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devletin Ş • klinin Bulgaristıum 
laıilıi mazisinin ananelerinin ta rif 
•lmel>te olduğu şekilde kalmış 
bulıınıluğunu yazmaktadır . 

Mir gazetesi başvekilin ~arih•be· 
yanatıoın bütüu Bulgarlara geniş 1 

bir nefrı aldırııcağını yazmakta ve 1 

bundan böyle kral , millet v~ or- 1 
~~ııun berabtr~e yürüyeceklerıni l 
ılave etmektedu . Slovo gazetesi 
başvekilin nutkunu Bulgar efkarı 
umnmiyf'sini şiddetle meşgul eden 
meseleleri aydınlatmış olmasından 
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Nutkun ha•ici s"yaaete taalluk 

eden kısmmdan bahseden bu ga 1 

zete Tü rk gazetelerinin yezıl ıı ıının 
Türk zimamdarlanoın takihetmek· 
le oldukları siyasete zıd olduğunu 
yazmakta ve ebedi bir dostluk 
misakının Türkiyeyi Bulgaristana 1 
bağlamakta olduğunu hatırlatmak 
tadır. 

Bu gazete diyor ki : 
"-Bu misak boş bir formül değil· 
dir. Biz Türkler ı\c iyi dostluk ve 
iyi koınşuluk müoasebetleıi idame 

1 etmeyi samimi surette istiyoruz . 
Slovo ga.ıetesi yazılarının sonunda 1 
Türkiye ile Bulgaristan arasında J 

çizilmiş ıiyasi yolu karartmamaları 
için Türk matbuatına hitab ve 
müracaatta bulunmaktadır. 
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torunun İngiltereyc ayak basma· 
sı protesto edilmiştir . Binlerce 
uüw yişci Hadparkdan çıkarak 

Viktorya istasyonuna doğru git· 
mek istemişse de zalııta enter
nasyonal marşıoı terennüın eden 
nüruayişcileri idareye muv;ıffak 
olmu~tur . Bu sayede nümav i şci 

ler A' nstuıya başvekilinin Vik· 
torya ista~yonunn terkettikten on 
lı ş dakika sonra istasyona gel· 
mişlcrdir • 

Londra : (A.A) - Avustur· 
ya Başvekili Sclıuschni!(g, Daily 
ekspresi guetesine v"rdiği bir 
mulaka tta İogiltereye Avusturya 

-- -- 1 Çarşaf ve peçe 
16 Marttan yani Kurban hay· 

ramının birinci gününden itibaren 

yasaktır . ı 

ADANA GDNLOK GAZETE ON İKİNCİ YIL - SAYI 3159 

Büyüklerimiz 
Halkevi reisinin kutlama 

teline cevab verdiler. 

Halkevinin açılışının üçün
cü yıldönümünü kutlama müna· 
sehetiyle Halkevi reisi (Kasım 
Ener'in büyük Ulu& Kurultayı 
Başkanı General Kazım Özalp'la 
Başbakan İsmet'İoöoii'ne saygı 
telyazıları çekilmişti. Bu yazı 
arla gelen cevabları apğıya ye· 

yoıuz: 

General Kazını Özalp 
Bıiyiik Ulus Kıırııltayı Başkanı 

Ankara 
Halkevinin yıldö~ÜmÜlıÜ hü 

yük bir sevinç içinde kutlar. 
ken derin ~aygılarımızı sunarız. 

Adana Halkevl Başkanı 
Kasım Ener 

Ada ııcı Halk evi He isi 
Kasım Enere 

C. Halkevlerinin açılış gü 
nünün kutlanmasından ötürü 
gösterileo içdtn duygıılara le· 
şrkkür ederim. 

1 Kara gömlekliler 
Afrika yolunda 

Eski İtalyan muharibleri kendilerinin 
de seferber olduklarını ilan ettiler .. 

İtalya limanlarında bulunan vapurlar mü
temadiyen askerle mühimmat yüklüyorlar 

Roma: 24 (A. A.) - "Stefani,, 
1 

ajansı bildiriyor: 
Eski muharibler kurumunun 

ulu.al komitesi dün aylık mütad 
toplantısında medeniy•t vazifesi 
görmek üzere doğu Afrikasına 
hareket eden kıtaata muhabbetli 
bir ıeliim göndermiş ve siyah 
gömleklilerin gönüllü hareketle 
rini methederek bütün eski mu· 
hariblerin . kendilerini seferber 
1 ir halde tuttuklarını bildirmiştir. 

Catane: [ Sicilyada ] 25 ( A. 
A. ) - Harbiye Müsteıarı Ge
neral Baistrocchi burada toplan· 
mış olan kıt'alar! teftiş etmiştir. 

!it komisyonun mesaisine iştirak 
etmiyeceklerdir. 

Belçika hükumeti bu kararı 
İtalyanın İtalya - Aabeş ihtila
fının halline bitaraf unsurların 
müdahalesine karşı yükseltmiş 

olduğu itirazlar üzerine almıştır. 
Roma: 26 (A. A.) - Havas 

ajansı mubıbirindea: 
tıalya ile Habeşistan arasın

da daha hiç bir itilaf akdedilme· 
mi§tir. İtalyan hükumetinin İtal· 
yan ve Habeş karakolları arısın· 
da 6 kilometre derinliğinde bi· 
taraf bir mıntıka tesisini teklif 
ettiği malumdr. Bıiyıik Mtn t Meclisi Reisi 

KAzım Özalp 
İsmet İnörııi Başbakan 1 

Bu kıt'alar Afrikaya gitmek üze· 
re hemen vapur !ara binecekler

Habeşistan bu teklifi preasib 
itibariyle kabul etmiş ve buna 
mukabil bitaraf mıntakıdan 11er· 
bestçe geçmelerini şart koymuş
tu. İtalya bu şartı kabul etmişti. 

Anlı: ara 
Bugün yıldönümünü bü-

tün varlıklarile kutlayan 
Adana Halkevinin tükenmez 
saygılarını sunarım . 

Adana Halevi reis vekili 
Kasım Ener 

Adana Halkevi Hels/lğlrıe 
Halkevinin üçüncü yrldönü

münü kutlular, muvaffakiyetler 
dilerim · 

Başvekil 
ismet lnönü 

Aydın demiryolları 

Satın alma işinin müzakere
sine devam olunuyor .. 

Ankara: 25 (A. A.) - Aydın 
demiryolunun satın alınması için 
bir müddettenberi Şarımızda y11· 
pı_lmakta ve muvaffakiyetle iler
lemekte olan müır.akerelerin ne· 
ticeye yaklaşması üzerine bu 
bususta maliimat almak maksa· 
di yle kendi8ine müracaat ettiği· 
miz Aydın demiryolu mümeseili 
muhabirimize şunları söylemiştir: 

Aydın hattıma mubayaası 

içia bir müddettenberi muveffa· 
kiyelle cereyan eden ve kut'i sa 
haya dahil olan müzakerelerin 
mali şartlarına ait teferruat bdk· 
kında bisse sahibleıinin son ka· 
rarını almak üzere Londraya gi· 
diyorum. Müzakeratıo intacı için 
yakında av :let edeceğim. 

Kayseri de 
1 Martta Aıatürkün 
heykelleri merasimle 

yerine konulacak 
-Kayseri: 25 (A. A.) - Büyük 

Önder Atatürkün Beledrye tara· 
fından yaptırılan heykeli Kayse
riye getirilmiş ve kaidesine ko 
nıılmuştur. 

Heykel bir marta kadar örtü· 
lü bulunacak ve bir martta açıl· 
ma merasimi yapılacaktır. Açıl· 
ma resmi için bir komite çalış· 
mıya başlamıştır. O gün için 1en· 
gin bir proğram yapmaktadır. 

dir. 
Napoli: 25 (A. A.) - Konte 

BiHcamano vapuru ahalinin al· 
kışları arasında Napoli'den Me·· 
sinaya müteveccihen harr.ket et· 
miştir. Peloritana fırkasınin ikin· 
ci kısmı bugün Şarki Afrikaya 
gitmek üzere Mesinada vaı•ura 
bindirılecektir. 

Brrinci kısım General Gazi 
oni ve erkanıbrbiyesiyle birlik· 
de Cumartesi günü hareket et 
miştir. Gonte Biancamann vapu· 
ru 3000 ton mühimmat, 100 za· 
bit ve 3900 nefer nakletmekte· 
rlir. 

Ayni zamanda.Habeş hüku
meti bitaraf mıntakayı tahdid 
edecek olan heyete bir Belçikalı 
ve bir lsveçli zabitin tştirak et· 
melerini istiyordu. İtalya bu tek· 
lifi reddetmişti. 

Ecnebi memleketlerden gelen 
hızı haberlere göre' Haheşist•· 
nrn bu son §arttan vazgeçeceği 
rivayet edilmektedir. Mamafih 
Romada bu hu•usta hiç bir ma
lumat yoktur. 

