son 
ra Urıı mdakı balkın aşılarına baş 

laoacaktır. 

Sağlık ve sosyal direktörlüğü· 
De gelen Ufoelarda geçen ayın 
yirmi birinden itibuen ge ı ek şe
hirde ve gerekse ilçeler de hiç 
bir bulaşıklı hastalık görülmediği 
bildirıl niştir. 

Okullar atletizm 
Şampiyonluk müsaba
kaları cumartesi günü 

yapılacak 

Önümüzdeki cumartesi günü 
saat oıı dö ite şehir stedyomuoda 
okullar öğrenicileri arasında atla
tizm şampıyour sı müaabakaları 

yapılac.ktır. 

Bu müsabakaya ait pıoğramı 
aşağıya yazıyoruz: 

1- Kız liı:ı c si ve trcim okulu 
kız öğrenicileri arasındıı 50 met 
ıelık koşu. 

2 - 100 metre sürat koşusu 
3 - 200 metre sürat kogusu. 
4 - Kız lisesi ve tecim oku 

lu kız öğrenicileri arasında 4X50 
bayrak koşusu. 

5 - 400 metre sürat koşusu. 
6 - 800 metre koşu . 

7 - 1500 metre tahammül 
koguau. 

8 - Uzun, üçadım ve yüksek 
atlamalar. 

9 - Gülle. 
10 - 4X100, Bayrak koşusu . 

Hava yağmurlu o'duğu takdir 
d~ bu müsabakalar 14/121935 
cumartesi günü saat on dörtte ya 
pılacAklır 

Sebze fiatları yükseldi 

Son y~ğao yağmuı lardao son 
ra sebzo fiallırı birdenbire yük 
selıniştir. Bunun da sebebinin 
komşu illere fazla mikderda sev 
kiyat yapılmasıadıın ikri geldıği 
auleşıl m:ıktadır. 

Bit kilo domates 15 -25, fa
sulye 15, karnabahar 15-20, pa
tates 10, pa • ı.c,n beş tanesi 5, 
kabak kilosu 17,5 20 kuruştur. 

Bal ı k fiatları 

.r· o Bır te<lbir ne kadar cid ıgbtr 
lurea, o kadar dikkati• v~ 

111 
c•pheden tetkik olunması )al' 

dır. trol Q 
Onun içiu Piyer Laval, P'

0 '1111' 
üzerine konulacak :ambargo odi r 
Fransız hüiı.frmetioio de tı.e • 
mesuliyetleri"i yükleneceği. •:r. 1 
kadar geciktirilmesini iFtrııı•.~~ril- la 
l:lu tedbiri ancak tasv ip edebi dtO 

P etrol mesel•si her ıııeııele ,d· 

daha ağırdı r , çünkü yaka<'B~ ~bl' 
desi olmryao bir milletin, sU' t 

rekatta bulunması imkansııd1(;, 
Pek iyi ama, zaten bu d• 11 

1 
,,, 

nt::Vr P. de başlanan •enge ~?di' ~ 
hareketinin hedefi değil oı1 

yenler olacak. ,o k 
Fak•t, bu mesele üzeriııdı Y' 

!aşmak gerek. Cenevre oiıı 1~. 
lığı barr ketin hedefi sulhu ııı0 t\I 
küo olduğu kadar çebnk srır',ı
ko·umak ve paktin bozulııılll 
ması keyfiy•tine son veroıelı~'I' 

Bilinmesi gereken meseJ_ı, 
ni bir genel barba doğru gı f 
le bu gaye ıığrunda çalı~ılıp 
lışılmadığıdır. , jl 

Halbuki, şüphe etmeğe ·~~ 
yok. Eğer ltalya, makul b\wr 
sureti •arıyacak yerde keııd~ 
konuşmalara girişmeğe ııı• 

bırakacak olan bir koalisyoİ 
rafından sıkıştırılacağını aııl 1 
eliodrki son kozu da oyoıy• 

ç 
ş 

şüphesizdir. ,;! 
ltalya, müzak.relere girİ 

1
,

reddeımiştir. 1 ltalyıolu Y~ 
Milletler Cemiyeti paktına '· 'I 
bir hal suretini kabul etili'/ r 
kalmamışlar, 11 son trşrio ı:,, 
ııotalarıada, eylôlda Crnef '>/, 
hazırlanmış olan hal şekline ,1 
zer bir şekli kabul edecelı:I / 
de bildirmişler, fakat bu bal ~ 
linde, hakikiğ vaziyetlerin de ıl 
saba katılmasını şart koşoııll 
dır. f , 

Başka bir düşüoceoin de ~ lfı 
önünde buluodıırulma~ı gerelı ı1 
Petrol ~iyaaası Amerikanın' ~" 
dedir. 

