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5 KURUŞ ADANA GÜNLÜK GAZETE 

General ismet in önü Af yon istasyonunda 
halkla konuşmalar yaptı 

! Habeş is tanda 
o 

tlara dair bayındırlık bakanlığının verdiği malumat 

-·-
Yazan : Kdmıran Bozkır 

8 arta: 26[Huıuei muhabirimizden] 
1)üo döğilştüJer •. Bugün düşürü

r baılarm , dökülen kanların su· 
a ğı , doldurduğu Anadohıda onla· 

aoıbaşka bir kahraman, fakat ay· 
tıaola görüyoruz . 
Dün memleketin müdafaası , is· 
ili yolunda didiıirken , uğradığı-
~.tnüşkülleri , çarpıldığımızı malı-

, 

•yetJeri , birer ilk iş planına 
llluş bulunduğumuzu , bütün in
Plarls birlikte , şu şimeodüfer 

l•amızda göstermektedir . General 
~et İnqoü , Atından inip , kıhncı 

0 1ıoa koyduğu gündenberi büyük 
n[lt AtHı ile beraber , iş ve kavga 
lf'daşlariyle bir arada yeni bir At 
5 tıde , yeni bir eüratin dizginleri· 

Utuyor . yeni bir kavganın başın· . 
eoıleketin ekonomik kalkınması , 
llyiı.~ımesi , timendüferle boydan 
Y• döıenmeıi ... 

• • • 
Oauola beraber yeni bir yol üze
e gidiyoruz . Trenimizin geçtiği 
erde halk coşkun bir iç , bir yil· 
feryadiyle ona bcglıhğmı bir da-

@;österiyor .. Onun da İspardaki 
le'Viude işaret eniği gibi , işte ha· 

gösterilecek olan ~o büyük fikir 
baghlığı, topluğu, heyecanı ver· 
tedir • 
24-3-936 Günü Afyonda iki 
e açtı. Büyük genP.ral, değerli 

1-hakan elile bu abideleri açarken, 
:1ooun o çetin ve earp kaya· 
~tıa vurduğu maziye bakum da, 
lişen. vuruşan bir şehrin bundan 
• muazzam olamıyacağım anladım. 

a Dağlarına, çiçeklerine, ihtiyarla· ı 
il bakrım .. Harp sahalarına, gurur
Cleınmoş adsız neferler gibi göğ· 
ilmiş, insan manasını almış ka· 

•ra haklim.. Tarihimizin mubak
~ ki, en büyük kapısı olarak ka

""'lt olan Afyona :doya doya bak· 
·· Büyük Generalı vaktile Atatür· 
baş kumandanlık harbinin plan· 

1 !11•, içinde hazırlamış olduğu Be· 
1Ye dairesinin o meşhur odasıoa 
1Şlardı .. General orada kav~a ar

la§larile o büyük zaferin hatırala· 
Uıeriode konuşuyor. Gözlerime 
türkün hu odada lıazuladığı za· 
. anmak için yazılmış bir levha 

tı. Farkmda olamadım, gözlerim 
la dolmoştu .. Bundan tetniz bir 
'can doyduAumu lıatırlıyau:ııyo· 
il, 

25 - 3 - 936 sabahı Afyondan 
ük general, arkııdaşlan diğer bü· 
konuklarla birlikte Afyon-Ka· 

llyu hattını açmak için ayrılmış
YoJlarda görülen maozeralar İD· 

ltı tüylerini diken diken eden bir 
ecan veriyordu . Yol boynodaki 
iiu k<iyler , kazalar istasyonlara 
iilı.nüştü.lrili ufakh Anadolu köy· 
.• tnavili, kırmızılı, boncuk işle· 

~ l'f'leklerilr, kıl talvarlan, sırım 
• larile, bu memleketin en harİ· 

n acJe boyaaını vuruyorlardı , yol 
larına. Ne tadına doyum olmıyao 
llelerdi onlar . 

1 nuo beraber döğüşe götürdüğü 
askerlerin davulları, zurnaları , 

!-.nlarile karşılanmak, işte memle
yapıcılannıo en biiyiiklerinden 

P Ba§~ak_an . l~met loönünün do· 
bıaz sevıocmın ataeı • 

• • • 
J' İspartada geçen gece hayatı ha
. iade idi . GôJ baAları dolu rüz· 
tJ bafif hafif kesiyordu . Bütün İs· 

il halkı sokaklardadır . Fener a· 
tı, belediye anıtlar, mahalli o· 

J
llr, bilhassa İ!!partalılarıo mt-şbur 
ek oyunları sokaklarda görülen 
'h dikkat manzaralardandı . 
lapartalılar muhakkak ki inkilip 

Sonu ikinci say/ada -

«Afyon - Husush İımet İoö· 
nü Afyona dönü§lerinde yine ka · 
labahk bir halk kütlesile karşı 

lattılar .. Afyon balkı umumiyetle 
ayakta idi. 

Genera\, Lise müdürU Samiye 
t~lebenio meadai atrafında suallar 
sordu .. Cevaplar aldı. Yine Afyon 
lisesi talebesinden en çok haogi 
mealeklere heves buluoduAunu 
sordu. Bay Sami de cevabeo;"Hu 
kuka, Yüksek tarım enstitüsüne 
T.biyeye, Harbiyeye» d~di. 

General, Harbiyede kaç tale 
heleri olduğunu anlamak istedi. 
Bay Sami; 66 talebemiz var. 9;, 
taneıi posta subayı oldu• diye 
cevap verdi. Ve Afyon valisi, Af· 
yoo Jiseıioden yeni yetiımit ve 
yeni mübend!ı olmuı bulunan bir 
genci ismet loöoüye takdim etti. 

lımet İoönü Bay Samiye tale 
belerin yeti§tirilmesi stemleri üze 
rinde bazı teveccühlerde lıulundu 
ve azcümle dedi ki: ihtilaf oluyor .• 
harpten korkuyor .. 

Talebeleriaiıi daima disiplini 
bir mesaiye ve yaıayı§a alııttrma
ğa çalıııoız. 

Başbakao ıözlerine ilave oluak: 
Memleket için Teknisyenle ih· 

tiyıç olduğuna binaenaleyh, Elek· 
trikteo, fizikten, feoden çok iti 
anlar talebeler yetiıtirilmesiae 

gayret edilmesi huıusunu ehem
miyetle işaretledi. 