AdisAbaba'da hu mesele 
Mapoli: 25 (A. A.) - Conte üzeriueceıeyan edan mlizakeu· 

Biancamano vapurunun hart'ke· lerden bir netice alındığı meç· 
tinden sonra bugün Lomhardiya· buldur. 
dan gelen Nasarn Sauro vapuru Yine ecnebi memleketlerden 
mühimmat, erzak ve amele ile gelen baherleıden anlaşıldığına 
hareket edeceği gibi Leonırdo göre, İtalya hüki'iaıeti meselenin 
de Vinci vapuru da amele nak· hakeme havalesi hakkında Habe. 
!edecektir. şistan tarafından ğönderilen DO· 

Bugünden itibaren muhtelif taya cevab vermiılir. 
yerlerden muhtelit sııııflara men· Habeıistanın notası Romaya 
sub kıt'aların Mesinaya akın 23 Şubat tarihinde gelmiştir. 

1 edecekleri haber verilmtktedir. Şimdi huna cevab yazılmaktı· 
Mussolini'nin Mesinaya gelerek dır. Habeşietanın teklifleri evve-
buuların hareketi esnasında ha la doğrudan doğruya müzakere 
zır bulunması muhtemeldir. yi, itilafı ve nihayet hakeme ha-

Brüks~I: 25 (A. A.) - Belçi- valeyi ihtiva etmektedir. 
ka zabitleri İfalya ile Habeşistan İtalya cavabı daha hazırlanma· 
arasındaki münazaalı mıntaka mıştır. AdisAbaba'da doğrudan 
hududunu tah:lid edecek muhte· doğruya müzakereye başlanmıştır. ! _____________________________________ _ 

1 Bir Alman gazetesi ı Yugoslavyada 
Avrupadaki gerginliğin 
sebeblerini izah ediyor 

Berlin 25 ( A.A) - " Voel · 
kiscber heohacbter ,, gazetesi Av· 
rupadaki gerginliğin azami kesa· 
fet gösterdiği mıntııkanın evvelce 
Almanyanın garbında iken şimdi 
Almanyanın şarkına intikal ettiği 
ne dair bir lngiliz gazetesi tara
fından yapılan neşriyattan bahse 
derek diyor ki : 

Köylüler y.'lpmak istedikleri 
1 nümayişlerde muvaffak 
1 olamadılar 

Belğrad : 25 (A A) - İç işleri 
bakanı Pobovitsh ğazeteciler ta 
rafindan sorulan bir ıuala cevaben 
bilhassa şunları süylemiştir: 

Slavonski Brod mıntakuindan 
ayrılık tarafdarı Pra1ka lıclı in ne· 
ticesine tevkif edilmiş ollD on ki 

şiniıı tahliyesini istemek maksadile 
serboş birçok köylüler tarafından 
yapılmış olan hı raketler derhal 
bastırılmış ve s;ikıinet katiyetle 
iıde edilmiştir . 

Macar kültür baka
nının seyahati 

--~~~~~~-, 

Çifçiler unutmayınl 
Manda arabası yasağının 

bitmesine 10 ay kaldı 

Vilayetimizde ve bilhassa 
belediye hududu içinde manda 
ara bal ırının girip çıkmalarının 

yassk edildiği malumdur . Bu 
yuağın bitmesine tam on ay kel 
mıştır . Şimdiden gösterilen nü· 
mune üzerine araba yaptırmıyan 
çifçiler, bu müddetin hitamında 
manda arabalarını kullanamıya · 
csklardır . Kull.ııanlar olursa 
cezaya çarpılacaklardır . 

Daha vakıt müsaid iken ara
ba ihtiyacını hisseden çifçileri · 
mizin hazırlıklarını bir ao evvel 
bitirmelerini tavsiye ederiz . 

Çarşaf yasağı 

Müddetin bitmesine 
tam onyedi gün kaldı 

Çar,d ve peçe yasağı şarımız
da 16 mart 935 de tatbik edile· 
ccktir. 

Bunun için yasağııı bitmnine 
onyedi gün kaldığını gören ba • 
yanlarımızda büyük bir faaliyet , 
bilhassa terzihanelerde, mağaza· 
lırda kalabalık göze çarpmakta 
ve herkes manto tedarik etmekle 
meşgul bulunmaktadır. 

Buna göre bavrama kadar şa· 
rımızda ı,;arşaf ve peçe taşıyan bir 
bayan kalmamış olacak demektir. 
Bu münasebetle bir noktayı bura· 
da yazmağı faydadan hali bulmu. 
yoruz . 

Bazı bayanlarımız manto yap 
tırmanın külfetli ve masraflı bir 
şey olduğunu zannediyorlar. Hal· 
buki ; birçok bayanlarımızın üzer· 
!erinde taşımakda oldııkları de· 
gerli ipek çarşaflarını mantoya 
çevirmeleri çok kolay ve ucuzdur. 
Çünkü çarşafın kumaşı mantoya 
sarfedilecek kumaıdan çok fazla· 
dır. Bıınun içın zengin ve fakir ba
yanlarımızın çarıaflannı manto 
yapmalarına biç bir masraf ve kül
fet yapmalarını lüzum yok deınek
tir . 

Binaenaleyh vakıt yaklaımıı 
iken biç bir masraf yapmağa lü · 
zum görm~dtn bayanlarımızın yu· 
kırıd11ki tavsiyemizi hemen yapa· 
cakları şüpbesizdır. 

Girid adasında 
Çok şiddetli bir zelzele oldu 

Kendiye : ( Girit Adası ) 25 
( A. A. ) - Bu sabah fasılalarla 
iki dakika süren şiddetli yer sar
sıntıları hissedılıniş ve sarsıntıları 
yeraltı gürültüleri ve karanlık ta· 
kibetmiştir . Bir çok ev yıkılmış 
veya az çok tahribata uğramıştır. 
Kandiyede ölen yoktur. Fakat ci
varda iki ölü ve be yaralı vardır. 
Hasar mühimdir. 

Atioa : 25 ( A. A. ) - Girit 
Adasındıı zelzelede üç kişi ölmüş, 
iki kişi yaralanmış vıı mühim ha· 
sıırlar vukua gelmiştir. Zelzelede, 
Siklat adalarında, 111orada, Kahire 
ve Mısırıla da hissoılilmiştir. 

llıııİıt llıışıc,dir istasyon civarı-
t . . Hadise olma 

f,tk,1oııd,a . • 

için para istem"k makudile gelme· 
rl'ğini ve Avusturyanın artık di
l~ıımekten vazgeçtiğini ~öylemiş, 

Avusturya maliyesinin bugün fe
na vaziyette lıulunmadığını kayd · 
ettikten somıı İngiliz n~zırlarile 
ceryan edecek müz akerr !erde 
Habsburg hanedanının tahta gel· 
meei meselesinin münakaşa edil
miyecrğioi ilave etmiştir . 

1 Çinde komünist harekı>tleri 

Bu mütalaanın aksi de variddir. 
Çünkü şimdi enaz emniyet mi· 

saklarına ihtiyacı olan yer Avru
panın şarkıdır . Buıada bir çok 
emniyet misakları vardır ve biç 
bir ulus , komşularının tecavüzün· 
den endişe etmemektedir . Y rga 
ne karışıklıklık ocağı Litvaoyanın 
başına buyuruk hareketi yüzün· 
den Meme! arazisi:oımuştur . Bu
rada Memelin idaresinin ıekli 
hakkındaki abdnameyi imza eden 
devletlerin karariyle vaziyet der· 
hal dzğiştirilebilir . 

Bolonya : 25 ( A. A. ) - Macar 
kültür bakam Homan Budapeşteye 
hareket etmiştir. Bakan buradaki 
kısa müddet ikameti zarfında şeh
rin gezilecek yerlerini ve üniver
siteyi ziyaret etmiş ve üniversit11 
kendisine merasimle fahri edebi· 
yat doktoru ünv~ını _vermiştir, 

lstanbul : 25 ( A. A. )- Bu ·· 
sabah saat 4,53 ü 12 saniye geçe 
cenubi garbi istikametinden gelen 
oldukça şiddetli ve sürekli bir ba
reketiarz kaydodilmiştir, Mesafesi 
lstanbuldım 750 ilıı. 800 kilometre 
tahmin edilmiştir. 

le •rı t · (A.A) ·ı . 
tıib, . ''•fıad . - ı erı eol 

y, ti dılco ııu" a ışsizler lehine 
~. aşv k· nı ay· 1 
"'tı 1 e lli ş . 1 ~ u A .,.ustur. 

ardı uşın "i 1 . 
nı laleL o n ııgıltere-

eden bir tıtkrir 

Londra : 25 (A.A) - SuRnig 
bir müliikatında ilk defa geldiği 
İngiliz toprağıoa '.ayak bastığın 
dan doI..yı bahtıyar olduğunu ve 

- Gerisi ikinci firtikde -

Şnnghay : 25 ( A. A. ) -Sete. 
houen oyaletinin şimal kısmına is
tıl§. etmiş olan komünist çeteleri 
ricata başlamışlardır. Bu çetelerin 
Çin Türküstanına girmelerinden 
korkulmaktadır. 

