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ına v ·1 
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dönör nitanının büyük ealibi ve· 
rilmişrir. 

İçtimaın sonunda Laval gaze· 
tecil,re verdiği beyanattı, kendi
sinin ve Flandin'in bilhassa Avus· 
turyavı alakadar eden siyasi me· 
selelcr hakkında Avusturya na · 
zırlariyle tim bir fikir mutaba
katı müşahede etmiş olmala
rıada bahtiyar olduklarım söyle
miştir. 

Diğer taraftan Bergen V al de· 
berg şu beyanatta bulunmuştur: 

Avuaturyanıo harici siyaseti 
dıima barışa müteveccih olacak· 
tır, Fransa ile Avusturyayı bağ 
lıyao rabıtaları daha sıkı bir ha. 
le koymak isteriz. 

Schuschoig Avrupayı yalnız 
uluslar arası bir el birliğinin 
kurtaracağını söylemiş ve dahili 
siyasayı mevzuubahs ederek 
Monsenyor Seipel ve eski Bape· 
kil Dolfus tarafından tıkib erli!· 
miş olan Avusturyanın istiklali 
için yegane yol olduiunu kay
detmiştir. 

Schuschoig ayni zamanda da 
hili siyaset hakkında "İntreııei 
geant,, gazetesine beyanatta hu· 
!unmuş ve Nı:ı:ilerle Komünist· 
lerin mütevali muvaffakiyetsiz· 
liklerinnen sonra yeni bir darbe 
teşebbüsü vukubulahileceğioi söy
lemiştir, 

Paris: 23 (A. A ) - Gazete· 
!er Avusturya nazırlıırını pek sa· 
mimi karşılımıktadır. Fakat ile· 
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Alman hükumefı 

Viyanadaki ataşesini 

geri çağırdı 

Berlirı : 23 (AA) - " Havas,, 
ajansı muhabirinden : 

Almanyanın Viyana sefiri 
Von Papeo'io Berlinde bulunma 
sı Aloıan siyasi mahafili tarafın
dan gayet ehemmiyetli bir hadise 
olarak telakki edilmektedir. Vi· 
yanadaki sefaret atesesinio siyasi 
polis tarafından Berlioe davet e
dildiğine dair bu ay başında mu· 
sirrane şıyıalar dolaşmıştır. Viya· 
nadakı sefaret ateşesi 30/6/34 ta
rihinde Alman bııvekalet mua
vinliği dairesinde ftci surette öl
dürülen Von Boşeoio arkadaşı o
lup aynı zamanda kendisi de bir 
çok günler tevkif edilmişti. 

Söylendiğine göre yapılan da· 
vete icabet etmekten imtina ede· 
rek ateşelik vazifesinden istifa 
etmiştir. Alınanyaya artık bir da· 
ha avdet etmemek niyyctinde ol· 
duğu söylenmektedir. Von Pepe· 
nin maiyyetiodeki memuruıı bu 
hareketi hakkında izahat vermek 
için çağırılmış olması mümkliıı
dür. 

Eskişehir ve Kastamo
nuda grip salgını 

Eskişehir : 23 ( A.A ı: - Grip 
burada salgın bir haldedir:. Mekteb· 
ler bir hafıa müddeılP kapatılmışıır. 
Kıı şiddetle devam ediyor. 

Kastamonu : 23 ( A.A) - Grip 
salgını burada da baş göstermişdir . 
Merkez ve Taşköprü ilk okulları ta· 
ıil edilmioıir , 

SÖ ·- 1 Çarşaf ve peçe 
16 Marttan yani Knrbaıı bay· 

ramının birinci günlinden itibaren 

yasaktır . 1 
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İngiliz dış işleri bakanı 
, 
i 

---

Hava durumu Kurultay Başkanımız 

Balıkesirde hararetle 

(uğurlandı .. - ... -
Balıkesir: 23 (A. A.)J- Ku

rultay Başkanı IGeııeral Kazım'f 

Corc Simon Martın ilk haftasında 
Berlini ziyaret edecek 

Yağmurlar dindi ve her 
tarafta hava açtı . 

Ankara : 23 (A.A) - Ziraat 
Vekaleti meteoroloji enstitüsün· 
den alınan !malumata göre son 
24 saat içinde yurdda yağış ta· 

men kesilmiş ve gökyüzü Trak· 
ya ve Ege mıntakalarile Karade· 
niz kıyılarında tamamen açık or· 
ta Anadolu ve doğu Anadolusu 
ile Akdeniz kıyılarında ekseri
yetler bulutlu ve kısınen kapalı 
geçmiştir . Hava suhunetinde dü
ne nazaran Trakya ve Ege mıo

takalarında 3 , orta Anıdoluda 
da 2 ve cenub Anadolusuııda 1 
derece etrafında yükseliş olmuş· 
tur . Buna karşılık olarak doğu 
Anadolusunda bava düne naza· 
ran 5 derece daha soğumuştur . 
Karadeniz kıyılarının havı suhu· 

netinde bir değişiklik yoktur . 
En düşük suhunet sıfırın altında 
Karsta 23, Afyonda 12 derece· 
dir . En yüksek sıcaklık Adanı· 

da 18, İzmirde 17, l\laoisada 16, 
Antalya ve Dörtyoldı 15 d~re
cedir . Ankarada bugün saat 14 
de ıuhunet sıfırın üstünde 5 de
recedir . 

IÖzalp şerefine dün akşam C. B. 
Fırkası bir ıüvare vermittir. Sa

yın General bugün Vilayeti ziya
ret etmiş, bir müddet kalarak 
Vilayet işleri hakkında Valimiz· 
den izahat alııııttır. 

i Bakan buradan Sovyet Rusya ve Lehistan pay
ltahtlarına da uğrayarak bakanlarla görüşecek 

1 
B .. rlin : 23 (A.A) - gazete arasına kat'iyen nifık ıokmak ni-

1 ter İngiltere ve Fraıısa tarafın- yetinde olmadıgını fakat diploına-
i dın yapılan teklifler hakkında si- si bir tnyika katiyen boyun eğ-

Kurultay Başkanı bundan son· 
ra istasyona inmi§ ve Ankarayı 
hareket etmiş, hararetli bir su · 
rette uğurlanmı$tır. 

1 yasal müz~~ereler için mufassal miyeceğini kayddetmektedir . 
yazılar tahsısıne devam etmektedir. Gazette de F rancfurt iyi bir 

1 Voelkischer Beobachter gazetesi siyasetin zamana mühtıç oldu· 

Türkiye - Rusya 

Tayyare cemiyetleri 
reisleri arasında sami

mi telğraf alınıp verildi 1 

Moskova : 23 (A.Al - Gaze
teler Sovyet Rusya tayyare cemi
yeti merkezi meclisi reisi Eide· 
man ile Türk tayyare cemiyeti 
reisi arasında Türk tayyare cemi· 
yetinin onuncu yıl dönümü mü
nasebetile teati edilen telgrafları 
neşretmektedirler. 

İngiltere- Lehistan 

Arasında ticeri bir mu
ahede akdedildi 
Varşova : 23 (A.ı\) - İngiltere 

ile Lehistan arasında akdedilmiş olan 
ticaret muobedenam.ısinden bahseden 
gazete Polska İngiltereniıı 1931 ıe· 
nesinde serbest ticaret siyasetini terk 
ederek himaye sisıemini taıbika gi
rişmiş olduğunu yazmakta ve şöyle 
demektedir : 

İskandinavya memleketleri ile 
Baltık denizine sahil olan memleket· 
ler İngiltere için çok mühim ihracat 
piyasalarıdır . Lehistan için İngiliz 
piyaıası çok mühimdir. Çünkü İngil· 
tere mühim miktarda zirai mahsulat 
iıbal etmektedir. Bu sebeble İogiliz
Leh ticaret muabedenamesinin aL.d· 
edilmiş olması çok mühim bir badi· 
sedir. 