Amerika hükumeti iae, ~o 
renin muvafal:•ti olmakıızıll Jı' 
bir maddeyi ibracı yasak o I 
maddeler ilisteaine kaydcd~ol 
Halbuki kongre ancak sook• İl 
da toplanacaktır. f e 

Şu halde, Amerilııa,nın Y't, ~:r 
bileceği, p•trol öğreten kull' ~ ~ 8 

yalardan, göze çarpmaz bir f' 
de, hareketi·• g•çmelerini i,ıı~ 
tir. f 

Halbuki münakaşa giitiİ'~ 
bir kryfi yet vardır : O da, pt~ 
üretmenleri arasın<la, hatta fi 
!arı bir seviyede tutmak üz•'' 
pılao anlaşmalarını bile, lı01/ 
doğudur. Bu noktayı unutt11 1! 

t . ııı 
olaııların başlıcalııı ise ogı 

dir . . ~ 
Bu ndan da anlaşılıyor k1·f1 

blöf uğrııııa dünyayı attfe j, 
mek t<hlik.si <loğmuş. oluycır· 1,, 
cidden dü~ü om ı ğe mubt~Ç 0 

nokta bndıır. 
Sen ffrls.- Lö Jurnal 

Son gürılerr!e dalyanlardan ------Pa ranı J 
şehıimize bol mikdarda balık ge- ı r· 
tirilmekıedır Balıklar cins ve Boş yere h rcama ve h"ı 
büyüklügüne gö e 15 - 60 kuruş cıyacaksan yerli malı~ 
arasında satılmaktadır . 1 ~ı 

Hamal Mebmt>t adında biri· ır·-----------------~---------------·-/ ~~ 
ai Abidinpaşa cadd•aiode İmamın lı i 

kahvehanesinde iskamLıl kağıdı 2 6 g Ün sonra ~1 

oynadığı Bozo ;oğlu Mehmedle 1 :i 
kavgaya tutuşmuş ve bıçakla bu-

'-
nu arkasından önemli bir sıırrt l~L J k/ k () 1 

• 

teyaralamışlrr. Hi fe.<ere İ Ö Üz Ve CQfflUSQ( 
1

'•c 
Yaralı tedavi edilmek üzere b J b / k 

memleket hastalıoııesioe yatı•ıl a arı yasağı aş ıyaca tır. 
mış ve suçlu da yakalanarak Cu Ş • d "d d.. k / k/ · biJ 
muıiyeı genel aavamaolığına les ım l en art te er e l ara 
lim edilmiş ve hak yerinde sor edinmeli. 
guya ÇPkil<likt rn sonra tevkif edi-
lerek ceıa evine göcderilm"şlir . 
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( Türk Sözli ) 
EZ 

::layfa 

ik~go kadınları korkuda Habeşler yeni mevzile
rinde ltalyan taarruzu

nu bekliyor 

Hazer denizinde 
=---------~~---------------------------~~----~~---

cliğ o 
ve b'' 
JijııJJJ 

srarengiz bir haydut şebekesi 
0cafı kadınlara tecavüz ediyor. 

pet'
01 Qrnuslarına tecav!J.z edilen kadın-

,11ııo, 

ııe 00i r bir de temiz dayak yiyorlarmış . 
i ,o• ! 
işıir 

1 
ki aydanberi ' ılıagoıla ka 

·ı it k bilirl ~ a •şı teCa\uZ, sık 11k vu· 
eııJıO Jlgelen lıadisdcrden olmağa 
pııd· •ılı . 

jjıl b,. 
81

lhassa bazı mabktmc inde 
lnJaı h 1ı·1ı· b. .. h ~ıı .