Atinıı : 26 ( A. A. ) - Dün G 
rid adasını sarsan harek~ıiarz ne· 
ticesintle 10 kişi ölmüş, 50 kişi de 
yaralanmıştır, Kendiye müzesin· 
bir kısmı yıkılmış ve kıymetli b' 
çok eski eserler harab olmuştur. 
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Kara Ali, Elife ( ŞAR SAVALARI ) ~~~~:·~~:~·to~ 
vurgun muydu?... Romen tayyares·ı Gazetd-er-, .~;.-::~ 

Yazan : Mahmut Akçalı 
- Geçen nushadan arlan -

Bir gün Karo ~li ~ene t?snamıı,, 
anama ' oğlağa gıt?1ıy~ce~ıoı de. 
mişti . Anaoıa , niçm gıtmıyormuş 
diye sordum. O : . 

-Ona arkadaıları • Elıfin ya· 
da Kara Ali, kara çarfana di· 

DUl .... 
yorlarmıt .• Bu da onun . gucune 
gidiyoroıuı ta ondan dedı . 

_ Ya şimdi nerde ?. 
- Biloıem ya demin Eliflerio 

evinden yöne yakaya doğru kapıp 
gidiyordu .. 

Baktım uzaktan Kara Ali ko-
ıarak geliyordu . . Anamtt • 
kızgm luzgm : 

- Ah anacığım parmaklarımı 
tüm taı ktsti .. Gözünüz çıkmasın, 
bana bir çarıkçık bile yaptırma 
dmı.ı dedi • . Baktım Kıra Alinin 
ayakları al kan olmuştu .. Anam 
koıarak kuzum deyip onu kucak
la4ı .• Ben de yaklatıp : 

- Beoim kara kardaşım par-
maklarını tat kesmekle ne olur ki .. 
Yiğit olan kandan mı korkar be ? 
Aslanlar yaralarını yahyarak eyi 
ederler . . Hem sonra saoa kara 
demişler ne· çıkar •. Karaca oğlana 
da kara demişler .• Hem bak sen 
onun türkülerini ne güzel de söy
lüyorsun .. Haydi şu karalık üs. 
tüne ne demit bakayım,söyleyiver 
bakayım .. Gelecek yıl seni mu· 
hakkak okulaya da yollıyaoağım. 

Kara Ali benim sal .tar<iaşım 

kendini böylelikle svuttuğumu bil
miyordu.Gözlerini silerek türküsüne 
baıladı .. O bitti,Kara Ali : 

- Aka Karaca oğlan 'u feleğe 
n•ııl hayıfiaomıt onu da deyiverı
reyim mi dedi ? . 

Okurun •öyle benim Kara Alim 
IÖJla l ıürmeli Elifiyin atkı için 
ıöyle deyivermiştioı ... 

ne de istiyordu .. Arada bir cgitti 
ha .. • sözü ağzından ancak çı -
kıyordu •. Kara Ali korlar için<le 
yanıp inliyordu. Son günüydü. baş 
ucuna olurdum. IşıJdıyan gözlerine 
baklrak : 

- Çarçabuk yekin benim 
kara kardaşım çabuk .. Seni okula 
yollıyacağım .. ~enin ayaklarına 
yemeni alacağım, . Çorab giyecek
sim . Nasırlı ellerin kalem tutacak. 
Tor gözlerin kara yazılar seçecek. 
kalk kardaşım kalk dedim . Hey
hat o bunları duymuyordu bile .. 
Bütün bir gelip geçen diriminde 
&~aklarına bir çarık bile geçire
mıyen Kara Alim eğer başı üstün· 
de olaydı. bu yemeni sözünü eşi. 
dİQce kim bilir ne yapardı . o ki : 
Kaç yıJdanberi okula sevdasına 
düşüp oeçe hayollar kurmuştu .. 

Oki : arkıdatlarına kaç kez 
eline çanta yerine bir tı§ alıp 
okulaya n11ıl gideceğinin ve ııasıl 
okuyacağının taklidini yapıp iç. 
ten nasıl sevinç duyuyordu. Fakat 
ıimdi sevgili kard•şım Kara Ali 
yalDlz inliyor, yalnız ıııldıyın göz· 
lcri glllilmıüyordo. O kurun o göz· 
ler bir yumuldu bir açıldı ve bir 
daha kıpaamadı . Kara kardııım 
kara yola göçüvcrmiıti . 

Ey benim babası kızgın Arab 
çöllerinde can veren kardaıım t 

Ey benim sllrmeli Elifin vur
gunu giden kardaşım ı 

Ey benim dirime doymıyan 
baldm çıplak okula sevdasıyla 
okulaya yernik giden kardııım r 

Seai okutamadım . yandığım 
bı.1 •• Senin acını yeoeose şu kutla 
umuttur .. Seni okutamadımsa ka· 
ra kardaıım ıenio kardaılannı 
okutacatım . Benim kara sevda
dan giden kara kardaşım rahat 
uyu. 

DUn Karamandan 
Şarımıza geldi -·-Dün saat onbe§te Şarımıza 

bir Romen tayyaıesi gelmiş ve 
tayyare meydanına inmittir . 

Bu tayyare bir spor tayyaresi 
olub tek satıhlı ve tek motorlu
dur . Tayyareyi bir Romen spor
cusu idare etmekte olub içinde 
bıişka yolcu yoktur . 

Tiyyareci bükreşten havala
narak İstanbul yeşil köy istas 
yoouna inmiş ve oradan da ha 
valanarak Eskişehir ve Konyayı 
gelmiştir . 

Evvelki gün Konyadao kalkan 
tayyareci havanın fmubalefetin 
dcn toroalırı geçememiş ve ge 
riye dönerek karamana inmiştir. 

Dün saat on ikide Karaman
dan kalkmış ve toıoılan geçerek 
saat onbeşte Şarımıza gelmi§ ve 
geceyi burada ,geçirmiştir , 

Tayyareci bugün saat sekiz· 
de buradan hareketle Halebe ve 
oradan do Dağdıd ve Hindista
n& gidecektir . 

Vilayette bir toplantl 

Seyhan ırmağmm taıarak et
rafına bir zarar yapmaması için 
lizımgelen tedbirleri almak ve 
yıkılar, sedleri yaptırmak maksa
dile diln saat onaltı buçukta Vali 
Tevfik Hadi Baysalın başkanh
ğında Vilayet jandarma kuman
danı hiobışı Hikmet , eu işleri 
Müdürü mühendis Nadir , Nafia 
baş mühendis vekili Zekai ve 
jandarma bölük kumandanı yüz· 
batı Azizden müreklreh bir ko 
misyon toplanmı§tır . 

Saylavımız AnKaraya 
gitti 

Vilayetimiz Saylavı Ömer 
Remzi , dürıkü trenle Aokaraya 
gitmiştir . 

Beni Kçıra deyi yerme 
lılevldm yaratmış hor görme 
Ald göze siyah sıirme 
Çeklllr:kara değil mi 

Ve ey benim baldırı çıpla" 
kara Alimin sevgili kardaşlıuı 
karıı çıkın. ben size geliyorum.. Seyhan ırmağı yükseldi 
Neyim varsa r-ıizia olsı:n .. Sizi 
okutmıya geliyorum .. 

Feleğe hayfını şununla anlat . 
mışb: 

- Bitti -.Şıı yalan dıinya,ga geldim geleli 
Tas laı lçllm ağaları sağ iken 
Kalıpe felek vermez benim mu· Avusturya bakanları 

radım 
Viran oldu mor sıinbı1llı1 bağ Londrada 

iken 
* • • • • 

Köyde çiçek esyrılığı alıp yürü
mtiştü . . Sürmeli Elif te çiçeğe 
tutulmuı öyle yatıyordu .. Üç gün 
bayle gaçmiş, dördüncü günü sa· 
babı Elif karı gözlerini dirime bir 
daha açmamak üzere yummuştu .. 
Bunu duyan Kara Ali yatağından 
birden naaıl fırladı . , Fakat çok 
geçmeden olduğu yere olduğu gibi 
çökekaldı · · O kuruo ağzından 
tek: 

- Elif ha · · sözü çıkabildi .. 
Tekrar yorgam batına çekip al 
tanda uğunmuya başladı . 