Amerika zencileri 

ltalya harbederse Habeşli
lere yardım edecekler 

Nevyork : 23 (AA) - Harlen 
şehrindeki zenci tayyareci mira· 

!ay Hubert Julyeniıı İtalya ile mu
harebe vukuu halinde Habeşistan 
hükümetine arzı hizmel etmek e
melile dün akşam Nevyorktıo hı· 
reket ettiği bildirıliyor. 5 zenci 
tayyaresi daha kendisini takibe 
hazırdır. 

İtalyan - Habeş ihtilafı Ha· 
beşleri kan kardeşi telakki eden 
Harlendeki zenci halk arasında 
pek şiddetli bir tesir yapmıştır. 

Roma : 23 (A.A) - Reuter a· 
jansı muhabirinden : 

Dün akşam Napoliden 2000 , 
Ccnovadan 1300 İtalyan askeri 
ltalyanın şarkı Afrikadaki müs· 
temlekelerine göııderilmek üztre 
vıpura bindirilmiştir. Mesinadı 

2000 kişi bugün, 3000 kişi de 
Pazar günli vapura ~inm~ğc ha· 
zırdır. Vulcanio vapuru dün ak
şam 400 mutahassıs amele ile is 
tihkam ve sıhhiyeye meosub 700 
aeker yükleyip Nıpoliden hare· 
ket etmiştir. 

Bu vapur aynı zamanda Me· 
sinadan da 1000 asker yükliye· 
cektir. Sefere çıkan kıtaat kuam· 
danı ve İtalyanıo en gene Gene· 
ralı olno General Grazioni de 
Vulcıuio vapuruna binecektir. 

şiındi söz sıruınıo diğerlerine ğundan ılakadırlara çok actıle 
ait olduğunu ve Almanyının ver· !tmemtği tavsiye etmektedir • 
diği cevabdın bütün meseleler Berlio : 23 (A.A) - Aalman 
üzerinde görlişmeğe hazır oldu· istihbarat bürosundan : 
ğuoun açıkca anlaşılacağını yaz Almanya tarafındın İngiliz -
dıktan sonra şu mütaleaları ili· Fraıısı:ı: tebliğine karşı 13 şubat 
ve etmektedir . Almın cevabıııa tarihinde verilen cevabdao son· 
karşı vaziyet almazdan evvel ra Almanya ile İııgiltere arasın-
Fraoea ile İngilterenin yeniden daki ilk temas dün logiliz sefi-
aralarında görlişmeleri tabidir • rinio Alman hariciye bakanı Ba-
Diğer gazeteler daha ziyade Sov· roo Fon 'eurat'bı ziyaret etme· 
yetlerio muahedesi ile meşğul sile vukubulm11ştur . 
olmakta ve Alman müşahidJeri- Londra : 23 (A.A) - John 
nin yeni İagiliz · Fransız müza- Simoouo mart ayının ilk günle· 
kereleri karşısında olduğu gibi rinde Berliai ziyaretine şimdi 
bu miidahale kar§ısında da so· muhakkak ouzarıle bakılabilir , 
ğuk kanlılıklarını muhafızı et· İngiliz dış işleri bakanı gelecek 
tiklerini kayddetmektcdirler . perşembe günü Parisde İngiliz 

Vestdeuıclıer Beobachter ga- teşkilatı esaeiyeainin safhaları 
zetesi Fran11nın vaziyetini tetkik hakkinda bir ,konferas verecek 
ederek bu vaziyetin Almanların ve erteei güııü Londrayı ıvdet 
müzakere husuenodaki temayül· edecektir . 
lrrine tesir etoıiyeceğini çünkü John Simonun Flandin ve 
Almanyanın barışı muhafazadaki Lavıl ile kısa bir mülakatta bu-
azınioin gayet kuvvetli olduğunu lunmak üzere bu fırsattan isti· 
yazmaktadır . fade etmesi çok muhtemeldir . 

Rheno Veıphalienne gazetesi İngiliz dış işleri bakanının 
Almaoyanın Fransa :ne İngiltere -· Gerisi ikinci flrtlkde -

Şarklı komşularımızın 

Bağdad - lrık hllkümeti, mli· 
dafaai vataniye kanununu 1935 
ıenesi Nisan iptidasından itiba
ren tatbika bışlıyacaktır . Müda· 
faai ınilliye vezirliği :ı:abitleri as· 
ker alma heyetleri teşkilatını 
aıııklaıuııtır . Irak halkı Hkerlik 
hizmetine çok hevesli görünmek· 
tedir . 

Fraıııanın Bağdad sefiri 15 
Şubatta Su:iye ile Irak lirasında 
bir ticaret muahedesi müzakere· 
siııe haılamasını görüşınek üze
re Beruta gidecektir . Irak po· 
lis yolcu heyeti Loodraya varmıı
tır . Geçen hafta Bığdad Harbiye 
mektebinden ikinci.mülazım rlit
hesiyle 45 :ı:abit çıkmııtır • 

Bugünlerde Mekkeye gitmek 
lizere her taraftan gel,o Hacılar 
Bağdadda toplanmaktadır , Bun
ların çoğu develerle , otomobil· 
lerle Necif yolundan Medineye 
gideceklerdir . 

Maarif veziri yeni bir maarif 
kanun layihası yaptı . Meclise ve· 
rilecektir . 

yeni savaları 
Yemen - İmam Yalıyı Hıc 

yoluoun açık olduğunu ilin etti. 

Yemen hükumeti meccanen pa· 
eaport verecektir. Bu sene on bin 
Yemenli hacce gidecektir. San'a 
ile Mekke arası 45 günlük yol .. 
dur. 

21 Şevvalda Hayfaya, Fran
ıaııın hududdaki memurların· 
dan birinin yanında bir Fransız 

heyeti geldi. İmam Yahya ile 
mülakat ettiler ve itimad evrakı 
takdim ettiler. Maksadı ziyaret

leri iki hükumet arasında sada· 
kat ve ıulh muahedesi müzake· 
re~i yapmaktır. 

Bu anlaşma muahedesi müza· 
kcratı evvelce Hariciye Veziri 
Mehmed Rağıb ile yine aynı 

Fransız memuru tar1f1ndan ha· 
zırlıklar yapılmıştır . 

Saoaya bir de Holında heyeti 
gitmiştir . 

Tahran ( Husaei) - Güm · 
rlik istatistiklerine göre 1312 -
1313 ( yani geçen yıl ) içinde 
İran ticaret işlerinde artma gö 

Dış işler bakanımız 

lstanbuldan Ankar:ıya döndü 

Ankara : 23 (A.A) - Dış iş· 
leri bakaoi Tevfik Rüştü Aras 

bu sabahki ekspresle İstınbul
dan buraya gelıniş ve Ankara 
durağında bakanlık yüksek me
murları ile .elçilikler erkanı ta· 
rafıııdan selamlanmıştır . 