1 
ı ı ı ır teror ayalı 

(t llıaktadıılar . Akşam olduğu 
'ıoı'' ~ h;ç lıir kadııı y anında bir 
i?ıli' .t olınada,1 sokağ" çıkamı · 

k li-r evde yalıaııcı bir erııe 
'Pudan içe ı i girmemr.oi için 

~ok t•dbiıler alınmaktayız . 
·o~· •k•goda işlenen son ı:inayet 

ı r p ı-e h . , b. k 

bir yüzüğü alarak gidi yor . Ka
pıdan çıkarken kendilerini arası· 
ra ziyaret edeceğini söylemeyi 
d., unutmuyor . 

Bu hadisede o bir kaç gün son 
ra nbabın ilk seatlerinde işine 

• gitmekte olan bir kadın sokakta 
yine aıeçbul bir adamııı tecRvÜ 
züne uğuyor, müdbiş bir dayak
tan sonra sokak kaldırımlarının 

üzerine yıkılıp kalıyor . 

- Birinci sayfadan artarı -
tul ve yaralı vermekle beraber 
Tank, Zırhlı otomobil ve bir bayii 
silah ve cephene de bırakmışlar
dır. 

Habeş kuvvetleri Dağabor, 

Cicika ve Makkalle istikametinde 
yürüyüşlerine devam etmektedir· 
!er. 

Kabirr : 4 (R•dyo) - Asma 
radan bildiriliyor: 

Bir İt&lyao kuvveti Kandiyao 
mıotakasında bulunan bir kasaba-

yı işgaletmişlerdir. ı 
Kahire ; 4 (Radyo) - Londıa. 

dan bildiriliyor: Salibahmer ta. 
rafından kiralanan uçaklarla Ha
beşistana külliyetli mikdarda ilaç 
ve sargı bezleri gönderilmiştir, 

Kahire : 4 Radyo) Ras ası 

1100 Gemi buzlar 
kaldı. 

:ırasında 

Moskova - Hazer denizinde 
1100 parça balıkçı gemisi buzlar 
arasında sıkışıp kalmıştır. Gemi
lerdeki balıkçılara, uçaklar yiye
cek taşımakta dırlar. 

Sekiz yaşındaki bir çocuk tay
:·arecıler tarafından getirilmiştir. 
Diğer balıkçı g-emilerinin parçal&n
m.sından korkuluyor. 

Köpekler ÇOt1aldı 

Şehir iç'ade son günlerde eer· 
seri köpeklerin çoğaldığı görül 
mekt~dir. Uray baytarlığıoın bun 
larla ıavaş yaparak öldürmesi lii· 
zımdır . 

(Kurun) 19 yaşında 

Asri Sinemada 
4 Kanunu e··vel çarşamba :ıkşamından itibar ~ 

-- Klod anetla ,?Q 
Eserlndl'lı 

( Cnmhuriyeı ) ~azeı~sioe tefrika rdilen büyük roman 

Aryan-Gene 
• Rus 

Oynıyanlar : 

Gaby Morlay - Victor 
Ayrıca : Pata jurnal 

pek yakında : 

öldüren adam! ••• 

kızı 

francen 

6188 
1rt'

1 11 ayret v e rıcı ır ta ım 
r ·ar · · 

ı o \l- ıçı~de yapılmıştır : 

Bunun gıbi daha bir tı cavüu 
uğrayan kadınlar olmuştu,· . Bu 
tecavüzlerin eksı-risinin amili bır-
11zlıktır . 

bunu o • kumandasında bulunan 
Habeş kııvvetleıi, Ras Deıtanın 
kuvvetleriyle birleşmek Ü7ere ileri 
hareketlerine devam etmektedir
ler. Babeşleıio bu günlerde Ö· 

nemli taarrüza g•çecekleril alı
nan ttdbirlerden anlaşılmaktadır. 

İstanbulda çıkmakta olan Ku

run arkadaşımız on dokuz yaşına 1 
girmiştir. ArkaJaşımızı kutlar ve 
muvaffakıyetli bir ömür dileriz. 