Küçük bir Bayan talebeye; 
"Nerelieiniz,, diyP. eordu. Talebe 

İıtaobullu olduğunu söyledU 
Bıyındırhk bakam Alı Çetin 

kaya da: "canım Aafyonlu olmaz 

m11ın? diye ııka yaptı. Kilçük ta· 
lebe: tİstaobulda doğdum ama, 
feyzimi Afyondan alıyorum» diye 
cevap verdi· 

Baıbakaıı, Afyon ziraat me
memurlarından bir zati çağırarak 
kendiıine, bu yılın laram işleri 
hakkında bazı suallar sordu, buğ· 
dayımızın vaziyeti hakkında ko
bUftU. Söz havalara yağmurlara 
iotikal edince Batbakan: •Vekil 

olduğumdanberi ömrümün yar1eı 
bavoya bakmakla geçmigtir,, diye· 
rek memleketin zarrai hayıtile ne 
derece mücibigOkrln bir alaka 
g6ıterdiğioi anlatmı§hr. 

Bundan güzel bir mısra V1r

mıdır? 
Ba§bakan halkla konuşmala 

rır.ı bitirerek Afyon İtJtasyoouo 
dan ayrılırken, kendisini coşkun 
bir anı ette alkışlayan balkı, eske
ri ıelamladıktan sonra : >şehriniz 
yemye§il, oeşeniz yeıinde. Bu da· 
faki ıeyabatımdın çok memnu 

num cyiae gelirim sizinle konoşu
druz• edi ve roşkun alkıılar .,a 
ııoda Afyon İıtasyoouau da terk 

etti. 

• * • 
Husuıi tert'D Baıbakanı saat 

15 de Eıki§ebre ulaştırdı . Eski 
şehirlile' Bışba kaaı muDtazam 
bir saf belinde coıkua bir surette 
karııladılar. , 

Baıbakaa, balkı, askeri, ken
dini kartılayan heyeti selamladık
tan durumlarını sorduktan sonra 
açılması karaı laıtırılmış bulunan 
devlet demiryolları iıçiler eyini 
teorif buyurdular. 

Burada işçilerden Mennen 8· 

dında b1r genç söylev verdi. Ba~ 
hakan İsmet İnönü de kısa ıöz· 
)erle Eskitebirlilere teıekkür et
tikten •onra bir müddet bu evde 
iıtirehat buyurdular. Konukta li
monata ve piskövi ikram olbodu. 
Bu açılış lÖteniodeo sonra alkıı
lar eraaıoda vagonlarını le§rif bu· 
yoran Başbakan İsmet İnönü ve 

1 
arkadaşları Eıkişebri de terketti· 
ler. I 

Yolun rpeyce kilometre uza
tma kadar Beşbakın loönü kah
raman Tnrk tayyarecileri tara -
fından uğurlanmıgtır. 

Bayındırlık bakanlıA-ının ver
diği malumat 

Afyon Antalya hattının bıt

- Gerisi ikinci sahifede -

--=-==--= 

General Fankethaym Suriyeye gelmiş 

Suriye f evkalide komiserliğinin 
Suriye tüccarlarına 'bir cemilesi 

Suriye irak arasında telef on 
Bcrut ! 25 ( özel ) - Son haf· 

ta içiode Berut 550 kişilik bir 
Alman seyyah gurubu gelmiştir . 

Bunların içinde büyük harp
te Türk ordusunda kumandanlık 
yapmış olan g'neral Felkinhaym 
da bulunmaktadır . 

Şam: 25 (özel) - Fevkala
de komiterlik vekili , bir emir
namede ; Suriyede yapılan ve el
li günden fıızla süren grevler e~
oasında eşyalarını glimrüktco çı
karamayan Suriye tüccarlarını , 
eşyaların durduğu müddetçe İ§ · 

leyen gümrük resimlerinden af· 
fetmiştir . 

Bu karar Suriye tüccarları 
son derece memnun bırakmışhr . 

Berut ; 25 ( özel ) - Berut , 
Şam ve İrak hükumetleri arasıQ
da telefon muhaberelerine baş· 

laom•~tır . 

Ve İrak hükumeti , Lübnan 
v~ Suriye araeıoda yapılacak pos
ta işlerinde de yüzde otuz tenzilat 
yepmı§tır. 

İş bankası 

Genel heyeti toplanup 
pllnço okundu 

Anka,. : 27 ( A.A ) - Tür· 
kiye İş bankası hissedarler aleli· 
de genel bey' ti dUo toplanmışt.r. 
Bu seneki pliaço gt!çeo yıla na-

za raa 725 732 lira kir fazla gös 
termekte ve hitscdartara yüzde 
dokoz müessis hiasedarlarıoıo be
herioe de ooar lira temettu tevzi 
C!dilmektedir . tevziata oa beş 
Ni1anda baelenacaktır . 

ltalyanlar yeni muvaf
fakiyet kazanarak iki 

mevkii zaptettilr.r 
----~ 

Ankara: 27 (A.A)-İtalya ha· 
vı kuvvetlerinin sür'atle takviye 
edileceğini ıöylemit ve demiş
tirki) 

-italyan Üçaklerı Romadan 
hareket ederken Akdenizin her 
bıngi bir nokt.sında bi buçuk 
ton bömba oekledecek kabilıy~t
te olacak ve Akdenız ufku11uo 
hiç bir liOktaaı kootrolumtız dı 
şında kalmayacaktır. 

Loodra : 27 (Radvo) - Havas 
muhabiri: İtelyan ilerleme hare· 

ketinin devam ettığiai. HabeşlHin 
Tenbien ve Şireyi semamcn tah
liye eylediklerini bildiriyor. 

İtalyanlar dün Maoiyetayı işgal 
etmiılerdir. 

Roma : 27 (Radyo) - Harbi· 
ye mlletaşarı ayanda: 

Harbiye bUdces•nin müzakere 
si 11r111nda: Öuümüzdeki Yıl 
içinde her piyade alayı yeküo
lti bir mitralyoz bava vr, sahra 
toplarile mücehhez olaca ktar. 

Topçuya da uzun menzilli ye
ni toplar verilrcek» dedi, 

ismet İnönü 

Ankaraya döndüler 
Ankara: (Radyo ) - Başba· 

kanımızın reiıliğl altındaki heyet 
dün gece aehrimize Jönmilttür . 

Fransanın 

HUkumetimlze verdiği 
kontenjan 

Ankara : 27 ( A.A ) - Fransa 
hükumeti 1936 yılını1ıı ilk Uç ayı· 
na mahsus olmak üzere memle· 
ketimize keotal kabuklu ceviz 26 
kental kabuksuz ve 250 kental 
yumurta munzam konteojanları 

vermiştir . 
.. 

lngilizler 

Hayfa limanını 
genişletiyorlar 

Ankare : 27 ( AA ) - lngi· 
lizler Hayfa limınıoı İngiliz harp 
gcmileıioio ibtiyacıoı temin ede
cek derecede gtnişletmeye karar 
veımişlerdir . 