Bulgar gazeteleri 

Aleyhimizde çıkarılan bir 

karik:ıtörden 'milteessif ol

duklarını yazıyorlar •• --Sofya: 23 (A. A.) - Bulgar 
ajansı tebliğ ediyor: 

Bir Tiirk gazetesi, Bulgıris· 
tının Türkiytye karşı mefruz 
bir düşmaelığını meydana çıkar
mak fikriyle ikinci defa olarak 
slingüslinün üzerine beş Türk 

geçirmiş, bir Bulgar neferini tem
sil eden bir Bulgar karikatörü 
neşratmiştir. Bu hadise vakayiin 
kasdi bir surette tahrifi mahiye· 
tindedir. Çünkü bu karikatör 

gayri mes'ul eşhas tarafından 
Balkan muharebesi esnasında 

yani bundan yirmi seneyi müte
caviz bir müddet evvel neşredil

miştir. 

Bulgaristandı bugün bu ka
rikatörü tahhttur eden bile yok· 
tur. Şüphe yok ki harb zamıııı· 

na aid bu karikatörü ~u günün 
vesikası imiş gibi tasvir edenler 

iki memleket arasindıki iyi mü
nasebeilere hizmet etmekten çok 
uzaktırlar. 

Fransa sefiri Bığdıd merkez kız orta mek
tebine bir İngiliz kadın mekteb 
müdlirü tayin edilmiştir . Sabık 
Hicaz kralı Ali vefat etmiştir . 

rünmliştür . İdhalat yekunu 
837096000 balye ve ihracatı Moskovada bilyilkler şl're-
558684000 riyaldır • Yalnız bu fine bir zi• afet verdi 

Bağdad - Martın 15 inde El
zivan ile Telgülcan aruındaki de· 
miryolunun açılma merasimi yapı 
lacaktır . Telgülcan şimali Irak 
hududundaki demir kapıya 12 
kilometre me11fededir • Şu suret 
le Suriyeyi şimai taraftan lraka 
yerlrştiren ve lrana doğru giden 
ticaret yolu itleri oldukça yol al· 
ııııı oluyor .~ 

son rakamlara petrol ve Bahri Moskovn : 23 ( A. A. ) - Fran-
Hazer mahsulleri dahil değildir. sanın Moskova sefiri Alphand dün 

( 286412000 ) riyle baliğ olan nkşnm sefarette bir re~mi kabul 
bu açığın yansı Londradan ve tertib etmiştir . Bu resmi kabule 
devlete ait alım karışılığıdır · Sovyet hülı.ümeti üyeleri Molotof, 
Hıkikat halde ticuet hariciye Litvinol' Vorochilof ve ecnebi so-
inhisarı kanuai hüklim süren İran·\ faretler erkAnı ile matbuat mü· 
da evvelce yapılan .heeabın % 85 i messillcri ve Fransız sinemaları 
tahakkuk etmi§tir • murahhasları iıtirıtk etmişlerdir. 



F1rtik: 2 

Ulusal hik4ye 

Kara Ali, Elife 
vurgun muydu? ... 

Köyde, topraktan basık bir 
dımın içinde yınan ocağın baıı
aa çullanmış üç kişi . . iki çocuk 
bir ana .. Ocakta teucere fıkırdı
yor .. Aoa fıkırdayan tencereyi 
bulayarak indirip bir leğene koy· 
tarıyor ... Sonr1l kablıktan üç a
ğac kaşık abp çocuklııı. B.?~~~Y• 
çağırıyor. Çocukların küçugu a · 
i•C kaıığı leiene daldarıp ağzına 
ııötilrilyor ve : 

- A ... Bulamac mı ? Hem 
kızğıa b~m de tuzsuz ... 

- Bulımac olmayıpta ne ola
caktı güzel oğlum .. Tuzumuz tü
kendi. Sabah Yusuf kehyaların 
bulğurunu çektireceğim. Ordaa 
tuz ıetiririm •.. 

- Hi .. bi .. f ıte hen de İÇ· 
miyorum .• 

- Y ı ney leyim güzel çocuk .. 
- Palaza yap ana ..• 
- Palıza tekerden olur oğ-

lum .• Pahıa kUldeo, toprakt•o 
değil .. 

- Öyleyse bana bir küllea-
bec yap. 

- Ona da tuz yok. 

- Beıı onu tuzıuz yerim . 
Ana kalkıyor ve un çuvahn

dın unu ılap bir küllenbec yıp•p 
ocağa kö.llüyor ... Ana oğul ara· 
ıında bunlar olurken büyük ço· 
culi: durm.dan soiuyan bulamacı 
kıtık çalıyor .. İıte bıkırdıyın ço· 
cuk kardaıım Kara Ali .. Özür 
dileyen icadın dirimin 1ığırlıiı al 
t.nda ~ıprao'l?ı anam ... Dnrma
daa balamaca katık çelaa kol be
nim kolum •.. 

• • • 
O rün TümbDde " Dana keç ,, 

oynı111n çocuklar1a ara11na, Yu
ıuf Kebyanınıoila Bacakıız Göde 
Veli bulaıık ellerini yalayarak 
evde palın yedim deyip karııı· 
vermitti.. Sııka Veliden hunu du· 
yan bizim Kara Ali " Dana keçi,, 
bırakıp eve koımuıtu .. Palaza 
.evd11ına düıen Kari Alı ocakta 
fıkırdayan tencereye bıkıp içini 
ak görünce pılıza sanmıştı .. Ve 
iıte lcoca ltatığı bunun için önce
den leğene daldırmıı ve fakat u 
mod bota çıkmııta .. 

- Benim kua gözlü Kera 
Alim palıza ıekerdea olur .. Palı· 
za topraktan külden değil ... 

* * * 
O çığlar her ınn önüne kat-

tıjı d&rt oğlatıa ardından tepe
den tepeye koşan Kara kardaıım 
Kr.ra Ali bir glia oilakları emzir 
mİ§tİ .. Anam ona : 

- Ya timdi oe yapacağız .. 
Oca1lta kaynayan çorbaya de l 
nette katalım dedi .. O , bu ıöz· 
lere tosaamıı eıiie yan gelip O· 

turmuştu .. Kara yüzünü bir kıt 
daha karırm11 olHak ıirGuce 
oaa dedim ki : 

- Zarara yok ltardaıım gel 
İçeri .. Seni gelecek yıl okula 

JOlluyıcağım . Sana kalem, defter 
alacatım .. Şimdilik ıu lcılemi •· 
bv.e.rde yazadur.. Bunu duyuocı 
Kera Alinin kara yüzü birden 
aydınlandı ve bana bir ıey ıöy
lemiyerek tek uz:etbğım kalemi 
aldı ve oynaşın çocukllrdan yö· 
11e bez tumanını çelcerrk koşup 

gitti .. OulıH yaldaıırken Kara 
Alinin ağzından ıunlar çıkıyor

da: 
Sıkın Çocuklar akam beai ye

ni yıl okulı yc:llıyacak ..• 

* * • 
Bir gün anam dediki : 
- Kara Ali oğlaklara gilJ!li 

yor. Bıkllm yanı batımda duru 

)Ordu .. 