. ;,.,~----~------~~--------~~--------------~~--~---= 
·tı•· Uıellalı bir adam , içinde iki 

,, ıo 
1 , 0 uran t.ir ot.,l odasına ai

·~· ·t I( .. t-1 b, · •d oları bir telle s1kı ~ı 
f l ğladıktao sonra bir temiz dö

or ~e b. · · · d ıır ırısınıa e namusuna 
,,.ııı uı ediyor . 

b•I Pot· ı nı 1•. bir çok kad.nlara le · 
Jil~ ~ tltığindtn şüphelendrgi bir 

o.J ııı, ı, k.f . . eC'": !ı v ı clmıştır . 

1 k tecavüz serısi :eylUI ayında 
;ll'ıştır , 

'tce saat on bire doğru ev· 

1°'. rlönen bir kadınla kocası 
iıoıtl

1 

:.
11dikleri zaman birdenbire 

,Jı-
1 
~~erini rüvelverile t•hdit e

u~·~ 'lıJ lr odam.la karşılaşıyorlar . 
r~ lıı Ut erkeğı hır sandalyeye bağ 
,r~ 1' · Bundan sonra kadını bağ

ı·t•I . ''k •ğzını lıkayor ve kırbaçla 
bı' 1~ •kıllı döğdükten sonra vah 
ıel tı dırışlarla öpmeğe, sıkıştır-

Bütün buıılarda gazetrlcrin 
bu busuıta yaymakta oldukları 
gürültülü, heyecanlı nrşriyatıoın 

tesiri olduğu muhakkaktır . 
Dığer tarHftan ş•lıirde pelis 

kuvvetlerinin az.ığı d.. bu gibi 
hadıselrri kolaylaştırmaktadır . 

500 Kilometre murabbaıoda 

]işleyen yara kapandı 

ve üç buçuk milyon nufusu olan 
Şıkağoda accak sekiz bin polis 
ve altı bin bekçi V;ordır . Bir 
çok mahallelerde polis devriye 
leri lıuluomamBktadır. 

Şehir halkı bu vaziyettro çok 
şikayet ettıği için soo zamanlarda 
polis kuvvetlerine beş yüz kişi 
daha i liive edilm ine de bu kadar 
kuvvet kadınların korkusunu kal· 

1 

t.lıracak bir itimad veımemiştir. 

Bu esrasengiz haydutlar bilbas- 1 

u kocalı kadıolara kocalarının 

göz!Hi önünde trcavüz etmekte
dirler . 

- l:Jirlrıc sayfadan arları -

rından yapılan ıızun ve ciddi ta· 
kiplere rağmen bir türlü ele geçi 
remiyerek hükumet kuvvetlerile 
yapmıt olduğu müteaddit müsa· 
demeforde iki drfa yaralandığı 

belde kaçmağa ve kendi kendini 
dağlarda tedavi etmeğe muvaffak 
olmuş ve nihayet köy balkınıo yap
mağa trtebbüs ettiği son zulumu 
da N sır Viran köyü ahalisine 
baber gönderip köylüden külliyet· 
li para istemiş idi . 

Muhasebei hususiye direktörlü~ünden: 
Hususi Muhasebe tah8ilclarlerı 

için verilecek nümuneye göre on 
tııkım elbise poızarlık suretile dik 
tirileceğinden ist11kli olanların hu 
ayın onuncu 8alı günü saat onda 
Hususi Muhasebe müdürlüğünde 

bulunmaları bılJirilir. 6199 
5-7-10 

Yitik cocuk • 

Kamıtlının Y •ğlıta§ köyünden 
bir hafta evvel Adanaya gelen 
Ahmet ismindeki fakir bir ada· 
mın on yaşındaki Münevver isimli 
bir kız çocuğu yitmiştir. 

Bulanların İn1&niyet aamına 
Sofubabçe mahallesinde Kasap 
Oımaoıo hanes;oe getirmeleri rica 
olunur. 

Adana sulh hukuk hakimliğinden j 11 \·' ba,lıyor . Bu arzusuoıı da 1 
e b' ~o~ getirdikten sonra kadın par 
ıl'' '~daki 500 lira kıymetindeki : •• 

.........____,,,__..,..,,.. __ ~~~~....,---~--------~~-

Kaymakamlık istihbaratına 
müıtenidea aldığı tedbir netice· 
sinde son teşrin gecesi ıkame edi
len jandarma kuvveti tarafından 
şıki Ramazan ölü olarak elde 
edilmiş ve yaoıoda bulunan arka
daşı SUlo da bir giin soura der
dest edilmiştir . 