Japonyada bir ölüm 

Tokyo 27 ( Radyo) - Tica· 
ret bakanı ölmü~tür . 

4 

Dost Iranda 

Manasız ve kan h ayin
ler yasak edildi 

""-<>-

Suriye gazetelerinde . okudu
ğumuza göre , dost lran hükumt· 
ti , her yıl muharrem ayının onun· ı 
da ıokeklarda yaptlmakta olan 

dini ayinleri ve lrak biikiimt>ti 
de Necil ve Gerilada yapılmakta 
olan aynı ayıoleri bu yıl yasak 
etmittir . 

Her iki biikumet , bundan 
böyle , beyburle yere kın dökül
mek ıuretiyle yapılmakta olan bu 

ıİlttm adetleri ölkelerinden tama
meb kaldırmışlardır . 

ON ÜÇÜNCÜ Yll - SAYI 3486 

Gazıantepte İyi işler 
görülüyor 

Bir yandan Halk evi, sosyal faaliyet· 
Ler gösterirken, öte yandan Belediye

de şehrirı baJiındırlığını yüriitiiyor 

Hagün biraz daha gelişen Gaziant11bin:umumi görünüşü 

C.H.P ve Uray G. Antebin tu• 
lristik bakımdan faideleri doku· 
nabilecek bizı teıebbOslerde hu
lunmağı kar11 lattırmııhrdır. 

G Antebio bir büyük filmini 
yapmak ta muta1&vverdir. Kurtu
luş bayramını ait çekilen film bü 
yük movaffayiyeı kazanmıştı. 

Bu t>Berin operatpörü Rt>şıd 
Güdünün Adanalı olmak itiba
riyle gösterdiği muvaffakiyet şe -
refiyle Adanalılar da övünebilir . 
Reşadın çektiği rıosimler teknik 
itibariyle ~17ayıoıtebrikdir. Fi im 
bu hafta Ankara.da gösterilecek
tir. 

* * * 
Gazi Bulvarımn ağaçlandırıl· 

mayan lcısımjarıaıo ağaçlandml
masi ioi bızlanmıotı,. Büyük &Dl· 

tın yanında kurulacak parkın 

teıviye1ine de devam edilmek
tedir. 

* • 
• 

Halkevi baokanı Ömer Asım 
Akıoy'un Antep şairi Hasip 
Dürrü hakkındü verdiğı konfe-

rans büyük bir ilgi uyandırmış· 

tır. Yine bu hafta Halkevi salo
nımda Doğum hastaneıi sıhibi 

maruf doktor Saip Özer, yalnız 
bayanlara mabsuı olmak Dıere 
"Aoahk hıfzıaeıbbassı bıkkındı 
çok önemli ve ilmi bir konferanı 

- Gerisi ikinci sahi{ ede -

Henüz müsbet birşey yok 

Alman devlet adamları ve bilhassa Lo
karnocular konseyinde baş murahhas 

Ribentrop Renin tahliyesini muhal sayıyor 

Görnig; ''Almanlar Rene girmiş
lerdir. Ren bir cehenneme dön
se orada kalacaklardır,, dedi 
Ankara : 27 ( A.A ) - logil· :zigde yapılan büyük nümuyiıte 

terede avam kamarasında dün dı~ Hiıler on binlerce Almana bir 
siyaHya ıııit müzakereler yapıl l nutuk vermiştir . Sözleri arHID· 
mı~br. Eden bugünkü buhran et 1 da : 
rafında uzun ve mühim beyanatta Hukuk müuvatına güzellikle 
bulunmuı ve demiştir ki: Biz Av- riayet edilmezse zorluğa baıvuraca-

rupada olub bitenlere göz yuma _ Gerisi üçüncü sahi/ada -
mayız. 

Fransa ve Btlçikaoıa temami
yetlerioin muhdnası ve hiç bir 
muhasım kuvvetin bunların hu 
dudlarrndao beriye g~çmemesi 

büyük Briıaoya içio hayati bir 
menfaattır. Biz.im leahhudlerimiz 

bDtüo düoyDya müteallikdir. Y ı
ni milletler cemiyeti paktının sa
hasıodadır. 

Fransa ile Almanya arasında 

ıkiJik çıkaran meseleleri açık bir 

fikiıle tetkik etmezse sulh lemin 
edemeyiz. Almınıy da, Avrupadı 
yarattığı endiıeyi bafıfletecek her 
hanii bir şey yapmazsa muvıffa
kıyet ümidiyle müzakuelere R"i · 
riımek ümidinde bulanamayız 

Borlin : 27 (Radyo) - Nazi 
mllmessilleri edeoin Avam kama

ıaeındaki son nutkunu tahlil et 

mekte ve İogıltcrenin Fraoıadım 
Hyrı bir siya.set takibetmek iste · 
diği miltaleasını yürütmektedir. 

Hariciye mabfelleri hu outuk 
hakkında mütalea beyan etmek· 
ten imtina ediyorlar . 

Laypzig : 27 (Radyo) - L•yp 

Rus-Alman 

Arasında harp olmıyacaktır 
. -------

Loudra : 27 ( Radyo ) - Mu
bafaze kAr seylavlardan BetJiğ A 

vam Kamarasında bir Rus-Alman 
harbinin olmıyacağını ve Alman . 

yamn bu zorluğa katlanmudan öcoe 

<laha kolay bir yol arayarak Viya· 
nadan bıışluyıp e~ıgrat ve sonra 
Bükreşe gideceğini ve hepisinden 
evvel de Prnğa teveccüh edece

ğini söylemiştir. 

Flanden 
Dış Bakanımızla 

görüşecek 

Paris: 27 (Radyo)-Flındenio 
bugüu Pariıe gtlerek dün Lond
radın burayı gelen Tt:vfik Rüştü 
Aıas ve Litviooflı görüşm es; 
bekleniyor. 
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Hatlara dair bayın
dırlık bakanlığının 
verdiği malumat 
- Birinci sayfadan artan

laııgıcıoı te,kil edtD 113 kilomet 
re uzuoluğundaki bu bat Anadolu 
ve Aydıo balları orasındaki kısı 

bir irtibat.ve varacağı Antalya li 
maoı vasıtosiyle ve Akdenize bir 
kapı dah• açılması dolayısıyle de 
hususi bir öoemi haizdir . Masra 
fı 3,5 milyoo liraya varao bu hat 
intaatıoın 1935 ıenui d·miryol 
ioıaat fuliyetinio eo muvaffakı
yetli bir safbuını göstermrktedir. 