Yazan ; Mahmut Akçalı 
- Bak nasıl da gitmez .. Ben 

onu gelecek yıl hem okula yolluya
coğım .. Bak ana demin hurdaydı. 
Ha şimdi yok .. Daha şo giden 
lıizim Kara Ali olmasın. Hatta ken
disi.'.· · Bakı~ oğlakları nasıl da ı' 
çevırıyor dedım .• Bir baktım ger
çekten yanımda yok olmuştu .. O 
bir çok kez böyle k"ndini işe ver
mez ben do tüm onu okula yollı
yacağım <liye uvutur işe yollar
dım. O çağlar zavallı çocuk kara 
knrdaşım böylelikle kendini avut
tuğumu bilemiyordu . Sonradan 
anam diyordu .. Meğer muhtarın 
oğlu okulaya giderken bunlara söz 
atmış : 

. - Biz okuyup efendi olacağız • 
Sızsa oğlak çobanı. demiş .. Kara 
kardnşım Kara Ali bu sözleri haz. 
medemcmiş · . Gelip zsvallı ana
mın boynuna binip ille beni okula 
Y~.llı.vacaksı.nız. Oğlaklarınızı güt. 
muyorum ışte diye tutturmuş .. 
Ne çıka~uı be benim kı:ıra gözlü 
Kara Alım 1 · · S~o neyse yerini. 
yordun · · Onlar okula efendisi ola
d~~sunl?rda sen tabiatııı yetiştir
dığı to bıat efendisiytlin ... 

* * • * ,., * 
Pmarın başındaki tutlımn lli

binde kızlı, erkekli bir sürü oğlak 
eoho.nı çocuklar birikip « Gelin 
göve » oyunu oynuyorlardı .. 
iki bölüm olmuşlar Lir l>ö!üm kız 
evi öte bölüm oğlane"i .. Oğlana . 
viodm bir hııylı çocuk öIJlerine iki 
oğlak katarak öteyana kın:ıcı gi
diyorlardı • . Ötoyan<lan hunları 
ko.rşılayanlar oğlağın birini aşırıp 
kaçırdılar .• Bir kurun sonra kı· 
nayı yakıp gelini donaltmışlardı . 
Gelinin başına ne kader yaban çi
çekleri varsa tümüsünü hulka ya
pıp gec;irmişlcr ve etrafında bütün 
kızlar halaya durmuşlardı .. Sırtı 
başı yaban çiçeklerile donatılan 
kırmızı etekli tombul gc3lin bu ha
layın ortasında başlı başına kendi 
de bir çiçek oluvermişti. • Gelin 
geldi •. Güvey le birlikte bf r Murt 
çalısının ardıca bunları koydular. 
Fakat araJan bir an bile geçme· 
mişti ki oğlaklar, davarlar meleş
miye başladılor. O vakıt tüm bir 
ağızdun: 

- Bire davar geldi .• oğlaklar 
emişecek dendi ve gelinli güveyli, 
kızlı erkekli bütün oğlak çoban
ları zorlattıla r .. Bu gelin komşu
muzun kızı sürmeli Hlifti .. Bu 
güvey knrdaşım Kara Aliydi .. 
O çağ bu pınnrboşı düğünü böy
lece bitmiş ve fakut sürmeli mır 
bizim kara çocuğun gönlünü çal. 
mıştı. 

Kara Ali o günılen böyle Elife 
çılgınca aşık oluvermişti .. Bacok 
kador çocuk ya:ımış Ilartlnp do· 
lmı andıran yüzüne bakmıyarnk 
siirmeli Elifin evinin karşısına çı

kar Karocu oğlnntn gönül üstüne 
söylediği türküleri yüksek sesten 
bir yol kapar koyuverirdi .. Kara 
Ali ondan böyle tüm , oğlnklerın 
ardında Elifle birlikte koşar ol -
muoıu ... 

- Bitmedi -

Bir çoban ırmakta 
boğuldu 

Aıcı Melımedin sığır çobanı 
Ali oğlu halid gütmekte olduğu 
ıığırlan karır yakadan bu cihete 
gtçirmek üzere sutındalci elbise· 
ler!ni çıkararak umaj'a girmiş ve 
suyun nkıotasına kapılarak boğul· 
muı ve yapılan araşhrmılara rağ 
men cesedi buluaımaw ıtır • Ce-

1 

ıedin ırqtırJlmaaana ve tahldka 
la devam olunmaktadır • 

İngiliz dış işleri 
bakanı 

- Birinci firlikden artan
Berlinde 'yapacağı mükilemeler 
genel siyasa vaziyetini tetkik ; 

( ŞAR SAVALAR ) 
Çarşaf v 

yasagı 

maksatliıe basit münakaşa bış Dun mahalle aralarında 
laogıçları olıcak ve hiç bir mu-
kavele akdedilmiyecektir . Al· tellallarla ilan edildi 
mın hükumeti düşündüklerini .,. 04, 

esasen bildirmiştir Bu düşünce 
Jer müzakerelerin İngiliz - Fran
sız tebliğinde mevzubahis bütün 
meselelere teşmili lizımgeldiği 
kanaatinde bulunan İngiliz gö
rüşlerile tetabuk etmektedir . 
Fransız hükumeti de bir İngiliz
Alman tema~ını arzuya şayan ve 
faideli telakki etmekte ve Paris
te gelecek İr.giliz . Alman mü· 
zakerelerinin umumi barışı tan· 
zim gayesine daha çabuk eri§il 
mesini temin edeceği ümid edil· 
mektedir . Bu arııda İogiliz na· 
zmnm eeyabatını V arşova ve 
Aloskovaya teşmil etmesi teklifi 
Londrada teveccühle karşılan· 
malda beraber bu huıuıta he · 
nüz kat'i bir seyahat bilhassa 
parlementonun mühim ictimalar 
akddettiği bir zamanda ingiliz 
dış işleri bakanı için büyük bir 
gaybubet devresi lt!şkil etmekte· 
dir . Londra gazeteleri bu seya
hatı t1Svib etmekte ve veıifenio 
nezıketioi ehemmiyetıiz addet· 
mekle beraber bu vaziyeti Av
rupa meselelerinin tanzimi işini 

ilerletmek için İngiltere tarafın
dan sarfedilen gayretlcrjn mantı· 
ki bir inkişafı şeklinde telakki 
etmektedirle,· . 

Daily Teleraph gazetesi John 
Simonun Berlini ziyarete karar 
vermekle akıllı bir harakette bu· 
lunduğunu ve orada en selabi· 
yettar devlet adamlarının ağzın· 

dan Almayanın.'görU§ taızını öğ· 
renebilecelclerid yazmaktadır . 

Moskova : 23 (A.A) - gaze. 
teler John Simonuo .Moskova 
seyıhatı ihtimalleri baklnada İn· 
giliz matbuattnın yazılaıını nıkl
Jederek Sovyet hükumetinin oolc
tai nazarını ihtiva eden yeni Rus 
tebliğinin .Fransa ve İngilterede 
husule getirdiği :mü~iit tesirleri 
memnuniyetle kaydetmektedi ,. 

Şar ~leclisinin son toplantı
~mda Şanmizda çarşaf ve peçe 
ıle gezmenin yasık edilmesine ve 
bu yasağın önümüzdeki 16 Mart 1 

935 de başlamasına karar veril
diği malumdur . Verilen müble 
tia bitmesine bugün tam on do 
kuz gün kılmıstır . Keyfiyet her 

gun gazetemizde ilan edilmekle 
beraber dün de Belediye tarafıs 
dan tutulan tellallar mahalleleri 
dols§arak 16 Marttan iıibaren 
kadınlarımızın çurşaf ve peçe 
ile kat'iyen sokağa çıkamı -
yacık1armı ve bunun bari· 
cinde hareket edeceklerden para 
cezası alınacağıni ilan etmişler· 
dir • 

Mamıfi yimdiye kadar çır· 
§af ve peçe ile gezen bir çok ka· 

dınlarımız bunları atarak yerine 
manto geymeğe başlamı§lardır . 