Adananın Ocak mahalluiude 
oturmakta ilıeo 6 - 10 · 935 ta· 
ribiode ölen kelleci oğlu Meb
mt! Sırrının malık mece vaz'iyet 
edılen emvAli metıukeıi bakkıo

da defter tululmaaı iktiz~ ettiğin· 
den müteyrffanın alacakları ile 
borçlularının alacak ve borçlarını 
işbu ilao tarihiodrm itibarelı bir 

İr Fransız genci 

~cıtmerli cinayetini 
~oll iti raf etti 
1 
111 t· 0 ti ~·tansız zabıtası, 23 eyliilda 

t9 , 1Ye'de ve 27 teşrinievvelde 
oO "' .

1 
•as civarında dört kişiyi so-

~le Öldür.,o ve ~imdiye kadar 

8~ıyan ml"şlıur katilı nihayet 
1\ •'?ıştıl. 

11 
atıı 23 yaşlarında ve çok 

luusıu bir kömür tüccuıoın 
,ııı'' l<azimir Donhık isminde 

J ~' 0 çtir 
;;'ı \!\atıl, ~oförlük yapan' fakat 

,ı 1 •ıt ve içki iptılasile muhtaç 
t ,~~il parayı eld~ etmek için 
oı 1 ıt · 

! e cir.aytt ışleıo e ktrn ç•kin-
't~ bir adamdır. 

. Ut•ı 1 dulrtaıı 8onre, zerre İ<a 
ı,,8 .. .. d . . sur go~terme en ı·ınsyet-

hJ İfiraf et mi.- H • ' . . 
1 Evet: katıl benim 23 ey 
'27 to~rinievv<1ldeki kaım.,rli 

~Y.ttleri ben işledim. D.,milli 
•ifl~teferi, ibt:yar karı koca 

UsJtrı· b ~1- 1 •• d .. en o uur um. 
~ Katil var d ye bağırdılar, 

ı1 ~ k.Caluıo'.I sopayı vura 
lh enılilerini öldürdüm. 

11 Yarlardan biri ı sopa i[., 

tııı,kıe adeta inad ediyordu. 

·~ ~ ını sıktım, ö ldürdüm 
'.! r· 

•ı . ınayet 1 er baoa birisind~ 
ık· 

,11 ıncısinde de <!500 fraok 
l.ı etııııştır. 
1 ••li 
~ıııtak bakiaıinio: 

()' i, llu hareketinin neyi icap 
"ce .. · · · . . , ııını bılmıyor mıydın! 
''tıa ı · 
ııı· ırıe de katıl omuzlarını 

1t Vr; 

Biliyo ,dum ve biliyorum. 

~ 111 giyotinle lıtdeoımdro 
bPağı mulıakktır. Fakat brıı· 
C llııniycti yok'. 
t~abını Ycrmi tir. 

İtalya anlaşmağa 
razı mı oluyor1 

- Birici sııyfııdıın artıın -

laylaıtırmıyııcağıoı ıöylemekte· 
dir . 

Diğer taraftan Ajans Hava 
sın Roma mubabiri de 28 taıi

hiyle şuııları yızmaktadır : 
" Petrol üzerine konan ıım

bargo İtalya içio çok boğucu bir 
durum olecaktır . Fakat ltalya 
bu hareket karşısında ; şıtblanma
dan boğulmasına razı olmıya

eaktır . Çartsiz kalmış ve umut 
suzların yapabıleceği soo bir şid
,fetli hareket yapılmı;~ı beklene 
bilir . 

Bu ; büyük bir kısmın VI! bil
hassa f.~ist Partisini ıı bir çok bü 
yüklerinin fikridir . 

Milli gadıbın , feveranın mab
su ü olabilecek böyle hır bartket 
ltaly& içın yrgane çıkar yoldur. 

p, trol 'izerine konacak am· 
bngo haberi İtalyıtda •vvela sep· 
tizm ile kaışıluomış fakat sonra· 
dan lıüyük bir inkisar uyandır

mıştır . 
ftıılyaya kBrşı gösteıileo bu 

derin düşmanlık tesirlerini gös
termeğe başlamıştır . Bilbusa 
Remanın çeh es'ni derin bir te · 
••sür kaplamıştır . 