Birikenler sürmeli Blifin BBhru 
._1ıp şöyle bir yoUanmışlardı ki 
Kara Ali eıiğe kadar çıkıp : ' 

-- Demek gitti ha .• diyordu. 
O bir güo sabahı anam hayıf. 

lanarak Kara Ali yekinedi dedi . . 
Vardım kara kardtAtım ateşler 
ipinde yanıyordu .. Anama: 

- Git ıu Fındık kar1yı çağır 
dedim .. Fındık karı gelip Say. 
rıyı yokladı ve haıucona oturarak 
anama : 

- Çocuğunki vurgun olmıya 
vurgun ya,beleyim bir ıey olmıya 
dedi .. Üç gün bet gün, hatta bir 
hafta böyle geçti .. Kara AH· bu 
zavallı kardaşım ne bir şey yiyor, 

- Birinci flrli/\den arlan -

Avusturya ulusunun İoğilterenia 
dostluğunu takdir etmekte bulun 
duğonu söyledikten ıonra eğer 
ziyaretimiz lngiliz - Avusturya 
bağlarının kuvvetlenmesine biz· 
met ederse çok memnun olaca· 
tız d~miıtir . 

Londra : 25 (A.A) - kabiue 
bugün toplanmıştır • Verilen ma· 
IUmata göre loplantadı yalnız da 
hilt siyal'a itleri görüıülm6ş ve 
Avuıturya bakanlarının ziyareti 
görütlilmü§tür . 

Loadra : 25 (A.A) - Avus 
turya halianlar1 Ritz otelinde İn 
giltere bankası müdürli Montagu 
Normanıa ziyaretini kabul etm;§ 
Ierdir . 

Londra : 25 (A.A) - A,us. 
ya bakanlan Makdonalda yaptık 
ları kısa hir ziyaret esaasmda bü
tlln kahine azası ile tanıştmlmıı 
lardır · Bu kısa ziyar<>tin siyası! 
meselelerin müzakeresi İngiliz 
balianlamua ayrı ayıı Avusturya 
bakanlarını öğleden ıonra otel
de ziyare(etmelerile hışlıyıcak
br . 

Londra : 25 (A.A)- İngiliz · 
Avuıturya bakanlan arasında bu 
eabıh hariciye bakaohtıoda vu-

Son günlerde fazla miktarda 
yığan yeğmurlardan ve karların 
erimeainden dolayı Seyhan arma· 
ğı oldukça yllkselmiş ise de et
rafa henüz bir zarar vermemiş· 
tir . 

Saimbeyli .. Malmüdürü 

Saimbeyli Malmüdürü Ham
diye bir ay izia verilmiştir . 

kuhulan mülakattan sonr• hiç bir 1 
tebilğ neşrıdilmemiştir . Bu zj. 

yarat pek kısa olduğundan her 
hangi bir Avrupa meselesi bak. 
kında hakiki mDzakere yapılma· 
dığa şübhesizdir . Evvela Avus
turya nazırlaruıın Habıbutg ha
nedanının tekrar tahta avdeti 
muelesin\ görüşmeyi arzu ede
celderi zannedilmişse de şimd" 
bütün Avrupayı alakadar ede ı 
büyük meselelerin mevzubaho 
olduğu böyJe nızik bir zımand~ 
bu meselenin ileri sürülmesi pek 

az vakııJı görülmektedir . 
Paris : 25 (A.A) _ Liva! Yu-

foslavyaoin Pariı sefiri Sn l 
k . .1 F r• a 
ovıç ı e ransız ve Avusturya 

hakanları arasında son zamanlar 
da yapılmı§ alan temaslar hak
kında görU§mllttilr . 

Londra : 26 (A A) _ d&o ak
şam üzeri işsizler Avam kama . .... d ra 
sının onun e nümayiş yapmışlar-
dır . Polis kendilerini dağıttıktan 
Avusturya başvekili Şuşıanigi 

Londra.d~. bu~u~masını protest: ı· 
etmek ısııyen ıısızlcr misafirlerin 
oturduklan v~stcnd otelinin 
önUnde bağarıb çağırmı§lardır , 

Yenl'ko'' y cı•nayetı• ltan akvam ceJDtY ~ bir yanda da sınır )>el 
gönderen ltaly• - ti• p 
lığını anladıb durdoi'I 