Fır~a başkanımız 
Cumhuriyet Halk Fırkası Seyhan 

Vilayet idare heyeti Başkanı ve Ba· 

lıkeeir saylavı Örge Evren on beş 
~ün kadar kalmak üzere bu günkü 
trenle Ankaraya gidecektir • 

Cavid Oral 

Niğde saylavı Cavid Onl hu· 
giin Ankiraya gidecektir • 

iyi su kuyusu 

Belediye, Şanmızm Uç ayrı 
yerinde çok derinlere inmek ıu-

retile halka temiz içme suyu te
min edecek kuyular açtırmsğa 
karar vermişti . Bu karara da· 

yanarak ilk kuyuyu Namık Ke· 
mil mektebi avlusunda açtırma· 

ğa bışlemıştır . Bunu baıardık
tan sonra öteki kuyulart da açtı· 
racaktar . . 

ler . 
Londra : 23 (A.A) - habtr Keçeciler çarşısı 

verildiğine göre Sovyet hükume· 
ti İngiliz nalıırının ziyaretioi 1'a
bnl etmekle bahtiyar olacağıaı 
İngiliz kabinesine .resmen bildir
miştir 

Londra: 23 (A.A) - Alma 
hükumeti Bcrline gelecek olan 
İngiliz nazırile Fransız İngiliz 
tekliflerfoe ait bütün meaeleleri 
münakı~a ctmeğe hazır olduğu 
nu lngılız hükumetine hildirmiş
miştir . 

İyi haber alan mahafile gfüe 
Eric Philipp den gelen tebliğa
tın mealı şudur : 

Fakir teatilerinio bir mOzake
re değil fakat bir istihbar mahi. 
yetinde olduğu burada beyan 
edilmektedır . 

John ~Simon ığlıbi ·ihtimal 
Fransız nızırlarile gö.üştükten son
ra 10 gün içinde haraket ede
cektir . Aynı zamanda Moskov 
. d a 

zıyareti e teeyyüd ctmektedı' r • ------...... ____ _ 
Yangın başlangıcı 

Hammal Ali adında birisinin 
odasıoda ocakta yakmış olduğu 
ataştan sıçrayan kıvılcımın tavan 
tahtalarına sirayetile yangın baş . 
)angıcı görülmüş ise da homen ye
tişilerek büyümesine meyJan bı. 
rakıJmadan söndürülmüştür . 

Yangın başlangıcının Alinin ate . 
şi sönuürmoden yottJğı yüzünden 
ileri geldiği anlaşılmış ve bu JiJt. 
katsizliğinden dolayı hakkında ka. J 

nuni muamclo yapılmıştır . ~ 

1 

Haziran iptidasında 
muntazam bir şekle 

girmiş olacak 

Keçeciler çarşısı denmekle 
tanılan asfalt cadde şarımızın en 
işlek ve şara girilen bir yoldur. 
Bunun iki tarafında buluoan dük· 
kan ve mağazaların bugünkü çir· 

kin vaziyetini göz önüne alan be 
lediye encümrni bu çıuıırla bu
lunan dükkanların Ct'pbelerinin 
kargire çevrilerek camakanlath· 

nlmaııuı ve serpme sıva ile sıva
lathrılmaıııoı , dükkan zeminle . 
rinio beton olarak yapılmasını ve 

bu çarşıda sapçı ' kıskacı ' ke. 
babcı gibi esnafın buluodurutma
masını ve hu meğazı ve dükkan. 

ların şeker imalathanesi , bubu· 
bıt , koza ve pamuk depolan 
olarak kullanılmıyacağını karor al · 
tını almı§ ve bunun için 1 Haziran 
935 tarihine ka:lar da bir mühlet 
vermiştir . 

Saat kulesi 
V akıt bildirmek: ve icabında tay· 

yure tehlikesini haber vermek üzere 
belediyece saat kules'ını·o .. · . uzcrıne 

e~ektnk motorü ile çahıao büyük 1 
bır raoavnr düdüğü konulacaktır • 

Bu düdü~ün kurulması için gt-rekJi 1 
o~an plaknyı ye~lt·~tirmek Üzt'rc iki 1 
gündür , kuleoın kubbesi yıkılmak· 
tadır . Cu canavar düdüğü iki haf- , 
taya bdar y~rine konulmuş ola.~ak· ! 
tır • , 

Hanlar, fabrikalar 
Hakkında belediye encü
meni çok yerinde bir karar 

verdi. 
Şariçinde bulunan ve gıda mad· 

deleıi satılan han avlularile bu 
han içindeki mağazaJarrn 1 haziran 
935 tarihine kadar zeminlerini 
asfalt , parke veya beton yaptır· 
malan ve helaların da balediye 
fen heyetince gösterilecek 8ıbhi 
bir şekilde yapılması , fabrikala· 
rın da k;za eylul 935 sonuna ka· 
dar avlu zeminlerini parke ile 
döşettirmeleri belediye ancüme· 
nince kararlaştırılmıştır • 

Bu müddetlerin hitamında yu 
kar1da yazılan şartlara riayet et· 
mtdikleri görülen han ve fahri 
kalar belediye kanununun 19 un
ClA maddeı:ıinin 2 inci fıkrasına 

tevfikan kapadılacaktır . 

Birinci umumi müfettiş 

Birinci umumi müfettişlikdcn 
aaylavlığa seçilen Hilmi, dünkü 
ekspre~le Diyarbekirden gelerek 
Aokıraya git~iş ve istasyonda 
Vali Tevfik Hadi Bayıal ile dost
lara tarafından kar;;ılanmış ve 
uğurlanmı§trr. 

istasyon müdürü 

Hasan yine 3 yıl dö ·t ay 
hnpse makam oldu. 

Şarımız a~ır ceza mahkeme· 
since zimmet ve ihtilas suçun
dan üç yıl dört ay hapıe ve üç 
ytl müdd~tle de memuriyetten 
mahrumiyete mahkum edilen Ye· 
ni istasyon eski müdürü Hasan 
hakkındaki bu hüküm, temyiz 
mıh kemesi. taraf andan mkhku · 
miyetin feri cezaya esbabı mu
haffifenin temsil edilmemesi yü· 
züoden bozulmuı ve doıyı evra· 
kı buraya gönderilmiıti. Bunun 
için durll§mıya dün öğleden ev 
vel başlanmııhr . 

İddia makamman iıltği üze· 
rine temyiz kararına oyulmığa 
karar verilmiş ve neticede Hasa· 
nın yine üç yıl dört &y hapsine 
ve iki yıl müddetle de memuri· 
yt tten mıhrumiyetine karar ve. 
rilmiştir. 

Sahtekarhk davası 

Sahte sened tanzimi suretiylr. 
hazineye yatırılması lazımgelen 
bir parayı zimmetlerine geçir 
mektf:n suçlu ve mevkuf eski 
İcra memurlarından Haydar, Mu 
haseheci! Rahmi ve Kamilin du 
tU§malarına dün devam oluna 
eıktı. 

Fakat suçlulardan Rahminin 
vekili Avukt Hüsnü, basta olup 
mahkemeyt gelmediğinden EtUÇ· 

Juoun isttği üzerine ve ests bak 
kında Müddeiumuminin mütalaa· 
namesini ve ıuçlunun vekilinin 
de müdafaasını yapması için du· 
rr'§ma 3 mart 935 pAzar gününe 
bıralcılmııtır. 

GelenlErr 

Ziraat Ban kısı· fen mOşaviri 
Şerif ile bankanın müşavir mi · 
marı Horon Şarımızdaki Ziraat 
Bankası mensucıt fabrikasında 
yeni yapılacak tesisat haklunda 
tetkikler yapmak ve ttsbiti ge 
rekli i~leri bitirmek üzere şarı· 
mıza gelmişlerdir . 