Z"cri trdbirleıP. karşı muka
vemet dolayısiyle karanlıklaşan 
sokakları , şofojsız evleriyle Ro 
ma büyük bir matrm tutuyor biı 
sini veı mektedir . 

------------~--~~~~-
Marta Eggerth, MHrtn Eggerth 

Pof Abrahamın musikisile süs· 
lenmiş en nefis şaheserinde 

Bir gün sana 

~~--~----··----~--~~ 
Tabanca taşıyan 

bir kadın 

İslahiyenin Çerçili köyünden 
olup Karşıyakada çadırlarda o 
turan Hasan kızı Leylaoın Üze. 
ı inde beş atarlı bir Karadağ ta· 
hancası bulunarak alınmış ve hak 
kında zabıt tutulmuştur. 

:ay zarfında mabkemeyc muraca· 
atla deftere kaydettirmeleri aksi 
takdirde mirasçıları ne şahsen ve 
ne de terekeye izafetle t'lkip ede 
miyrcekleri kanunu medeninin 
561 · 569 oca maddeleıioe tev-
fikan ilan olunur . ' 

5197 

Fenni nasihat ve bilgile". 

Tifodan ve bütün Mı.kro~larla. ha~talıklar lan kaçınmak için yağ
murdan Vd ya her hangı bır şekıld" ııılunmıyan ve hakiki kaynak 

olıluğunu Jaimll ısbat oJen 

Ayran kaynak 
Suyundan içiniz 

Suları yoğmurdan bulanan pınarı ır fen nen sabit olduğu veçhile ha
kiki ve d~rinJen gelen pınar suları J~ğil, sathi pınarlardır . Bu s~lar 
doima kirlenir, bulanır, ınikroplanır, tehlikelidir. 

Bunun için sulnrın berrak olanını s~çiniz, ve bu , sıhhatınız namına 
en mühim enJ.işeı.iz olsun. 6171 4-30 

Adana Elektrik şlr· 
ketladen: 

Sayın müşterilerimize öğütler • • 
] . ) Tasarruf düşiiııcesile elektrik tesisatınızda kenılıliğinizden tamir 

ve illlve i~leri yapmeyıoız, çünkü, bıı size can bahasına mal olabilir. 
2. ) Elektrik ıesisatı tamir ve iiAvelerini ehliyet vesıkası bnlunan 

kimselere yaptırıp rnporlarını Ele&trik Şırkeıine gör.deriniz. 

1 

3. ) Diliniz ki, ışık, sıcak! k ve gü~' Vflren elektrik cereyanı , do~ru 
akullanılnıoılığı takdird·! tehlikeli ol•lıilir . Onun i\'İn tes•s•tınızı vakit 

geleceğim va~i~ göz ı.en ~"çiı~ip , göreceği~iz düzen~i~l'.k ve l·ozuklukları bntaraf 

l 
ettırınız. Kandı ıesısatınızdao yıne kcndıııızın mesul olacağınızı unut-

._, ______________ ınamalısıoız . 61 IO 13 21-28-5-15 

1 

1 

En fevkalade eserlerin en fevkaladesi 

( Gitta Al par) ın 
Temsili muazzamı 

Kadın severse 
Büyük müziksel film çok parlak bir muvafCakıyetie 

(Ta D) 
Sinemasında 

Devam ediyor. Görmiyenler içiıı bir iki gün daha 
bu filmi mutlaka seyretmelerini tavsiye ederiz . 

gösterilelek olıın. 

dikkat . 
Gitta Alpar 

söyledıği bir çok nefis şarkılar mqyanın ıla meşhur ( TraviAtayı ) dahi 
teganni etmektedir 

Gelecek proğram : 
King Konguo oğlu 

dehşet veı hayret 
6198 

Kastadiva kastadiva kastadiva 
Roma, B!lrlin, Viyana, Bükreş radyolarının her gün meJhettiği 

bu şaheseri 

Bu akşam 

Alsaray sineması 
Sayın müşterilerine suoabilmeklo kıvanc duyuyor 

Kastadiva 
Marta Eggertin 

Billur ses, sanat kudretile yaratılmış bir muzik ve zevk meıheridir 

Ayrıca : Mikimavus 
Çarşamba saat 2 de matine 

gelecek 
.., program 

Zozo 
• • 

Mümessili : 