Suçlu kendisine isnad olunan 
suçu inkar ediyor 

~~~~· .. ··-·~·-·~~~ 
Yeni köyde Hacı Alinin ya

nında çobanlığı yapmakta olan 
Ha~an oğlu İbrahimi: bnşına ıo· 
pa ıle vurarak öldürmekten suç
lu ve mevkuf Ahmet oğlu Meh
medin duruşmasına dün öğleden 
evycl Ağır ceza mahkemesinde 
baslanmııtır. 

Reis tarafından suçlunun hü 
viyeti tesbit edildikten ~sonra 
suçlu hakkında İstintak hıkim
tiğioin son tohkikatıu açılmasına 
da dair olan karar okundu. 

Mebmed kendisine isnad olu· 
nan suçu inkar etmiı ve İbra
himle düşmanlığı olmadığını ve 
bir arada sığır gütmediklerini 
ıöyledi. 

Bunun üzerine Mehmediu ev
veli İstintak hakimliğinde ve 
sonra da hazırlak tahkikatanda 
vermiı olduğu ifadeleri okundu. 

Mebmed İstintak hakimlığio 
de İbrahimin kendisine sopa ile 
vurduğunu ve sonra da Zülfo 
adrnda birinin yanlarına gelerek 

hem ke4disioi ve hem de İbra· 
himi sopa ile döğdüğünü ve Jb· 
rahimin bu dayaktan burnu ka 
nayarak yere dü§Üp öldüğüoü ve 
ba§ka birş~y bilmrdiğioi, hazırlık 

tahkikatında iee İBrahimin esrar 
içtiğini ve kendiıinc vurduğun
dan dolayı sapa ile mukabele 
ettiğini ve başka bir şey bilme· 
diğiui söylemiş bulunuyordu. 

Suçlu okunan bu ifadelerini 
d& inkar ederek İbrahimi kendi. 
nin öltlür mediğinde israr etti . 
bundan sonra mütevtffaaın baba-

sı Ömer oğlu Hasanıa evvelce 
dahil dava olması için mahke. 
mc reislif;rine vermjş olduğu is · 

tidası gözden gtçirildi ve iddia 
makamnıın muvafakatı ile dahili 
davı edilmesine karar verilmiş 
ve Hasan davacı sandaliyesine 
oturtulmuştur . 

P.T.T. 
B«ış müdürünün mektübü 

Gazetenizin 19-2 935 giinle· 
meçli sayısında ve postahaneden 
haklı bir şikiyet baılığı altında 
yazıl•n yazı için gerekeo soruşma 
ve araştırma yapıldı . 

Alınan Aono. göre havale kişe
si.ne para yahrmak için gelenlere 
nızamoamt-ye uygun olarak gön-

derme kağıdı verilmekte ve okuyup 
Y~7:ması olmiyanlerla kağıdı ken
dıeı doldurmak istemiyc:nlerio gön 
derme kağıtlarını memurun dol 
durmakta olduğu ve hiç bir kimse 
ile gürültü yapılmadığı anlaşılmıı 
tar . 

Bana kanılmaz ve araştırmanuı 
derinleştirilmui istenilir ve ıika 
yetçi olan yurtta~ posta müdürlü 
ğüne gelerek olan bitenleri yerli 
y~rinde anlıhısa sözlerinin iyice 
~ınlene rtk 1ıerekli işin yapılaca
gına söz veririm . 

Baımüclür V. 

Ömer Nurzat 

Muallimler arasında 

Hasan; Reisin suallerine : 
- Oğlumu öldürenle onun 

cesedini süriikliyeoin cezalandı· 
rılmasını isterim . Çünkü oğlu· 
mu öldüıen bir kişi değildir . 
Ona yardım eden birisi vardır . 
Çünkü bu cinayeti bu adam ya 
lmız başına kat'iyen yapamaz , 
dedi . HasRnın :sözünü bitirme· 
sinden sonra sırasile maktulün 
amcası Mustafa , Öküzcü Moh· 
mcd , köy azasından Yasin oğlu 
Mehmed Ali ve Hüseyin oğlu 

Cumali salona alınarak hukuku 
amme şahidi olarak diolendiler. 

Bunlardan Mustafa ve Meh· 
med Ali karakol kumandaniyle 
birlikte ve yanlarıada katil Meh
med olduğu halde otomobille ev
vela sapların yanına gittiklerini 
ve kendileıinin orada kalarak ka· 
rakol kumandaniyle Mebmedin iki· 
yüz metre ileride bulunan bir hen· 
dek kenarına gittiklerini ve biraz 
sonra kendilerini çağırmaları üze· 
rine oraya gittiklerini ve İbrahi· 
mio toprağa gömülü ve üzerinin 
çalalar la kapılı olduğunu gör· 
düklerini ve sonra da karakol 
kumandanının bekciyi cesedin ya
nanda bırakarak htili berıber 

altb gittiğini ve baıka bir fey bil
mediklerir.i söylediler . 

Ôküzeü Mehmed de cinayeti 
gözüyle görmediğini ve sonradan 
işittiğini , Cumali çifliğindeo kö· 
ye gelirken Mcbmedin bir ben· 
dek kenarında oturmakta olduğu· 
nu gördüğOnü ve kendisinin nere· 
yt gitmekte olduğunu sorduğunu 
söyledi . 

Mahkemece zabıtta imzaları 
bulunanlarla haklarında bu auç· 
tan dolayı men'i muhakeme karan 
verilmiş olan Zülfo ve Ahmeciio 
ve bckci Gölük Mehmedin şahid 
olarak getirilmelerine karar ve
rilmit ve duruşma 23 mart 935 
Salı gününe bırakılmıştır . 

Vafimur mikdarı 

Bu ayın yirmi dört saat içinde 
~arımıza yağan yığmur mikdart 
36 milimetre olub ıubat başlangı
cından dübe kadar da yağan yağ· 
mur mikdarı 80 milimetredir . 

Halkevi işleri 
Halkevinio dersaneler komite

si dün ak~am toplanarak dört ay 
öoce açılan Türkçe ve lisan der· 
aanelerinde imtibanlarıo günlr:ri· 
nı tesbit etmiştir. Komite yakında 
yine toplanarak gdecek yıl prog 
ram ve biitçcsini hazırlıyıcaktır . 

Müsamere 
Namıkkemal okulası çocuk 

ana babaları için zengin bir müsa · 
oıere hazırlanmaktadır. l\füsam~re 

mart ayı içinde verilecek ve para
sız olacaktır • 

Maliye katiplik imtihanı 

Merkez vaıidat katibliği ile 
kaza muhasebe katıbliği hotibao 
lan dün yapılmııtır. İmtihana 23 
kişi girmiıttr. İmtihanda kazaoan· 
lar birkaç güne kadar belli ola 
caktar . Mınisa eski okutanlarından 

F cvzi Ta§kıa Asımdan •çılan Ka-
yııh o~ulı11 olrntan11ğına ve Kon p 
y~ es~ı okutanlarıodan Nuri de 'I aranı ! 
Sururıd'en ıçı~an Karaisalının Ka- Boş yere harcama ve har
mışlı okutanlıgına tayin edilmi . 
lerdir. ş cıyacaksan yerli malı al l 

1 

okuculırla biraz Habt~ 
da dolı§mak iyi olur · 
nlo merkni Adiııbıl~1,M 
l çiçekler çiçrği ] de•· 

ıssı ilkandı OkalibtOS '" 
içinde uzanır gidet · ._,,I 

A<Jisababaoıa k0
'

11 

arpağı yar : . ec' il' 
Bir güıı Nec•§1 d• 

vaha ) ırmağı kıyıl~rıD dor' 
keo ece, ak köpüklu 1 fi' 
sularında çimdikten . ~ f 
nın eşiğinden Dol•Y1

'
1 dirmiş , oraların gOJ• tor': 

oü beğenmiş . İo>par~ J'! 
- Baoa burada b~,;.ıt 

lada bir ev kurayılll ~ "' 
k I•" rator da kır§ıh . 0 ,.ı'1 

önceden burada bır ,;ssi ~i 
rayım da sonra da Y' ~ı 
layım demiı . Jo 

*"' ~ 
* 1•f' ' )o İıte o saray . del' d. 

Adisababanıo çekı~fr~ 1 
mut. AdisababanıD t'"J ' 
hallesin de dolaııol•',,.ı f'M ' ' 
gün taş yapılar bu(ur.

1 
~ 

balleleri dolaşırsa ~1 0~ 9't 
karma karışık kerpı~,ıod' ~. 
huğlar , ç•dırlar ar 1,,,oı' 

Hükumet adıOJ iO 
re beylerin evleri de 1~ 
n muntazamdu · f ~~ 
daha geniı , :daha J~ 0 
biraz kerpiçtir. Anc• •İf bJ. 
konuk karşılıy•c•k rr,_. 
nı vardır . Ve koPU 

düzgündür • d il 

Hı kimlik yapan .Jfll J' 

odalara daha sunturl #. 
dana adalet sıöroıek _.;1-
kıla balığın önde bu 
durmada kurulur di9,.,..,.,_ ... 

İmparatorun A
1 
,,. 

sarayı Avrupa- sar•Y :.ıı
miyordu . Yerli y~P\di ~ 
kılıkda bir öraeğı 1~ 
yeni İmparator tılll 
rayları gibi bir sır•1 
İmparator sarayı iiÇdİ' • 
tur ( kale ) iistüode 
müdafaa sisteıııi01:,_ 

Şimdiki imparator uı fi 
maıı ( Hayli Sila1Y1 

) ~tı •ti 

cU kuvvet ) sananı ''o~ 'j1 

k1rk yaşlarındadır . dl m 
kızı vırd1r , Bunlar~ ~ 
lidir . Eo küçüğü•>'1 

muallim okutuyor ·. ( ,;' 
He heş lıükfıınetı 

idare edilir . 
Saray her zaııı•01,ı, 