Sıhhiye müdürü hasta 

Sıhhat ve içtimai muavenet rnii· 
dlirü dokcor Hüsnü .aı h·d-1" . u ı uın , 
~~ıpteo rahatsız bulunduğuodau dün 
111 başına gelememi§tir • 

==-
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Adana Borsası Muamelelc:"ri 
aitı . ! ercı gene kızlarla 

beraber sekiz gün [*1 
Asri sinemada 

Yazan : Claudine Chorıez 

yaşına bile gelmemit bir delikanlı) 
ve üç arkadaşı bir giln yatakhane
nin önünden geçerken içeriye 
bakmışlar . Orada bulunan bir 
kız da bubları fena halde a:ı:arla

"'iii'ış . Şef, bundan o kadar utan-
mış ki o gündeııberi adamlariyle 
beraber giderkea tam kampın 
önünden geçi ldiği zaman faraza 
kamp sağda ise " ııola bak 1 " , 
solda ise " sağa bak 1 ,, kuman
dası veriyormuşi. Bunun üzerine 
S. A. lar da sahte bir ataogaçlık
la başlarını , bu sağlam seciyeli 
bakireler kampının aksi tarafına 

C 1 N Sİ 

PAMUK ve KOZA 

Kilo 
En az 
ıc. s. 

Fiyatı 

En çok 
K. S. 

Kapımah pamuk-- -
Piyasa parla~ ,, 42 
Piyasa temizi ,, 
iane 1 
iane n 
Ek•pres 
Klevlant 

YAPAGI 

ı-.:;;..:c~;__-----ı----- -----ı Beyaz 1 
Siyah 

Ç f G t T 
Ekspres 
iane 
Yerli "Yemlik,, 

.. "Tohumluk,, 
HUBUBAT 

Buj!day Kıbrıs 1 .. Yerli 

Satılan Mikdar 

Kilo 

--ıı 

25 Şubat pazartesi günü Akşamından itibaren 

GUzellik ve sanatta eşsiz olan 

Metro Goldovin Mayer şirketinin Süper filimlerinden 

.-Bata ?=I 

Oynayanlar: 
Helen Hays - Levis Ston 

Karen Morley - Neil Hamilton 

Ayrıca : Arzuyu umumi üzerine yetmiş bin seyirci önünde 

Rus milli takımlarının futbol maçı 

Gelecek proOram : 

Türk ve 

çeviriyorlarmış . Mentane 
S. A. lana şefi, kızları çok sev - 1 ı-~A-rp.:.:.'~------ı-----ı---- ----------1 Hayatı İsa 

dlği çiıı, kızlar da aksine ondan ı1-.;F;:aLsu.::,l_y_a ______ , __ _ 

hoşlanmıyorlar. Kızlara göre şef, Yulaf Büyük tarih , büyük haile 
bunda maıurmuı , çünkü " evli Delice O k b • • değilmi• 1 ,, bununla beraber deh-11--i>K~u~ş _,_ye":"m:O:i=:::----ıı--·--ı-----+-------llYakında: o tor Ma usun vasıvetnamesı 

Y Keten tohumu J 
şetli çapkın bir aılam , Kızlara Bakla 
öyle bir bakışı var ki . Geçenler· 
de onlari , S. A. !arın yatakhane 
!erini gezmeğe davet etmiş , bun
dan maksadı da kızlar ot minder · 
!erde yatarken kenailerinin pa
muk şilteleıde yattıklarını gösle
terip onları utandırmak içinmiş 1 
Fakat bizimkiler de hemen taıı 
gediğine koymuşlar : Kamp kız 
farından biri , S. A. !arın : şefinin 
önünde biç meyve yemediklerin
den bahsetmiş , o da kampa bir 
aepet dolusu elma göndermiş • 
Bu gibi hediyelerıle" hoılınmı
yao kamp şefi , elmaların parası 
ni vermek istemiş . 

Ağır bir tahkir , ~değil mi ? 
Bunun üzerine de S. A. in gene 
bir intikam hazırlamı§lar • Bizim 
kızları , bir sinema filmi seyret· 
tirmek üzere kendi kamplarına 
davet etmişler . Fakat filim bittik· 

Si sam 

..... Salih Efendi - .. ·= .p ..o ~ -Düz kırma ,. 
-3"" Simit ,. 
Ö 5 -.... Cumhuriyet 
r-ı-.a ·-------'----
"" > -:::ı .. 
~ "' -Düz kırma ,, 

Alfa ., 
Liverpul Telgrafları 

24 / 2 I 1935 
Santim 

Mart Vadeli 6 
Mayıs V ddeli 6 
Hazır 7 
Hint hazır 5 
Nev ork 12 

Muvakkat hitl 

Pene 

90 
85 
12 
70 
40 

ten sonra " programa ilaveten ,. Siptilliye , bu günüu sıhhi ihti· 
bir karagöz oyunu göst~rmişler . yaçlarıoa uygun muvakkat hir hal 
Bunda bizim kampın kızlarından yaptırmak için belediyece daha ön· 

b. · 'ı " 1 "it 1 • • k k ce verilen kararın yerine getirilme-
ırı, on arın guze şı e crını ıs a • . b 1 1 sıoe aş anını§ ır . 
oıyor , aksi bir suratla elmaların J B 1 d" t f d ·d , . . e c ıye ara ın an ı areteo yaptı-
parasıoı verıyor ve ııusı yıtakba· nlao bu halin iki ıyalkadar bitirileceği 
neııio pı;:nceresinJea :dııanya hı· öğrenilmiştir . 
kıyormuş. 

Kızlar da , erkekl.r de biri
birlerini düıündükleri için , bu 
karşılıklı oyunlar biteceğe benze
miyor , Hitler bayrağının gölge· 
sinde kavgalar , cilveler devam 
edip gidiyor .. 

X· -Boş vakıllarda ne yapılır? 

Kozanda at koşuları 

Martın 29 uncu güuü Kozanda 
büyük at koıuları yapılacağı ve bu· 
ouo için de şimdiden hazırlıklar 
yapılmağa baılaodığı haber alınmış-

tır . 

Bir k•rı kocanın 
marifetleri İş bittikten ve kızlarda toplu 

halde ıarkı söylemek , kurs gör· 
mek veya kooferanşlar dinlemek-
ten kurtulduktan sonra, boş va· Taceddin adında biriıi karısı Mer-

y~mle birlikte dil kavgası yapan Ah· 
kıllarından istifade ediyorlar . med kızı Güllüyü demirlr fena bal 

Konfoı suz salon ' içinde yirmi de dövdüklerinden yakalanmışlar ve 
., ya otuz kız bulunmasına rağmen Güllü de hastahaneye yatırılmıştır. 