Jozefin biker 
Dikkat : - 12 yaşından aşağı çocuk grce gündüz sinemaya alınmaz 

6187 

Bahcevan • 
aranıyor 

Ceyhıın Ura)ı, bahçe işlerinden anlar bir adam ara
yor. Elinde ehliy-eti oları ve ikalarile Ceyhan Urayına 

başvursunlar 
2 4 6194 

1 
1 

1 



( Tftrk ~özft 1 

Meraki Mahmut vasiyetini tenfiz heyetinden : 
Gayri menkulün 

No. Tarihi Mevkii 

258 EylQI 335 Derunukale 

202 K. enel 929 Cennet KA
firkıran 

203 » 
" 

Takdir olunan 
Cinai Mık tarı Hududu Kıymet 

Tapuda iki odayı 
şamil bir bap ha· 
ne iken hali ha
zırda bir tahtani 
ve bir fevkani 
oda ile fevkani 

Tapuda(lOO) Sağı Artin iken hazineden 
arşın ölçme· Meraki Mahmuda geçen 
de 186,9 met· hane solu ve arkası Sey
re murabbaı han nehri önü tarikiam 

(1500) lira 
(750 şer lira 
takdir edilen 
iki haneden 

ibarettir . 

iki bölme odadan 
mürekkek bir ve 
tahtani iki oda 
ile ahşap mutbahı 
ıamil diğer bir bap 
ki iki bak hııne 

Tarla 

Tarla 

12 dönüm 
2 e'lek 

30 dönüm 

Gün doğusu tarikiO.m batısı Beher dıi · 
Alicenin oğulları boyrazı nümü 30 lira 
Yusuf iken Meraki Mahmut 
kıblesi Ahmet 
Gün doğusu Abbas hoca ba- Beher dö
tısı yol boyrazı Hadice iken nümü 30 lira 
Meraki zade Mahmut kıh· 

lesi Rafıa iken Yusuf 'e Hadice 
10 Şubat 929 Davutlar damı Tarla 25 dönüm Gün doğusu Karabet iken Boh~r dö

Salih batısı Yusuf oğlu iken nümü 30 lia 
Salih boyrazı dere kıblesi yol 

154 T.evvel 929 incirlik 
" 

155 T.ev,el 929 incirlik Tarla 

156 T.evvel 929 Cennet J) 

157 » Verayicisir 
" 

117 T.Saoi 929 J) 

" 

( 68) dönüm 
(728) zira 

Gün doğusu Artin iken ha· Beher dö
zine bat ı sı Artin iken ben. nümü(20)1ira 

(49) dönüm 

(12) dönüm 
2 evlek 

(22)dönüm 
2 evlek 

zinci Mehmet boyrazı Bağ
dat demiryolu kıblesi yol 

Gün doğusu Artin iken ha- Beher dönü
zine batısı Artin iKen Meh· mü 20 lira 

met k.blesi Bağdat demiryolu 
Oün doğusu tarikiAm gün Beher dönümü 
batısı Alicenin o~olları boy- 30 lira 
razı Mehmet kıblesi ::ıalih 

iken Meraki zade. 
r.ün doğusu yol gün batısı Beher döoü
Zeynep boyrazı lbrahim kıh- mü 15 lira 
lesi Mehmet . 

(20) dönüm Gün doğusu Abbııs hoca 'e 
dedir gün batısı yol boy 
razı Kartum oğlu lbrahim 
kıblesi Salih iken Meraki 

Beher dönümü 
(30) lira 

Mahmut tarlası 

Cins ve mevkii ve miktarı ve diğer vasıfları yokarda yazılı Meraki zade Mahmude ait gayri menkuller 
ııatııa çıkarılmıı oldüğundan talip olanların % 7,5 teminat akçasile birlikte 20-12 - 935 cuma günü saat 
13 de belediye mezat salonunda Meraki Mahmudun vasiyetini tenfiu memur heyetimize müracaat eyle
meleri ve fazla malumat almak iııliyenlerin münadi Hanili çavuşa verilmiş olan artırmıı kılğıtlarını görme-
leri ilAn olunur. 6195 5-1:.! 