ridir . Burada falcı , • 
papaslar da işe ~ır•f~~ 

Nom keşiılerı 0 dil' 
n~ karışır ki bir ~ e' 
olduğu zaman bükU~t ' 
İmparator her güP st'i 
birioi yanına çağırır ~,I~ 
zirler meclisine bs.~ ,,, 

Orada ileri geri "-ıif 
ler . Orada kendi te ~ 
!erin kabul ediloıeıtJ"~ 
çıkarmaz , fakat ç~o' 
da yine kendi dedil

1 
• 

. gll• 
Her cumartesi ff 

tora derebeylerde0 

ermağanlar gelir • 
1 

Sarayda biç bir tj., 
onu imparator bilıtl9J•'•} 
göıdürümleri ( c••~ t 
İmporatorun Habt,''' tf 
mü mutlak deaildır ' 

e dıt • 
da altı fırka var f.ı~ 

Biri Eıki Hıbe~.,-~ 
muhafazakardır • '6 
kemlik istemeıter ,;I 
[ şeytan işi, bedbab 

ler. ç~~ 
İkinci fırka ( ge" cJ ~ 

dır ki bunlar yab;O 
miı ve biraz t•h81 



lf itl~rci gene kızlarla 
( TttrkSözii) 

Adana Borsası MuamelelC:'ri 
beraber sekiz gün C*1 PAMUK ve KOZA 

Kilo 
C 1NS1 bİI ıı· Fiyatı 

Satılan Mikdar 

KU. 
Yazarı : Claudirıe Clıorıez ·~ ~u 

dl0 
o l=..== """T===,==i= K. S. 

En çok 
K. S. 

~ıo:~ B· Dürıkıi nıishadarı ar/arı - .ıı..apımalı peıDıilt 
I ı. r· lr tarafı d Piyasa parlel(ı ,, 43 44 1 f ~&il of,

11 
an a kızların en kll· ketlerden birine mubasiblik ede· 1--"'P'""iy-a-sa__,_te-m~i"'"'ııic--".,'----ı------ı--"---- 1---------

'~ı~_. . boğe be:e. •11rışın , tombul bir cekti . Bir taraftan da , iş hulun· iane 1 
~,ıılf ~Qd•ıı dıhaı~:n .. Hertı , keııcli- cıyı kadar aç kalmamak için kamp· 1_,..ıa,n_e_ll _______ 

1 
_____ 

1 
_____ 

1 
_________ 1 

ııı'~ /Ylluıı, as uyuk bir akordeonu ta çalışıyordu . Frlda Fransızcadan ı 1_E,,,•',.,.b_,_p.,.re_s ______ 1. _____ , _____ 1 .. __________ 1 
·ı ıt,taıına •Yor Ve Gertrude'io imtihan veımi• ve Aodre Jidio \•~;;;K;.;le;;..;v.;;la;.;n;.;t _____ ~----..:----~:....--------ı 

ııı1 .ı t"· uy k y •· 

~,çıır iıp Ç•IQı • ua • baıını önüne ı '' dar kapı ,, adlı kiıabı için otuz 1 YA P A G 1 
1(,,, ._•g.a başlıyor . sayfa kadat da yazı yazmı•tt. Ji· 1 Beyaz 1 \ Quııd "tıılııı·. 

1 
• ı-.;:5~;::.-h------ı----- -----11----------1 

•0o~ .. aQ ek 'k 1
• ıaç arı ve boy · din çok tarizlere uğradığını aöy- ı iya - 1 

•· guı 1 b 81 etm d' • · k ' Ç İ G 1 ı! lıt e ir o·ı e ıgı ravstiyle lediğim zaman inanmadı . Bu kız- T 

·ıe! d arıba g anı benziyen ~iımın ların böyle birbirlerine uymıyan l---'~<;k=ıs7p,...re's""-:o=----ı------ı-----lı ~ 1d .ı 1' 1Yor ' Yı~-" 1.ndaki kızı dansa kal- k' bl b 1 • l-'ı;:a=n:.rec:.:::::_-----ı-----ı 
• il". •.

1
., ·İl.ısın· • ıta arı eğenme ecıne şaşıyo · ----------• 

'' ıııı gö ın de aşıkane vazi rum . 1_Y=er:.:.li:_',,;'Y;ce:;:m=l--'ik~.,'--.---I----- -----ı---------ı 
oıU~ 161UyorJ ren kıılar katıla katılı " "Tohuınlok,, :-=:~....ı.----..ı..--------1 
.,, ı d ar F Bazı akşamlar Hitlerin " mü- H U B U B A T 
• ıl )

1 lık 1 · •kat bunda "bir fe· g6l ~ ~ıt ,, o lllad • cadelem ,. (1) adlı kitabından ya- Bugday Kıbrıs -----------• 

80,BO dırtn kızlar rıı~gın~ zannederim · but Rozerbergin ''yirminci asrın Yerli 

1 ı: ı fız[ı n Uı:tıkun olduğu ka· efsanesi ,, ndeo , yahut Mollerin " Mentane 
.ı.' ~ ~e baıkılat;ıeli olmak , gülmek " üçüncü Rayb ,, ındıo yük•ek Ar;a 
ııııı-_, h 

1 
; belki d oı güldürmek istiyor sesle parçalar okunuyor . Bir gün Fasulye 

lı" tıt~ lUıın ıe: ?oğdukları yerden de iki kız "Sar saati ,, diye drama· ı-.,;Y;..:u7'la::::f _______ , _____ ı------ı---------ı 
f ı 'Çin b gıden uzak kaldıkla· Delice 

·~ · ~at b ' 'Yali b' tik bir manzume okudular. Man · Kuş yemi 
i~İ ~ ııı· ll\ııı•k · ıle olsa biraz tef ıume şöyle idi : Keten tohumu 

ı.ıllnldtrlcrin lilltiyorlar . Çünkü ot .Bakla 
•ıı tt' zerind Birinci kız : 
}ot 111 Portre} . e asılı olan Sar bin yıldanberi Almandır. 

.d • erı ber fcye yctmi · ikinci kız : 
·ıl'" {\,ti 
• ı lot ı ar l•rk Fakat yabancı eller Sarın, Sar · 
~ ~ 1 dı0u ~0Yoıt•r 1 

Osöylemekten biç daki Almınl•rııı , S•rdaki Alman .: .ı:ı _ " 

Si sem 
' UN -· Salih Efendi -

,,o) ı,ı ıatifıde . rada bulunmam· topreğının llzeıine çöktü ... ..o ~ Düz kırma ,. 
gnı~· ~ırca §arkılırederek bütün fran- ~~ Simiı '::..'------ıı------•--------·--1 
l · akı ı ö~r k . d' Birinci kız : ~ ..:;> --* Cnmhariyeı ı f }e ·ı. aııı b o enme ıste ıler ::<: ,. 

ııı',.ı ' at llj itada •na ceıııile olsun di . Sar hin yıldınberi Alman ola· N G. .. 
0ıur il de L ızca fark , " . rak kaldı 1 ,.... Düz kırma ,, 
. I; htk Q~ıı, ı. ı soyledılcr . M h b ld k Alfa " 
0oı h., '. S<lyled· "''§ılık Almancı bir anzume ep u mea e olara 1--ı...;=;;...-~~--=--·---4----..... ..:...,,----=-----ı 
0ı~' 

1 
~•ı ın lQı B yarım saatten fazla sürüyor , Fri- Liverpul Telgraflan Kambiyo ve Para 

11 5ıl' •dıı 11 İifüile · unu duyunca da ve Maria da dahil olduğu hal· 26 f 2 f 1935 lş Bankasıodan alınmıştır. 
O ·., ~t • r ve beni çok ılkıı Santim Pene 

ıı j ~e."ıtJar rak . de bütün kıılar hunu çok güzel 
~ r b ' h·ı • kıt b buluyorlardı . 

5ı ' it •de k' a okuyorlar 
~·i ' ·ı~ Ulilph . . XI K fl i I 1 dl l o bit ~ııı~1 Y hrkı k· aneyı dolduran .- amp şe er omu, s p-

il J llıi, tıı b11ı ıtabıııı ve Hitler- lln duygusu ve arkadaşlık 'r b ıtn ı. "" bir d d - - l JJl ıkııı ~İtabı fey en bahset. ıışurıces 
~ ~•la, . •rı didiklemekten Kampta bulunmadın istifaıfe 

~e ~iı !tı,,i'ıııp, •• Al ederek , bizden bir kaç kilometre 
o~ ı !arle " de gel' 111•n kadınııııo ga· uzakta olan kız kampları ıerefleri 
içip 1 

11•iıııı htılar ıyor ·Fakat içinde okulunu ziyaret etmeği kararlıt· 
ıo~0 t[ 'a lı,kkınvdar : Bırinci sayfada tırdım . 

• ~ 1 oııı/f•da bi a bir makale; ikill- Bana kılavuzluk eden kızla be-
b'' ~ nı • h r A.loı k ,s ı "~d, ' •Çiltıc" •n adınının raber uıun mllddet gllzel kokulu 

ı01 P, lı~ı a~' " ve u ınyfadı " Alman çam ormanları içinde yürüdük • 
t10 ; 'ııtdat111da A~l;ık diyarlar ,, baı- Donuk ve güzel .bir kış güneşi 
i • ..ı hb,11 

811 tıııı ınanların XIX inci altında yaptığımız bu gezinti çok 

~\~:~ lı l\~tl~d~ıı ~:~:e~apt~kları se zevkli oldu . 
ı ) 11 ftk p ailede b. en ir yazı 1 Okul, bizim kampa göre çok 
~5·~ '1'b 1111lııtıı• ır tek roman konforlu, 1ahici bir evdi . Dinle· 
ı · .• . ı:-J0 1ı • 1 IDalfımatı artıraca

1

k 
11ıu "~tt ~~at me odalarında , okulların kendi 

,~~ ~ •ıııd Çok lub f elleriyle orüp boyadıkları koltuk-• :i 1., ~;1 11 ,:yj birbir~r·teıadüfler ne· lar , çiç~k vaıoları vardı . Okullar 
1 f ~ ır. il •riıı k •ne uygun ol- gene kendileri büyük bir ıcvkle 
tı J. ,~~ ~t ~ıı de k~'.'.laştıkları va· göz alıcı renkleri olan halılar ve 
1 ~ ~:GııG:~dikten ~~:Phabu~yi göz perdeler dokumuşlardı . 
• 11• ; , ıy, c P,0 ra ır masa-
, 1 'liı.. h·d Ustun K Fakat oradakileri daha yakın-
,,, ". • ıaı" nı onteı dö 

,, " elıt hl dan tanıyınca Rotenklempenov-