Oörtyolda yağmur 

Dörtyolda on gündenberi de
vamlı bir surette yağan yağmur

ların dibdiği ve havanın açtığı 

Kaymakamlıktan Vilayete bildi
rilmişiir . 

samimi bir buduar halini alıyor • 
İçlerinden biri Neel çelenginin 
mumlarını yakıyor . Çam dalla 
rından yapılmış olan bu kocaman 
çelenk. bütün perhiz müddetince 
tavanda asılı duruyor . Aşçılık 
sırası gelmiş olan kız , 1 kanunu
evvelde otuz tane tuhaf biçimde 
pasta yapıp bu çelenge auyor . 
Kızlar da ayın her günü akıam 
sıra ile gelip boyunlarını uzata· 

"'21nuıı· 11 1: ınmııı 1111: 11 1 ı:ııı11111ıı111111!!1111uıımımım1111 uııw ı. ınmmnnnnıımı ıı_ı._ 
~ ~ 

r:ık kendilerine düşen pastayı bir a 
lokmada yiyorlar • ı 

Kızlar , bu boş vakıtlarda ko !!==._-_-._. 

yunlarında sakladıkları mektub· 
!arı bir defa daha okuyorlar ; çor ~ 

bu gece nöbetçi f 
r 

Eczane 1 
Hükumet civarında 

istikamet czaııesidir 

!! 

balarının , yahut yeni yıkanmış ~-ııııııııııııııııııııııııııııı•ıı,:•ıuıııı•111ııuııwrıııııınıııııuı:uııııııııııı~ 
çamaşır )arının söküklerini diki 
yorlar . O zamanlar , bütün ceh
lerdeo stilolar çıkarıyor ve ma
sanın üstünü blok notlar kaplıyor. 

- Bitmedi -

Adana Spor kulübü re
isliğinden : 

Sipariş edilmiş bulunan otom o· 
bili gelmesi biraz gecikeceğinden 

büyük ~şya piyaakomuzun keşi· 
desi, Vilfiyeıten istihsnl edilen mü

sandeye ıstinaden , Haziran 1935 
gayesine bırakılmış olıluğu i!An 
olunur. 

Kambiyo ve Para 
İt Bankasından alınmııur. 

-Liret 9 
Rayşmark 1 
Frank"Fraosız,, 12 
Sterlin "lnıı:iliz" 611 
Dolar "Amerikan,, 79 
Frank "lsvi re,, 

38 
98 
03 
25 
76 

Bugiin gündüz iki buçukta umııma tonzildtlı matine 

5051 

Gaz,benzin< Mazot Motorin ),Motor ve l\takina yağınızı alırken 

her yıırde dünyaca tanınmış, ( Sokoni • Vakum) 
Müstahsilıııı( Develi ) gazını 

(Kanatlı At) benzinini 

( Sokoni- Vakum) motorinini 

Şefkat alanında.. (Timsahlı) Yağlarını (VAKLJM O 1L1 N Gargoyil yağları) 

Kurban bayramı 
için bir diiek 

Din bayramlarında yapılan teb· 
rik ve ziyaret masraflarını " Çocuk 
esirgeme kurumuna,, vermenizi rica 
ederiz • 

Ricamızı kabul edenlerin isimleri 
bayramdan evvel Genel merkez ta
rafından gazetelerle n~şrolunacak hu 
suretle bu iyilik seven insanlar dost· 
!arını kuılulamış ve dostlarının teb
rik ve ziyaretlerini kabul etmiş sa· 
yılacaklardır. 

Avrupa ve Amerikada ölü çe· 
lenkleri , düğün hediye musrafları 
bila çocuklar ve yoksullar kurumla· 
nna verilmektedir. 

Yurdumuzda adetleri sayısız olan 
yoksul yavrucuklar için çok değerli 
olacak bu~ usulün benimsenmesini 
ve yayılmasını dileriz . Ankarada 
bulunan Genel merkez tarafından 
para alınmaya haşlanmrttır. 

Kurban bayramı 15 marta rastlı· 
yor. 

Fransa-Avusturya 

arasında 
- Blrirıci flriiklen arlan -

ri fırkaların yersiz nümayişleıin
den ötürü ktndilerine daha la
yik bir istikbal yapılmamasından 
dolayı teessüf etmektedir. 

"Petit Parizien,, gazetesi mü
zakerelerin esası hakkında büyük 
nilcbinlik göstererek diyor ki: 

Hiç şüphe yoktur ki Schuach
nigin Paris müliikatları sayesinde 
gayelerinin husulünü temin ede
cektir. Bu hususta Fraosanın yar· 
dımı temin edilmiştir. 

Pertinax; "Eko de Patis,, ga
zeteeinde Avusturya meselesini 
tetkik ederek diyor ki : 

Avueturya ancak Fransa, İta! 
ya ve küçük itılafın arkasında 
Sovyet hükumetleri gayretlerini 
tanzim ~debilecekleri takdirde 
yBBı yapılır. 

Londra; 23 (A. A.) - Avus-

(Sokoni) ,, (Sokoni- Vakum) ,, 
Markalarını taşıyan Tenekeli ve Dökme mallarını isteyiniz . Çünkü 

paranızı en temiz mala ve en eyi ve sağlam ambalaja vermekle tasar . 

ruf ettiğinizi göreceksiniz . 

2 A D A N A Selinik Banka11 sırasında 

Muharrem Hilmi 
4987 6-20 

Sovyet süt makinaları 

Sovyet fabrikalarının yeni gelen süt makinaları sütten çok temiz 
yağ çıkarır ve fiatları çok ucuz olmakla beraber diğer makinelardan 
daha eyi kullanışlıdır .4999 Satış yeri : Osmanlı bankası altında 

3-10 

turya Ba§vekili Dr. Von Schus· ,,.------------

ching ile Hariciye Baıkanı Baron l "'acakcılar 
Berğer Waldenberg yarın burayıı &ı , , 

gelecekler ve salı gününe kadar 
1 vatan hainidir 

burada kalacaklardır. 1 
Macdonald kendiltrinin İn- lşebilmelerini temin için tertibı 

giltere bankası müdürü ile:görü·I almıgtır. 
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Seyhan muhasebei H. müdürlüğünden : OTO 

----

COŞKUN 

"Agfa ,, filmlerinin her çeşidi 

Dıinyaca meşhur ( A G F A ) filmlerinin er• ta . 
zesl bulıınur. Fiyatlar, diğer bıitiin markalardan ucuz · 

dur . 

Amatör işleri en kısa zamand ~ 
verilir 

Atölye fotograflan. ve~ika resimleri, agrl\n 
dismanlar. 

-----------------------Talebeden tenzlldllı ta · 

rlf e ile ücret alımr • 

a•o 
F'OTO COŞKU~ : 

Yağ Cami Civan 

. - - - --- --
-- --------

Yitik tastikname Yitik kasa anahtarı 
Kayseri lisesinden aldığım 922 

numaralı testiknamemi yitirdim . 
Yenisini alacağımdan hükmü ol· 
madığını illln eylerim.5050 

171 Numaralı 

Muzaffer 

Şubat 23 de kasanın anahta -
rını yitirdim. Her kim bulup ndre
sime getirdiklerinde memnun ede
ceğimi vadeylerim .. 1052 

Ekmekçi müteahhidi 

Alımed 

Kıymeti muhammenesi 
Beher dönümü 

Lira 
45 

40 

Cinsi Mevkii 
Tarla Dabağhane civarında Papas 

bahçesinden müfrez tarla 

Bahçe ,, 

Miktarı 

Arşın dönüm 
5 

arşın 

19,932 

Hnritn No: 
19 

31 

Tapu No: 
33 

36 

Tarihi 
Kdnunevvel/930 

KAnunuevvel/930 

lludu<lu oırlı" 
Şarkan : Set. ıJall 
Hakkı beye 8~ ~1aJ 
hol ŞimııleD . oJll 

'hd s olıl det.len ı 8 be 
rikifim.Cenubell il ~ 

S btıP 
Şarkıın : ey şiııt,11 
Garben : Set: ()' 
muhJes \arık· 
ben : IIenJei· 

Cins, mevki ve hududlariyle evsafı saireleri yukarda yazılı iki kıta emlAkin mülkiyeti açık artırma suretile satılacaktır. . • g0ciilllr 
Talip olanların yevmi ihale olan 14-3-935 tarihine müsadif periembe günü saat on birde yüzJ.e 7,5 poy ııkçalarile Vilayet Daıın•6 ,....ı...J 

nince ve şeraiti öğrenmek istaycnlerin de her gün Muliasebei Hususiye müdürlüğüne müractuııları iJAn olunur.5043 22-
2 

----------------------------------·---------------------------------------
----------------------------------------------·---

\ 
Alsaray sinemasında 

Tarzaa ve eşi .Jil~i: 1 

Sabun meraklıları dikkatle okusunlar 

Katkısız, hilesiz, (Melek ) mnrkalı sabunlarımızı arayan 

müşterilerimize bazı satıcıların safıyeti şüpheli sabun vermeğe çalış
tıklarını esefle öğreniyoruz . 