Çünkü çok yakıo bir zouıan· 
da ioıaatına tevessül tdileo bu 
bat 13 ay gibi kısa bir zamaoda 
ikmal edılmi§t.r . 

Bundan evvel ki eeoelerd e böy 
le Hfba grçmemiş olduğuna göre 
Afyon - Karakuyu hattı ioşaatı 

11 ıeoelik faaliyct .,;sıoda baki 
ki bir bız rekoru tr§kil etmiş olu 
yor . 

Bu ballın kilometrrsi vaıati 

ol•r•k yüz bin liraya mal ol•D 
kıeımlar buluoduğu ve bu kısımlar 
iıışa.tıoın bu k•dar kısa bir za
manda t•m•mlandığı göz önünde 
tatuluraa kazanılao rekoruo kıy
meti bir kat daha artmıı olur . 

Açılan hattrn güzergahına 
bir bakış 

Afyoodaıı itıb•nıı hemen İı
partaya kıdu her tuafta yemye· 1 

ıil Butday tarlalarıoa rastlanmak
tadır . 

Irmak filyoı hattındaki san· 
at ııüzelliğini burada bulmak im· 
kinı yoktur . Arazi haıindır . Fa
kat bütiln bu haıinliğe rağmen 
ıık •ık köyler •e luzalara rastlao 
mıktıdır • 

Nüfua kesafeti çoktur . 
Ab•linin eksrriyeti zir.atle 

uğrıııyor • Köylü , kazalı , şehir· 
li hepıinia müıeffeb bir bayat 
geçirdikleri derhal göze çarpıyor. 
Bu civardaki köyliller bütün Ana
dolu köylülerioe oumune olacak 
k•dar temiz giyiomiı bulunuyor. 

Buralarda 1efalet çeken yok 
gibidir . Halk ve köylü çok oeıe 
li ve beyec•nlıdır . 1ıgal zaman
larının acı hıitırılarıoı büyük bir 
kin ve titizlikle kalplerinde ııık · 
lıyarılıı yurt severliklerioi batb• 
lı:ııoıo ııııçiti veıileaiyle çok kuv
vetli bir ıuretıe göıtermişlerdir . 

Hılkıo karakteri çok sağl•m · 
dır . Bunnn için ıiıı:e bir misal 
vereyim : 

Nllfuıu 18 bio olan İsparla 
bllyük polia te,kilatıoa lüzum gö 
rlllen yalnız emniyet memurları 
tarıfıodıo idare olnoa Lilmelı.te • 
dir . Sözümde müb•liiğa etmiş de
ğilim 1 

H•lk kaıanmasıoı bildiğı ka
dar zevkioe yer ayırmasıoı da bi· 
lir . Afyoolılar , İıpartalılar be
meo her tatil günlerinı ıu baıla

ıınd• ıtıçlık yerlerde g•çirmPği 
hiç ihmal •tme:zler • 

içtimai b.kımdan da Afyoıi u 

Isparta çok ilerdedir . Bu ilerle 
yite bilhuH Halkevleri öo •yak 
olmaktadırlar . Halkevlerioin mu 
zik lıollaıı biç bir yeri aralmıy• 
cak kadar munrf•kiyetle çalışa 
ıak lıalkın muzik ihtiyacını kar· 
§ılamadadırlar . İıpartada her 
hafta h•meo üç balo verilirmiı . 
Biz de İıpardada, bir baloda çok 
modern ve güzel giyinmit bayan
lara ve baylara rastladık . 

Afyoahılar v,, İıpart•lıl•r çok 
miıafirperver insanlar .. 1 

Batta İım..t lr.önü olduğu h•I 
de bütün lııoouklara yapılabilecek 
ıtnlamanıo en büyüğllnfi yapmıı· 
!ardır . 

Çok umarım ki , eğer nasip 
olors• , Antalya hattını d• ıçma· 
ğı giderkeo yioe bu güzel iki §e 
birde o geçerıem bu i~ i güzel va 

Gazi Antepte eyi 
işler görülüyor 

- Birinci sayfadan arlan -

vermiştir. Biod•D fazla bayan bu 
konfer•nBı dinlemiştir. Doktor 
S,ibin koofran11 memlekette 
büyük bir ilgi uyandırmıştır. 

* * • 
Mühim ajans haberlerinin ho 

parlör va1ıtasiyle ber akşam 

halka bildirilmesine devam olun· 
maktadır. 

• • • 
Hallcev\ dıl ve e-d.biyat şube 

si muhtelif kollar üzerinde faa 
liyetini arttırmıştır. Sosyal yar
dım komitesınin hazırladtğı pi· 
yanlı.oy• alaka çoktur . Göst•ul 
fU b .. ıi " Kozıooğl u ,. , " Knok ., 
"Hıssei Ş•yia ,, eserl.rioi ba
zırlam•kla Leuber muhtelif le· 
şekküller aaığıoa da " Bir kahra 
mao hılılyuı ,, , " Otello ., , 
"Hamlet ,, , " Tohum ., gıbi .ser 
ler oynayacaktır. 

• • • 
G. Aotrp balkevi büyük var 

lıklu gösterirken göslerit fube 
ıide bıze kısa fuılalarl• yenı 
yeui muvaff.kiydler laoıtm•kta 
dır. 

Rejısör ve muharrir V, dat Ür
finin bir müddet Ant•pde kala
rak komite başkaolığıoa seçil· 
meıi göıterit ve ar işlcri..i büs 
bütün barar.ıleodirmiştir . 

" Unutul•n adam •· Mel-" ' 
uo ,, , " Dirı Ölüler cebeooemi ,. 
" G. Antep dellanr ., odao aonr• 
yioe ıosyıl yardım menfaatına 

verilen muhteşem müsamerede 
bu hafi• d. " Lan ,, piyesini sey 
r.ttik . 

Baıt• Saylav Ömer Asım Ak· 
ıoy, İlbay Alı Rıza Çevik, Urbay, 
Hükumet erkanı olduğu halde 
biodeo fızl• seyirci muhteşem 

saloou doldurmuştu . Müsamere
ye Erginlık marşiyle başlanıldı , 
İlk p•rtiyi Vedat Üıfioın Ögret 
meo Yaşar ve ismet pa~a okulu 
Direktör Ü Doğan Ay ta çın itli>a 
kiyle verdiği konaer teıkil edi · 
yordu . 

Vedat Üıfi piyanoyu büyük 
bir incelikle idare etti . Ve Do
ğan ile Ya§ar vokal kooserde üs 
l•dine bır varlık göll rdilcr. 

" Kın ., daki roller Hayan ve 
Bay öğretm•olcr tarafıodao alıo 
mııtı . V edadın bıı ueri sabırsız
lıkla bekleniyordu . 