ı I~, '"at u ıır " ı gör-,,ı'· . f~ •d8go11Y,d, da ki kızların o ka 1ar çirkin olma· 

,. a k b dıkl.uını , sevimli bir tebessümle· 
J, ;, 'Ilı 1• ~ bir B· 8.Y olmu§ bir 

1ol"ı«' 'l., Q •\>ındiği ıhı bulsaydı ri olduğunu , onların bir nevi ca-
~ ~t 'il !> ın kad ' zibe , hatta bazen biraz fantezi bu-

Mart Vadeli 6 87 
Mayıs Vadeli 6 82 
Hazır 7 09 
Hint hazır 5 67 
Nevyork 12 40 

Seyhan muhasebei hususiye lehe- \ 
sinden : 

MuhammPn 
bedeli 
Lira Cinsi 
80 Beş odalı 

bir bap 
hane 

Mevkii 
Bahıtarsus ma · 
hallesinde ve Zi· 
raat Bankası ar· 
kasındaki so -
!takta : 

Mevki , hudut ve evsafı sairesi 
yukarda yazılı boş odalı bir bap 
hane Mayıs 935 sonuna kadar 
açık artırma sure tile icara verile · 
ceğinden talip o\anlurın 14-3-
935 tarihine müsadif perşembe gü 
nü saat on bir buçuktıı yüzde 7 ,5 
pey akçularile Vildyet daimi En
cümenine ve şeraiti öğrenmek iste
yenlerin de her gün Muhasebei 
Hususiye müdürlüğüne müracaat
ları ildn olunur . 5056 

27 3-7-11 
t• ~ "111 roııstu h •r ıevinmez 
• 1 ı hııı bı P~k n u " mektub- lundıığunu da farkeıtim · Hulasa '·" ııı: ımııımınıı~ıuHıuıı:ım ııııııım'1ıttııııınııınınııınııım•ııııı• ,~ 
ı1ı ı... ıı111 @e'ıncnı F bizim kamptakiler genctiler, bu · ~ bu gece no·· betçı· "'=-.::· 

~oı.l "'ı"ıtab •rı ıevı.ı • akat o ~ ır .• ~ ı " e k d radakiler ise 25 ile 35 yaş arasın- ; 
0 )i '~r 'ı~a ... ' ~aııı"t k' "

0 
" uoı · d h · k k d · k' - E ~-~ 1• ı1j "Jı•, t' a ı UÇ d·• a .. i tıyıır iZ a ar çır ın bir fe · ~ eza ne 

~1 • 111" ~I a111 1l b 
11

•nin idi B ort tale· yide ben şimdiye kadar görme· ~ 1 
ıı / ~,i 1ı k ı abası öl ~ uıııardan dı'm. !il~"-- Yanı' otel cı·varında ~-·.· ,t• ~· ı, içi: •ıı •n mııştü i evde a 

,,lı ~"ıı· neıini - Bitmedi - ~ Vatan eza· ı ıesı" 1 ı'r ~ 
•· ~ '"ersiıe . geçindir· ~ u ~ 
~o~ 1ıı ~~I yı bırakıp şir- (1) Mein Kamp{. ı1-l "ııııııu ıınwıııııııuıı"mmııını.1!lllwı1111nuıı~ııwıııaıııııuııı i 
·f e ~- it 1 ~"':"---~ ___ ,:_: _____ .:..:_ ____ _ 1 • ·~ı nkı 
ıi'ı ıı •t d ıdır. ı\ 
cı''.~ ~ıtLi~ Y: (biı isla~ca~ azlıktır . 

J'fi ltııı ıPac,;;ı at ısteriz Fa· 
t J, {I it\ · o t y b . 

? '~ij 1 st'ıne : 11 ancılara 
O .l 'hiı Q~u f Yız ) dıyorlar 
el" t,. Ct t ı ırka . 

Bakalıoı böyle yava§ yavaş 

terakki ve isli.batla oradaki başı
ho§lırı atacaklar mı ? 

Liret 9 39 
Rayşmark 1 98 
Frank"Fransız,, 12 06 
Sterlin "lnııiliz n 611 
Dolar "Amerikan,, 79 37 
Frank "lsviçre,, 

Çocuk esirgeme lwrıımv 

''Himayeietfa l"in 

Yurddaşlardan dileği 
Dini bayramlarda yapılması za· 

ruri bir iş olmuş olan tebrikler ve 
ziyaretlerin icabeuireiği masraf epey· 
ce bir tutara varmakta ve çekilen 
zahmet de yorgunluğu mucip oldıak· 
tadır . 

.Bu zahmet ve masraf yapılmaklıı 
beraber beyhudeye gitmektedir. 

Üçüncü ve yorucu olan bu bay
ram tebrik ve ziyaretleri yerine teb· 
rik ve ziyaretler için yapılan masrrfı 
" Çocuk esirgeme kkrumu ,, na ar
mağan etmek, inkılablerımıııa ve yeni 
düşünüşlerimize ne kadar uygun dü
düşecek . Varlıklı yavrular sevinç 
içinde bayram yaparken yoksul ço
cukların da sırtlarının giydirilmesine, 
karıolarınıo doyurnlmasıoa yaraya· 
cak bu nsolü kabul ederek kurumn· 
muza para verenlerin isimleri bay· 
ramdan evvel gazetelerle neşrolııoa· 
cak ve iyilik seven insanlar büyük· 
lerini ve doetlarını tebrik ve ziyaret· 
lerini kabul etmiş addolunacaklardır. 

Zahmetli , külfeıli tebrik ve ııi
yaretler yerine geçmesi bu şefkat 
alanıoda bayramlaşılmış olması, yurd 
yavruları için de çok yararlı olacak 
ve iş adamları için bayramlarda din· 
lenmeye imkan verecektir . Bu usu
lün kalplerde,. yer tutması yurddıış· 
lordan rica olunur . 

Para kabulüne başlanmıştır. • 
İyilik s~venlerio listesi arifeden 

iki gün evvel İstanbul ve Ankara 
gazetelerinde neşredilecektir . 

j 11 11 • ••ıınıd dereheyler 
!:: o'ak Ytı ır. Bunı ' 

g \ }~ , Yll •Ytı P•r ar mem 

Yoksa biz islahat yapalım 
diy~ müdahale mi edecekler .. 
İtalya - Habeş ihtilafı ne sona 
varacak? Ticaret yolu ile Japon

lar da Hııbeşi iyi dolaşmıştır. Ti· 
cıı.retini ele almak iijtiyordu. 
Komşu lialyanlır bundan da ta
laş etmiş olabilir. 

mayız. İlk sınır çarpışmastndan 
sonra Akvam cemiyetininin ara 
ya girmesi kar etmezse ciddi bir 
harb hışlıyacak mı bilmeyiz. 
Başladı diyenler de var. Hazırlı· 
ğın iki tarafta başladığını ajans 
ıar bildiriyor. İlııiıaf ufak bir hu- Seyhan Muhasebei hususiye Mü· 

, , ~ıh·ı •d '•sıf Çaların da es . 
ı~ / ~ 1 di l arıd 

1 l 1ı.. i;tdQ 1 er . 1
'· Bunlar 

r ıl '<leı ilen f 
ı•'o.~ ~~l e bi~ ır1ç,. . 
~~ı "1,'t huk~ı i~tirak §Iı:tıdiki hü· 

'j; e~~ uın,t b edtnlerdir 
· ,i Okı •bil, l 1flıada · b · 
ı•ı .t~ •tı ı e l ' ış a-

dud mıntakasından ibaret olup f f"lr" d 
onunla iş bitecek mi, yoksa bu, ur Ur.UR en : 
İtalyanların Fransa itilafından Bahça kazasının Haruniye nahi-
ıonra, İngilizlerle de anlaşarak yesinde ldarei Hususiyeye ait kap-
orada serbest kalması üzerine hcenın 4-3-935 tllrihinden iti· 
yavaş yavaş bir istila yolıı mu baran bir senelik icarı açık artır -
açılacak? ma suretile verileceğinden şeraiti 

Asri sinemada 
25 Şubat pazartesi günü Akşamından itibaren 

Güzellik ve sanatta eşsiz olan 

Metro Goldovin Mayer şirketinin Süper filimlerinden 

..-Bata...,. 
Oynayanlar: 

Helen Hays - Levis Ston 
Karen Morley - Neil Hamilton 

Ayrıca : Arzuyu umumi üzerine yetmiş bin seyirci önünde Türk ve 

Rus milli takımlarının futbol maçı 

Gelecek proğram : 

Hayatı lsa 
Büyük tarih , büyük haile 

Yakında:Doktor Mabusun vasiyetnamesi 
5051 

r 
Maden kömürü isterseniz l 

Fabrika ve sobalarınızda Zonguldağın yıkanmış LAVE MARIN 1 
" 

,, )) )) » KRIPLE 

··--·-- » y e r 1 i KOK 

Döküm ocakları ve )) A 1 m an KOK 

Salamandra )) İngiliz ANTRASİT 

Kömürlerimizi tavsiye ederiz . Size da

imi hararet ve tasarrufu temin eder . 

Adana ve Mersinde depomuz 

vardır • 
Adanada Sel~nik Bankası sırasında 

1 7-20 Muharrem Hilmi 4981 

Alsaray sinemasında 
Bu akşam 

Metro Goldvin Mayer filimlerinin şaheseri 

KeDI ve keman 
Mümessilleri : Ramonnuvaro Janet Makdonald 

Filmini taktim ediyor. Tarzanın yarattığı büyük zevki ancak 

Kedi keman 
Gibi bir çok kısımları renkli ve en büyük yıldızların yaptığı bir filim 

devam ettirebilir 

ilave : Dünya havadisleri 

Gelecek proğram : Niçin öldürdüm 
Perşembe günü 2,30 da Cuma günü 2 de ve 4 de matıne vardır 

. 

Adana işletme artırma eksiltme 
komisyonundan : 

'ıı'., \•'.te ia~ldaıı bnı. :maa halinde 
d )' 'ı . ah "Uınet' b 
e ,i •ıı ı ibr ı ~e ın ın u as-
/ ~,ar, \ lfaçlır eı:nleketin le 

Habeşlilerin müdafaa teıki
latında 150 ağır top, 300 hafif 
top vardır. Yarım milyon asker 

Yalnız nüfuz mıntakası ve ti anlamak istiyenlerin her gün Mu· 