Sabun alan müşterilerimizin Türkiyenin en nefis ve en sıhhi sabu

nunu temsil eden ( Melek ) markamıza dikkat ve bu sa· 

bunu talepte ısrar eylemelerini rica ederiz. 

Vücudunun sağlığını, kumaşlarının yıpranmamasını, sa~·larının ke · 

pek yapmamasını ve ciı<lin boı:ulmamasın1 arzu edenler ( Me-
lek ) markalı sabun kullanırlar. 5004 

Toptan sntış yeri A.denada Abdülkadir 

9-30 

Büyük şaheser fılmioi dün akşam bile yer bulamiyıırak gerı ~ı 
saygılı müşterilerinden af dileyerek ~~ 

Tarzan ve eşi . e4" ~~Ilı 
· i ıebf1 -tli 

Çarşamba akşamına kadar göstermekte devam edeceğıo 

Pazrtesi günü 2 matine 
2 de ve 4 de 

Gelecek proğr•m 

Niçin öldürdüm 

9 

Belediye Melek evlatları ticarathanesidir ı ı _______ , _______ ...... _______ ____ 
Seyhan Deftardarlılından Sınai müesseselerde işleyen 

muayen& edilecek . ı)r,; 
. 'ne• J dl 

Belediye kanun unun on beşinci maddesinin .otuz. sakızı 
8 

şidl ,.~ 

T~R.KiYE 

l\lisis nahiye tahsildarının (Tür
kiye Cumhuriyeti Seyhan Vil11yati 
Yedinci Siivnri tahsildarlıği 1923) 
yazılı resmi muhrü 8-Şubat-935 
günü Herekli köyü ile kapılı köyü 
arasında düşürülerek bulunama· 
mıştır . 

Bu tarihten sonra bu mühürle 
mühürlenmiş her hangi bir makbuz . 
vesairenin hükümsüz olacağı ve 1 
bulo.nm defterdarlığa getirerek tes· 
lim etmesi ildn olunur. 5047 

cibince Belediye hududu dahilinde yeniden tesıs edılecek ~ rile ı 6 
mekte olan, sınai müesseselere ait bilumum buhnr kaz~.0 .~1' ~e b,ıı 
neler, gazojen ve benzin motorları, elektrik motorlıı.rı ku~uetlİPce 
her nevi sınai tesisat, bundan böyle Belediye heyetı fennıY 
yene edilecektir. bat1'

0 
) 

Bu muayeneye 15 - mart - 935 tarihic;den itib9r00
18 bire! <./ 

llRAAT~ 
BANKASI 

DARA• 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT (;DbR 

-·· 

24-28 

--------------------·------

ğından, al4kaJarların, evvel emirde Belediyeye müra~nat 1'8daf ~. 
yanname alarak doldurmaları \Te yukarJ.aki bu tarıh.0 1'a01l~ l 
yanoameleri Belediyeye vermeleri; aksi taktirde , Beledıye ezalı 1 
1t3 üncü maddesi mucibinbe alınacak resmin bir kat to. 2;...,..2~/ >t~ 
tahsili cihetine gidilecegi ilAn olunur. 5029 19- ~ lıt0ğ 

ıac•1' ' './ ~' 
Atatürk parkı Asfalt cadde cephesindeki kısma .Y9.Pıd e.çı~ e '' 

lira bedeli keşifli lnğam yolu inşnntı şartnamesi dairesın e ,'J'İ ~o 
1 me ile münakusaya konulmuştur • yapd•~, t 

1 İhalesi martın 14 üncü perşembe günü saat on be~te ve i~• ~t 

Reçetelerinizi 
Yeni Eczaned~n yaptırınız Ucuz, 

1 i İsteklilerin şartnameyi görmek üzere Yazı işleri kaleoııoet ~ 't 
ve temiı ilde yapar. 5032 1 de Belediye encümenine müracaatları ildn olunur. 504 

)it 
3-5 ''lı,~ 

ı-.---------_;;ı 21-25-29-4 1 t~ı 

Satılık Emlak 
Adananın en şerefli yerinde 

kAin halen banka; ev ve daire ; ti· 
carethane olarak kullanılan eski 
Fransız Kofoji ; ve bitişiğindeki 
arsa ile Yeni istasyon caddesinde 
havadar yerde tahminen yetmiş 
dönüm iki parça arsa satılıktır . 
isteklileri Per Rigal ile vekilleri 
Şerefe müracaat edebilir .5009 

7-30 

ilaç al.nacak 
Ziraat bankası Mensucat fabri

kası işçilerinin bir senelık ilacı 25 
Şubat 935 saat onbeşte nçık eksilt
me ile satın alınacaktır . istekleri
nin şartları öğrenmek üzere fnb· 
rikaya müracaatları.5045 24-25 

Dişçi M. Nedim 
Yeni Otel karşısında açtığım 

diş muayenehanemde saat 6 dan 
21 re kadar hasta knbul ettiğimi 
ve tedavi ve diş imali hususunda 
muhterem müşterilerime azami 
teshilAtı gösterdiğim gibi cuma 
günleri fukara İçin tedavi ve diş 

1 
çekmek meccanendir . 

. 2~' 

Jı~· ~~~ 
Adana Orman müdürlüğlİ11 . itı p' ~~ 

5ohertO ft 'b 

Aded 

80 
76 
18 
27 
85 
14 
19 

202 
289 

45 
6 
4 

I{ ıırıJŞ 

120 
Çam kereste 25 

Kilo Cins ve nevi 

• Saban oku 60 
> Topak JO 
ıt Tahta 5 
» Dilme 15 
,, Salma 20 
,, ve Meşe ökçe 3 

Bel ve knzma sapı t2 
Çam mertek S 

>l Baskı 30 
» Çatal 20 
» Ekmek tahtası O 

29115 » Odunu O 
2350 Karışık odun O 
410 Dut odunu O 
400 DArdağan odunu O 
350 Çam çıra O 
110 Çıılı o 

7868 Karışık kömür 2 
600 Çam kömürü 

0 
p8rçs ~o 

Üç mezad vnrnka-ıinda dahil ve yoknrda yazılı 2
2 ı ,,-011 ııırılıt1 

· 'b ren ° ıctı mazbuta açık artırma ile 19 - 2 - 935 T. ılı 8 
1 ~6 çı , O 

11-3-935 T. pn-ınrtesi günü sa.at 15 şe kadar sntı 1• t\d911 0ıı 1 r 
Emvali görmek ve ihale ııeraitioi öğrenmek isteyenlcrl~n}t'rifl ~9'1f 

-s • ta ı P 1' ı> ~ 
muameldt memurluğuna müracaat eylemeler~ ve 1600c3 zS/ 
günü Adana hükumet konnğınJ.a Orman iJaresıoe top z5..,., 
misyonuna gelmelE-:ri ilftn olunur.5044 