Piyea hiç aksamadı . Başrolü 

bizzat oyoayao Vedat O.fi, bize 
sahne ıao'atının adeta bır Z•fer 
misalini yarattı . Başkarlın ıo•ün· 

de öğretmen Rahime rolünü be 
oimsemişti . Bu güç vazifeyi mü
krmmelen yapıyordu. Kudef ro 
lüııde öğretmen Aptullab, diger 
rollarda Yılmaz, öğrelmeo Meb 
met, Osmao Barlas ve arkadışla 
rı birer profesyooel artist devre 
siode varlık gösterdiler. Pıyes bit 
tiğı zaman ber kes derin bir hk· 
dir ve tebrik duygusuna sarılıy
dı . 

Gaıi Antep o gece yine büyük 
bir sao'at günü yaşadı. Bu varlık 
tan ötürü Halkevio·o çalışkan 

başkaoı Ömer Asım Aksoyu ve 
ğöst•rit şub•sı bafkanı Vedat Ür 
fiyi herkes teb ik •iti. 

llbayın rşi Bayan Bedia, Ba · 
yıın Müniıe Kemaıl ( Vıliyel mec 
liıi üyesi ) , Doktor S•ıp, Ene -
pektör Muzaffer gibi z ~ vatıo bu 1 

l.ınduğu ıosyal y•rdım kornit.si 1 

bu mÜHmereda ÖD<·mli bir veri- 1 

dal elde etmıştir. 

F· Yıicel / 

lan parçuını çok ddba yükselmif 
çok daba ilerlemiş görf'ceğim . 

Kdınuraıı Bozkır 

( Türk Sötıü ) 

Şeblr Dayakları 

Bir üfiilükçü 

Dün tevkif edildi 
Köylerde üfü·ükçiilük ve mus · j 

kacılık yap•n, Kürt Mebm.ı ça 
\'UŞ oğlu Ali iımımdeki adam. 
dün tevkif rdilmiştir. 

.. ')alim Atalık 
Birinci Genel müfctıişlık kültür 

baş müşavırlığine tayin edildıği 
nı yazdığımız Eıke

0

k Liı•miziu 
eekı müdürü S11im At,lık, vazi 
fesi b•şıoa giderkeo düo şehı i 
mize uğramış ve burada arkadaş· 
larıoı ve liseyi ziyaret etmiştir 

Dün ak§ımki posta ile yolu
oa ~evam ed .. o arkadaşımız Sılim 
Atalığı istas~oııda kültür ve lise 
direktörleri ıle arkadaşluı ve ta 
!ebeleri karşılamışıardır. Arka· 
dışımıza uğurlar ve yeni vazife· 
sinde de başarılar dileriz 

Torosspor 

Yeni idare heyetini 
seçti 

Eslıi bryetin istifası üzerioe 
toplanan kougrede: Bd§kaolığa 
avukat Halil N.ci. ikinci başkan
lığa Ragıp Maden, sekrt terliğe 
rczıci Nejat, muhosiııliğe Ali Ö
mer, kaptanlığa N.bi, azalığa çin 
kograf Ahmet Rifıt, ve dıger a
zalığa da Hüsoü seçilmişlerdir. 

Çukurova bölgesi 

ikinci devre futbol 
sporları 29 Martta 

başlıyor 

936 Stoesi ikinci drvre fut 
bol sporları 29 Martta Ba§lıy• 
calıtır . Bu haftadan itibareo ya 
pılacak ola o lik mıçl•rına ait ka · 
rarla§tırılao şekil ve zamıoları Y•· 
zıyoroz . 

29-1936 Pazar günü saat 10 
da : 

Adan• 1 Yurdu 8. - Seyhan 
Adana S. B Hakem Tuıgut 8. 

Saatl145 de: 
Tarsus 1. Yurdu B. - Toroe 

spor 8. Hakem 8. l<efık (A. İ. Y.) 
saat 1 30 da: 

Tarsus l. Yurdu A. - Toros· 
spor A . Hokem : B. Mahmııd 

( Seyhao A. S ) 
Ariana İdmao Yurdu A. 

S•yhan A. Spor A Hakem : B. 
Rag•p { Toros S ) 

Kızını kirleten 

Adam beraet etti 
Kızı Nazir.yi kirletmekten 

suçlu ve mevkuf , Adaoanıo H•
oedan mahallesinde oturan İbra 

bim oğlu Ahmet bakkıudalıi duruş· 
maya , dün ağır ceza hakyerinrle 
devam edılmıştir . 

Müddei umumi Tt:vfik · iıldia· 
sını ıöyley.,.k , suç'u Ahmcdıo 
cezalandırılmasını isı.miş, bunun 
üzeıİL e son müdafaası suçludan 
sorulmuştur . 

Ahmet , suçsuz olduğun.J•n 
babseyliyer•k beractini i.ı.miş · 
tir . Buouo üzrıine heyet müza 
ker!'ye ç•kilmif ve i&tışare oPti
cosi: 

Nazirenin yaşının 15 t•n bü· 
yük olmasına ve işd~ bir cebri 
şiddetle bulunnıamaMDa binun 
suçlu Ahmedin bcra .. tine kırar 

v.rilmiş ve kacar euçloya açıkça 
anlatılmııtır . 

Lise mezunlarının 

Askerliği Vd memuri
yetlerdeki namzetlik 

mü idetlerl 

-
Hükümet memurlar kaounu 

oun 1 iud maddesioe bir fıkra 
eklenmesi bakkınd• Kamutay• 
bir kanuo teklifinde bulunmuıtur. 

Bülıümet projeoio hazırl•nm11 
sı aebepleıioi • Esbabi mücibeı 
layih•ııoda şöyle izah etmekte-

«Lise mezunu olanların kıu 

bir müddet içinde •aaleıleri tas· 
tik edilmekte ve bilahare kıaa biz· 
metle askere alındıkları zamanda 
kendileri askerd~n dönüacıye ka
dar yerleri boş k•lmakta ve dev
let işleri ak,amaktadır. 

Bu akaalığı gidermek için bir 
kimsenio or, selıiz yaıınd• liıryi 

bitirec.ği ve 21 yaşında askere 
alınacağı düşünülerek liseyi bi
tirdıkleri tarihle askere Ç•ğırıla
bilecıkleri tarih arasındaki ıama
oıo oamzedlik devresi olarak ge 
çirilmek suretile askere gitıikle· 
rioda yerlerine diğer !erinin tayiol 
imkanı elde edılecektir.,, 

ıeklif oııdilen fıkra şudur: 

"Hizm.ıi filiyei askeriyesioi 
y•pmadan memuriyete alman lise 
ve bu derecedeki mektep mezun
ları için bu maddede yazılı nam
zetlik müddeti üç seoedir.,, 

istifa etti 

Frengi mücadele seyyu tabi· 
bi doktor Safvet iıtifa etmiş ve 
istifası makamca kabul edilmiıtir. 