caret mıotakası inhisarcılığı meae- hasehei Hususiye müdüriyetine , Adana deposuna gelecek Kömür tabliyesi ve istifı ile ciirufun kal -
lesiuin halliyle şimdilik iktifa mı talıb olanların da yüzde 7,5 pey dırılmesı işi açık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme Martın 13 üncü çar· r \ı . . e " •nı anı 

.1 't . 1~illd ••r,ki b •makta-
. 1 ı~l e unı .. 
ı~ı' 'ıııa ~ l'id !•tanıak ar antırı-
,Jıi l..t•dır dı bir bi ~ıı ve ida-
;l '•t . Çlı:tıde çalı§· 

çıkarabilir. 
Bu askeri Japonluın, yahut eclilecek • . Bunlar gazeteleıde akçasile birlikte Martın yirmi sa· şamba günü saat 15 de Adana işletme merkezinde ynpılacaktır. 

haşkalaıının terbiye ettiği, J a· sıyasal yazganlerın öne attığı kizinci perşembe günü saat on bir- istekliler bu husustaki şartnameyi işletme merkezinde Cer baş mü-
ponların veya başkalarının Ha- sorgulardır. cevabını zaman ve-~ de de Encümeni vi!Ayete müraca· fettişliği kaleminden bedelsiz alabilirler. Eksiltmeye gireceklerin 50 lira 
beşliler" yardım edip etmiyeceği :recektir·____ .atll\rı ildn olunur. 5055 ısağlamlık:altçasile o gün işletme müfettişliğinde bulunması IAzımdır. 

l.ılııııııııııı ....... ~~--~-de_d_i-ko_d_u_l•_r_ıu_ı _b_u_r-ad_a_:a-ra-şt-ır_a_-ı_~---~-·-A_r_ık_-_B_a_h_~ _____ ~-2-7_.....-_3_=._7~-l-t'----~--~---2-7 __ 4--8 __ ı_2 __ ~----5-o_s_s~------
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Seyhan Oıuhasebei H. Dıiidürlüğünden -=- FOTO . 
COŞKUN ıymeti muhammenesi 

Beher dönümü 
Lira 
45 

40 

cinsi Mevkii Miktarı Harita No: Tapu No: Tarihi 
Tarla Oabağhune civcırını.ltı Papas Arşın dönüm 19 33 Kdnunevve)/930 

Bahçe 

bahçesinden müfrez tarla 5 

,, 
arşın 

19,932 31 36 Kdnunuevvel/930 

Hududu 
Şarkan : Set. Gar ben 
Hakkı beye satılan ma
hal Şimalen : Müced
deden ihdas olunan ta
rikidm.Cenuben hendek 
Şarkan: Seyhan nehri. 
Garben : Set. Şimalen: 
muhdes tarik. Cenu
ben : Hendek. 

Cinı, mevki ve budu~l~riyle evsafı saireleri yuka~d~ yaz~!ı ik~ kıta emlakin .. m~lkiyeti açı~ arttr.~a suretile satılacak.tar. . . 
Tali olanların yevmı ıhale olan 14-3-935 tarıhıne musadıf perşembe gunu saat on bırde yuzde 7,5 pey akçalarıle Vıldyct Daımi Encöme-

. p Aeraiti ö-"renmek isteyenlerin de her gün Muhasebei Hususiye müdürlüğüne müracaatları ildn olunur.5043 22-26-1-5 
nınce ve 7 ~ 

Belediye ilanları Sovyet süt makinaları 

, 

"Agfa " filmlerinin he!;}'' 
l ırı er 

Dünyaca meşhur ( A G F A ) filmler ~rda' 
zesl bulunur. Fiyatlar, diğer bıitıin marka 
dur. d4 

Amatör işleri en kısa zarn•:;..ı 
· teri, / 

Atölye fotografları, v~~ika resırn 
dismanla1·. 

------~-
Talebeden tenzllütlı la· 

Sınai mUesseselarde işleyen makineler 
muayen& edilecek 

Belediye kanununun on beşinci maddesinin otuz sekizinci fıkrası mu
cibince Belediye hududu dahilinde yeniden tesis edilecek ve şimdi işle. 
melde olan, sınai müesseselere ait bilumum buhar kazanlar ile maki. 

ı~ 
rlf e ile ücrcl alınır· 

o•a 
FOTO COŞKUN : 

yağ Cami Civan 

. ' 
neler'; gazojen ve benzin motorları, elektrik motorları küçük ve büyük 
her nevi sanai tesiıat, buodan böyle Belediye heyeti !enniyesince mua
yene edilecektir. 

~-- ----
-~ 

Bu muayeneye 15 - mart - 935 tarihi..den itibaren başlanaca· 
ğından, llAkadırların, evvel emirde Belediyeye müracaatla b'rer be
yanname alarak doldurmaları ve yukart.laki bu tarihe kadar bo
yanaameleri Belediyeye vermeleri; aksi taktirde , Belediye kanununun 
113 üncii maddesi mucibinbe alınacak resmin bir kal tn cezalı olarak 

- IJ~ 
Sabun merakllları dikkatle oku' 

ıahıili cihetine gidilecegi ilAo olunur. 5029 19-22-25-28 

Atatürk parkı Asfalt cadde cephesindeki kısma yapılacak c 540 » 
lira bedeli ketifii lağam yolu inıaatı şartnamesi dairesinde açık eksilt
me ile münakasaya konulmuttur • 

ihalesi martın 14 üncü perıembe günü saat on beşte yApılacaktır . 
ltteklilerin ıırtnameyi görmek üzere Yazı işleri kalemine ve ihale günü 
de Belediye encümenine müracaatları ilAn olunur. 5041 

21-25-29-4 

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

4-10 _____________________ , 
işçi M. Nedim , "" .. 

=- T 1'' 1 r-\ K 'ıYE \ ~ 'r \......1 f.ı<.. ı Yeni Otel karşısında açtığım 

r_ R 
diş muayenehanemde saat 6 dan 

~ ... " 

... 

-~ı- ı. • . • 

.· 

1 AA~' 
21 re katlar hasta kabul ettiğimi 

. ve tedavi ve diş imali hususunda 
muhterem müşterilerime azami 

BAN K 
A. 5 teshilAtı gösterdiğim gibi cuma 
,-,d 1 günleri fukara için tedavi ve diş 

çekmek meccanen<lir . 

-· 

Satılık Emlak 
Adananın en şerefli yerinde 

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

9-30 

Reçetelerinizi 
Yeni Eczaneden yaptırınız Ucuz, 

ve temiz ilAç yapar. 5032 
4-5 

___________________ __;;...;..; 

Seyhan Detterdarblmdan 
24-Şubat- 935 pazar günün . 

den itibaren pazar ve çarşamba 
günle~i ipekli, pamuklu, Attariye, 
tuhafıye, burdevat ve saire bir çok 
kaçak eıya açık artırma ile satı
lacaktır. isteklilerin her pazar ve 
c~r~~mba .günleri Gaziantep güm. 
ruğundekı satış komisyonuna mQ
recaatlıırı. 5057 

27-5-10-15 

Yitik tastikname 

Katkısız, hilesiz, {Melek ) markalı sabunla~ 
f . .. b r bun .e 

müşterilerimize bazı satıcıların sa ıyetı şup e ı sa 

tıklarım esene öğreniyoruz . b~ 
eo sı 

Sabun alan müşterilerimizin Türkiyenin en nefis ve ff 

nunu temsil eden ( Melek ) İnarkamııa dikk•' 

bunu talepte ısrar eylemelerini rica ederiz. ~ 
l ,.ç 

Vücudunun sağl ığını, kumaşlarınm yıprnnmamasıo ' ( 

pek yapmamasmı ve ciıdin boıulmamasını arzu 

lek ) markalı sabun kullanırlar. 5004 

11-30 

Adana Orman 

Aded 

80 
76 
18 
27 
85 
14 
19 

202 
289 

45 
6 
4 

Kilo Cins ve nevi 

Çam kereste 
ı Saban oku 
• Topnk 
• Tahta 
» Dilme 
,, Salma 
,, ve Meşe ökçe 

Bel ve kazma sapı 
Çam mertek 
» Baskı 

» Çatal 
» Ekmek tahtası 

29115 » Odunu 
2350 Karışık odun 

410 Dut odunu 
400 OQrdağan oı.lunu 

350 Çam çıra 
110 Çalı 

edenler 

7868 Karışık kömür 
600 Çam kömürü ~ 

20 "A' 
Üç mezad varaka~inda dahil ve yokarJa yazılı 2t ır. 

2 935 T •f barell 
mazbuta açık. artırma ile 19 - - · ı 1 tıbı' ~ 
1 t-3-935 T. pazartesi günü saat 15 şe kadar snıeritl i' 
Emvali görmek ve ihale şeraitini öğrenmek ist?yeP ısllP~ 
muameldt memurluğuna müracaat eyle~elerı. ve ıopl• 1J 
günü Adana hükO.met konağında Orman 1Jaresıo9 2z-" 
misyonuna gelmeleri ilAn olunur.5044 

... -

DARA• 
BiRiKTiREN 
RAl-lAT L;O~Q 391 No. Abdullah 

5060 oğlu 

24-2-935 Tarihinde Adana 
Orta mektebinin üçüncü sınıfından 
aldığım tastiknamemi yitirdim. Ye
nisini alacağımdan hükmü olma
dığını ilAn ederim. Orta mekteptt.n 
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