Adana Borsası Muameleleri 
f'lA'.R'O!'. ve r~~A 

Kilo F'iyaıı 
ClNSl En En çoL. 

Sarılan Mikdar az 
/{, s. ıc.. s. Kilo 

Kapı malı paaıuE 38;50 -· 

\ 
DİŞ MACUNU 

Vi; FIRÇAN.I ZI 

... . ·-

,A.. L i N ~ !5i i a ·i . Piyasa parlaj!ı ,. 36,12 37.25 
Piyaoa ıemizi .. 36:t 
lane 1 37,50 .u 

ı r 
1 

5 ilk kanun 19!!,, 

= 

Milli Orta oyana 
temsil beyetl 

ECZANESİNDEN ALiNiZ 

OOGRlllsUN 1 Meşhur Kavuklu Ali, Baba AsııtJ 
ve arkadaşları 

iane il 34 
Ekspres 
Klevlanı 

YAPAGI 
UCUZ/sUIC 

Beyaz 

1 1 1 Sizah 

Ç 1G1 T 
Elı:Bpreı 

1 

iane 2,12,5 
Yerli "Yl"mlik" .. "Toh uıoluk,. 1,95 200 

-· 
HUBUBAT 

Buj!day .11..ıbrıı -.. ıerli 6 
.. Mrnıane 

Arpa 
Faıulya 

l:ulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Si sam 1 14 1 

UN - Salih 900 .. ... .. 850 
ı:c .ı:ı Düz kırma .. 

~ ,,,, ,., 
:::ı ı:: Simit •• 
ôc .__ __ Cum1 

900 "'i -• um huri yet 
~> - .. &50 
"' :::ı Düz krıma n ..... <> 

Alfa .. 
Li verpul Telgra fi arı Kambiyo ve Para 

4 I 12 I 1935 İŞ Bankasıodan alıomışıır, 
!k&num 1-'enc 

Hazır 6 67 Liret 9187 
1 97 

1 inci K. V Mdeli 6 50 Ranmark 
Frank" Fransız,, 

2 ioci K. Vadeli 6 46 Sterlin "lnıı;iliz" :619 
Hint hazır 5 94 Dolar "Amerikan., 79 77 
Ne"ork 11 70 frank "lni~re., , 

5370 170 
JC '!!if; * 'P.°"'~w~! Sf'.-• ~(ı. , ,.....,,_ -

Bütün bu kalabalık 
nereye gidiyor ... ? 

Bir harika olan 

1936 Model 
16-2000 metre r11dyosunu görmeğe. 

6159 

lstanbulda uzun yıllardanberi büyük muvaffakiY~t 
gösteren bu Türk artistleri Ramazan geceleriıı' 

halk ı mıza hoş geçirtmek düşünces·ıe 

c 
c<\ 

Çukur kahvede temsillerine 
başlamıştır ~,~ 

1 d 
of.) t~t 

saat 20 de Orta oyunu (T AHİRLE ZEH" ~~ Bugün 
a y r ıca Kııragöz ve Kukla da vardır. )~ 

/~it 
·------·------------ ~hı 

·~ 

Yeni Eczane 
1 dı 

/ -~ -Dünyaca ün almış hır çok bilh ıs sa Şe ring w Knol ecza ve \' 
tohzarat fahrıkalarının ve lloson ecz• deposunun sııtış yeridir. jl!İ lııı 

Yeni Eczanede ildçlar tahlil edil •· rek kullanılır . Yeni lfozane le l' 
lar ucuz ve çok temiz ve bilhossa eczacılar tarafından hazırlanır· .

0
, 1Q 

1 
Ye nı Eczaııedu yarlı ve y a b a ncı bütün PorCumöri eşyasının lıM cı ,:c, 

sini bulursunuz. ıı ıı 1 

ı Yeni Eczanede yalnız yeni ilaç bulunur. 6196 5- 7-10/ 11~ 

··d"riİ Umumi neşl'iyat uıu u 

M. Bakşı 
•.. •• - b39;1 Adana 1 urk sozu Dl" 

lb 

""'-' ~I~ 
' 'illi 