Uray 
AstUzüğüne aykırı iş 

yapanlar cezalan
dırılıyor 

Çıfçi Paramyok Mahmut cad
dede dıkiti fidanı kırdığıodao 500 
Arabacı Mehmet oğlu Kıyma 
Mussafa caddede fuzulen bot do
la§tığından 100, Şoför Mahmot 

oğlu Nuri Kamyonu süratli sür· 
düğündro 300, Şoför Mahmut 
oğlu Tacıltio kamyonu sür•tli 
aürdüğüodeo 300, Arabacı Mah
mut oğlu Haeao cadd.ye kirli ıu 
akıttığından 200, Çıfçi Mustaf• 

oğlu Kamil Rğhsıtıız inşıat yap
tığından hakkında muamele ya· 
pılıyor, Ç·fçi Salih oğlu Mehmet 
ruhsatsız ınşıal yaptığıodan bık 
kında muameltı yapılıyor, Oır.lci 
Mehmet oğlu Ahmrt otel lağamı
nıo c•dd.ye aktığtodao 300, Hela 
temizleyici Dertli Ahmet cadde· 
ye heli pisliği döktüğünd eo 500, 
Arabacı Ali oğlu Hüsryio cadde
yi fozulen işğal ettiğinden 100, 
Naıbat Mustafa Oğlu Mehmet 
açıkta hayvan bağlayıp pialetti 

ğiudeo 100, Arabacı İ1a oğlu Re 
şit rhliyetioi üzerinde taşımadı 
ğıodan 100, Çıfçi Vanlı oğlu Ni 
bat ve Faık ruhsatsız lamir•t yap
tığıodao haklarında muamele ya· 
lıyor, R•şper Salih oğlu Ahit k•
ııara baricı o.ua kestiğinden 500 
Ar•bacı Halit oğld Mutlu Ali 
caddeyi telvis eıtiğıodro 100, Ara
bacı Musa oğlu Mehmet caddeye 
şif döktüğüodtn 100, Arabacı 

Şevki oğlu Rıut arabuıoa gtce 
frner yakmadığıodan 100, Seyy•r 
clmıcı Mustafa oğlu Mehmet pa
zar harici Satış yaptığıodan lOOr 
Lokantacı Bılt cikli Mehmet aa
bunlu ıuları caddeye •kıtt•ğından 
200 er kuruş par• cezastyle c•za 
landırılmıtlardır. 

Bir yol açılışı 

-Birinci sayfadan arian -

ıuuruna büyük nisbette sahip bu· 
lııoan hir kütledir . 

İspartadı iyi bir gençlik birliği, 
ve halkında oldukça modern bir ya
şayış var . Ben çarşaf ve peçeli ba· 
yanları burada biraz daha az bul· 
bum . Bu da buradaki inkilap şuu· 
runnn yapılmakta olduğunu göste· 
rir . Genç eaylavı Kemal Ôoalın 
söylevinde de işaret edildiği gibi İs· 
partalılar ilerlemenin Cumhuriyetsiz 
olamıyacağıoı inanmışlardır . 

•• • 
Dönüş ... 

Gece yarıeıodan sonra Ispartayı 
terkediyoruz .. Boşluklarıoa iyi bir 
eser bırakarak dönen büyük konuk· 
lır yeni hamlelere gebe olarak dö· 
nüfOr .. Başbakan, sövlevinde işaret 
ettiği gibi kendisini büyük Millet 
Mecliıine pek sevdirmiş olan İspar
talılardan memoun olarak dönüyor .. 

Afyoo halkını yine karşımızda, 
ayakta buluyoruz.. Afyonlular, tari· 
himizde dikdikleri veni zafer anıdı 
kadar miaaldir. İsmet İnönü.,ün eli· 
le açılan anıd, tam Atatürkün Baı· 
kumandanlık harbi planını hazırla· 
dığı,:yani tarihimizin dönüm noktası · 
nı karşılaştırdığı odanıo karşısında

dır. 

(Çarşaf) 

Bu andıo asıl semboli kanlamı, 

tarihte bizi daimn pe~ioden sü· 
rüklemiş olan muaibeılerin, gerilik· 
lerin, cehaletin, Türkü esir etmek 
isteyen bütün tasavvurların Afyon 
önünde milebbeden mezar• girme
sini göstermesidir. Basit olgn mı· 
na ise Yunanlılarıo maglnbiyetidir. 

Dönüşümüzde anıdı bir dafa da- ' 
ha ziyaret ettim . Baktıkça doyul. 
mayan bir güzellik ve derinlik bul· 
dum onda ... 

Kamuran Bozkır 

Mülkiye ve hukuk 
mektebi mezunları 
hakkında bir tefsir 

Dahiliye memurları balı.kıoda
ki 1700 numuolu k•nunuo ikin
ci maddeai şu şekilde tesfir edil· 
mittir : ( Mülkiye m~ktebi ve hu 
lıuk fakültesi mezunları Dahiye 
Vekiletınio merkez ve vilayetler 
beıinci derecedeki memur lukiı 
rıoıo bütüo sıoıfların• tayio olu 
nurlar . Ve dtajlarını •bu sıoıfta 
görebilirler . Ancak ayrıca baıka 
istihkaklut yoku kendıltrine 25 
liradao futa mHf verilmez . l 

Hırsızlar 

Misiste yakalandılar 
ve dün Adanada 
tevkif edildiler 

Mersinde bir kaç gün evvel 
bir evi soyan, Bir.cikli Müılüm 
oilu S•duo ve Haceli oğlu Ah 
mtd aılınd , lcı iki busız .Mısiıde 
jaodarmalar _tarafından yakalın
mış ve Adaoaya getiıilmişlerdi . 
Tablıikat evrakl•rı ikmal.edılea 
bırSl'ılar, düc Ceza Hakimliği t• 
rafıod•n tevl<if müzekkerelerı ke 
silerek hıpat> tıkılmışlardır . 

Bir kadının 

Çocuğunun düşmesine 
sebebiyet verenin 
muhakemesı 

----
Adı yamanlı fıdanın karı:ıoa 

tekme vurerak çocuğunu dütürt
mekttn suçlu Ali oğlu Hacının 

duru§mısıoa düo ağır cezadı ha 
kılmış, §•hitlcr Hacıoıo, Fidanıo 
karnıoa tekme vurduğunu ve koo 
geldiğini gördükl.rini ıöylemiş 
lerd!r. 

, Muhakeme tıbbi •dlideo ra
por alınıp gelmui içio 12 Mayı· 
ıa bır•kılmıştır. 

28 Mart 1936 

Dünya çocuk yetiş 
tirme rekoru 

Suriyede beyaz 
bir Rusda 

Berut: 24 (Öz•I) - Y•lnızP 
rutdo degil belki bütiin dünya 
evlad yetiştirme huauıuoda b 
yük bir rekor kırmıf olao bey 
Rnı milliyetçilerinden Nikta 

lof •dınd• bir •dam buluomalıt t 
dır . 

Bunuo §İmdiye k•d•r yirdtu 
Uç çocuğu olmu§ ve buolard 
yalnız ikisi ölmllş olup ötekiler~ 
h.ıpsi de ııbhatı•dırlıır . 

G•oeral Varenkelin maiyet!tlı 
de bolşevikler le harp eden ~ 
adam oıduoun bo7ulmt11 üzeriıt 
1926 yılında kanımı ve çoculd• 
rmı alarak Berut• gelmif ve •I 
tarihten itıbarea burada yerle! 
mittir . 

d 
Hayatıoı güçlülde temin eM 

bilen bu Ruı milliyetçisioio çl I> 

cuAları meccani leyli mektebi' ı 
y.rlr ştirilmi§ bulunmaktadır Is 

Cellat gölünde 

16,5 kilometrelik bi 
kanal açıldı 

Cellıt gölünün kurultma fi 
•Iİyeti çok ilerlemi§tir. 

Deoizdeo itibaren Kozpınat 1 
kad•r uzanan anı kanal temame! ı 

•çılmıttır. Açılan bu kıoal 
uzuoluğu 16,5 kilometredir. Ko 
pıoarın az ilerisindeo Cellat gö 
ne doğru uzan•cak olıa ve (Sa 

lık kanalı) •dını tsııy•n diğer kl 
oalın açılmasıo• N aan sonlarıı 
d. başl•oacalctır. Bu k•oal ~ 
açıldıktan sonra Cellat gölünO 
ıulırı denize akıtılae1ktır. Bun 

t•ıihi T •§rioievvel olarak teıb 
edilmiştir. 

Sağlık kan•lının açılma1ıO 
ba§laamak içio Kozpıou ci,,.1 
rından geçen küçük Mrodeıe' 

mtcraaı değiftirilecek ve sulı 
an• kanal• vcrilerek denize ak 
tılacaktır. Cellit gölii bu ael 

b~bembal l.urutulacaktır. Müt 
.hhit kanal açma işleri için 
tane ekıkovatör makinesi ku 

lanmaktodır. Y akındd bu mak 
nelerrl• n dah• ıki tıoa getiril 
cek V< onla• d.1 işe bo§lıyacal 
tır. 

Geçenkı uylaptau mübeı;d 
ve işçileria çalıştı~ları sabH i 
baskıoıo~ uğramı§ ve bir çok ti 

ıisat mahvolmuştu Bu suları 
bataklık hılir.deki bakayas t 
ragmcn İ§e tekrar bıtlamışt 

S<ylap kurulma ameliyesioı t 
•Y dıırdurmu§tnr. 1937 srn 
nesinın ilk Trş•ininde bütün f 
•liyet sona ermiş ve kaoallaı 
açılmosı temamleamış olacakt 
Kanalıa üzeriode yaptırılac 

olan dokuz köprünün prsjel 
Nıfia vckaleıioce tasdik edıld 
içio bugünlerde körülerio in§a/ 
münakoıay• konacaktır. 

Katilin muhakemesi 

Misisten Cepparı ölrlü• rıt 

istemekten suçlu Şaban ve ~·ı 
yi yıralamaktao suçlu Cappar 
muh kcmeleriııe dün ağır ceıe 

devam edilmiş, bir şahit Capp• 
Şabanın vurdu~unu ıöylemişt 

Diger ,ahldin iburla getirilm 
için duruşma 3 '.'lıun• hırakıl 

tır. 



28 Marl ıın 

Sevdiği kızı alamaymca 

ransada kuş avlar gibi insan 
avına çıkan bir katil 

Ört kilo şarabı içtikten sonra bütiin 
bir sanatoryomıı kana boyamış 

Bir kaç gün evvel Fraosad• 
Onobl §thriae y•ktn bir san•

Otyomda garip ve garip olduğu 
dar da kanlı bir cioayet olmuş

u, . 
Üç kişinin ölümliat>, bir kız 

' •iııın •ğıt ıuotte ve di2er üç 
1 

İ§inin d~ hafif surette yaral•o 
aıına 8ebep olan bu cioayet bak 
ında Fran ız gareteleri §u tafıi -

i itı Vermektedir : 
~. ' · Marcel Serrel 21 yaııoda 
fdır . Kendisi ( Sona ) saatotyo-

1 lnuoda kap yıkayıctsıdır . 

V abti bir hap· an ·kadar mer 
hametsiz bir bale gelen katil ço
cuğun yanını yakl•ıarak göğsOoe 
beraber üç kurşun boı•lttı . Bir 
mucize eseri olarak bu kur§unlar 
da o lıir tanesi çocu&"uo aol gözü · 
ne isabtt ederek aiır ıurett~ ya 
raladı . 

Bu kadar kından sonra da ak 
h başına gelmi)'en Serret iıine de 
vam etmij ve M. Bosole' in apart· 
maoının önüne ulaşmıştır . 

( Terlr 86sft ) 

Henüz müsbet birşey yok 
--------------·· ... ------~-
- Blrlnd sayfadan ıırlan -

ğımız pek aıikir ve iaruridir . 
BUtüa Almao milletinia bayat 1 

ve meauliyetini :omuzlarımda ta
ııdıtımı çok iyi biliyorum dedi . I 

Londıa : 27 <Radyo) - Ede- 1 
nin Hihentropla yaphğı bir ko
nutmada Fraoaız-logiliZ eıkioı l 
harbiyeleri arasında yapılıa görilı 1 

meler neticeai d~ on gOae ludır ı1 belli olacığıaı söylemiıtir . 
Brrlio : 27 · Radyo) - Gö

rioı bir toplantıdı §Unları söy· 
ledi : 

Alman k·tıları Rene girmit
lerdir . Bir cebeonem bile olsa 
orada kalacaklardır : 

Danyı bilmelidir ki icabında 
Almanlar kendilerini her şarta 

1 

kartı mOd11faa edeceklerdir · 
Loadra : 27 ( Radyo) - Ri-

bentrop Edenle! görilftiikteo ~on· 
ra Berliaden talimat istemi§tİr . 

Rubentrep Berlioe hareketi 
ancak alaca~ı talimatname bağı. 
dır sanılıyor . Fakat Cumuteıi 
ıilnü hareket etmesi ib timalid ! 
yolc deiildir . 

Londra: 27 (Radyo)- Ribent 
raj ~aekeri teknik anlaşmalarda 
çok münfıt bri Jiaanla idarei ke · 
lam etmiıtir. 

Loadra: 27 (A.A) - Ribend 
rop Almanya bundan ıonra her 
imza tdtceti şeyde çok müşkül 
peıent davranacak ve fakat imza
ladıklarını t lw.di olaralıc taııya · 
caktır. 

Londra : 27 (R•dyo) - Ri· 
bentrof cumarteıi giiaü Berline 
döomeıi muhtemeldir. 

Sayfa : :i 

..- Asri Sinemada 
28 Mart cumartesi 

iki büyük 

1 

akşamından 

fi lm birden 

itibaren 

Mari Glory- Albert Prejao karş ı karşıya 

(Sevda maceraları) 
Filminde : Sizlerin bütün kederi' rinizi unutturacak ll"Şe ve zevk 

içinde yaşa tacaktır 

2 

intikam sesı· ı 
F evkalade heyecanlı sergiize§t filmi 

Bugün gündüz 2,5 da matine 
Umumi istek üzerine iki fil m birden 

8Pyaz Rahibe - Atmaca 

Pek yakında : 
Çloskin 6 1 t ~ün. buzlar arasında bü,1 ük Tiirkçe film 

6607 
Uzun umendanberi 14 yışıo

d, Madmncl Jrome Mathieunuo 
Ptıiode gezmektedir . 

-~ G cr.ç kızıa •nnesi · tekrar ev-
i 1 • • 
l• eomııtır . 

Dün ako1m Serret Madma r."I 
lconne Matbeeuoun yalnız bulun
duğu M Boslc 'io - genç kızın 
Övey bahHı - •partmaoına git 
'Diştir . 

Apartmanıo kapısını açtığı za· 
man Madmızel Medhien içeı ide 
yalnız bulunuyordu . Burada pat 
lıyan llç kuıtuo zavallı kızcaiuın 
göğsünü parçalıyırak seHiı yere 
yıkar . 

Buradan da çıkan Senet ea 
kliçük bir tereddüd geçirmeden 
yine itine devam eder ve rasge· 
le t.baaca atmığa baelar . 

[ Belediye ilinları 1 
--------- ----~~ Sinemasınd-;ı 

Yağcamii civarmda 47 numf\ralı Kvren Dilek kitap e•inin 1-Hazi- JJu akjam 

Yalnız bulunan kızcaiıza bu 
defa her zamankinden daha fazla 
bir isrHla teklifleıini kabul ettir
tnek istemiş fakat Matmazel Mat-

f~ hieu yine red ve bu Babah da ü
"e1 babHına aikiyet etmi§lir . 

Gidip Serreti •bulan M. Boa· 
a le kendiıine ıiddetli ihtarlarda bu 

luomuş batti öfkuioi yenemedi· 
&i için tokatlı~mııtır da . 

Bu ıiddetli müoekeıadan son· 
ta Senet doğru kasabaya inmit 
ve aldığı dört kilo şaralıı biı otu 

k tuıta içoıiıti, . 
ı~ Bundan ıonra tekrar sanator-
~ Yoma d6omOı vcı m,.murların 

al oturduğu büyük ap.rtmana gtl
~ diii zaman saıt on bir buçuk 

·1 idi. Hele ki; tam öğle olmamı§tı . 
Çünkn bu aaatt~ bütün memurlar 

•
1 apartmana dönmüş olacaktı ki ; 
~ bu takdirde ci•ayetio kurbanla

rının aayuı muhakkak daha fazla 

!~ olurdu . 
Serret apartmana girdikten 

e; sonra önüne gelen bütün lıapıla-t' rı omuzlayarak kumakta ve mu· 
kevcmet g6stermek iatiyenleri rü
•elverle açmakta Hi . 

Üzerindeki üç rüvelverle he-
nOz içiade kim~e olmayan bir çok 
apartmanlaran allana üıtiloc giri
yordu . 

rıd Nıhayet Madam Bovorod a 
' partmaaın önüne gelmişti . İçeri 

' ' de Madam Bovorod ve on sekiz 
ı1 yaıındaki rörümcrıi buluouyor-

• - ılu . 

c 
1 
d 
a 

e olduiunu anlamadıkları ta · 
hane. seslerindeÔ o kadar lcork· 
rnuılardı ki; yerlerinden kıpra 
yamıyorlardı , Bu biraz ıoora k•·~ 
pı açıUh . Üç tabanu sesi birbi· 
ıiui takibetti . Madam Bovord'un 
ıörllmcesi Madmazel Serre can· 
'1ı. yıkılmıştı . 

Çılgın gıbi k•çao Madam Bo· 
vord o ında be§ yaşmdaki kızı 

l.ucienneyi uautmuıtu . 

Çocuklara, kadınlara, ilime 
raatgelirae alet eder ve iki kişi 
yi dahı yaralar . 

Hu zamana kadar bu civar bu 
cioayetten hıberdar olur . Bele 
diye rt'isi !liJibım alarak vak'• ye 
rine kotar . 

Bu ıarada Serretin bir düşün
ce~i vardır . M. Boaıeleyi bulmak 
bunuo içia tekrar Bcsele'ia ıpırt
manıoa gider ve orada pencere· 
)erden birin~ çıkarak ateı etme

te. baolar . 
Belediye reiıi eıığıdan nitın 

al arak iki kerr e Serıeteye ıtt"f 
ed•r . Fak.at iaabet ettire -
mtz. 

Bunun üıerin~ ceaur beledi · 
ye tbisi Serretenin bulunduğu a· 
partmanın lıartıııadeki bir apart · 
manı çılar ve iki karton daba 1 
atar . Bu def• Serret vurulur . 
Büyük bir tedbirle katilin bulun- \ 

duğu apartmana ıidilir . İ 
Serret kanlar içinde yerde yat 

ma~tadır . P.kat ölmemiotir. Bu· 
nun tiurioe belediye reisi iki 
kur§un daha ııkarek bu v•bti ka
tilin hayatına tımımile son ve

rır . 

Borsa komiserliOinden: ' 
Deniz kuvusumlan AhmeJin 

" Kalağ oğulları Fabrikasında bu· 
lunan 547 sııyılı koçaıı muhtevi· 
yah 56 balyada 7419 kilo pamu-

ğunu bf't gün içinde Adı geçen 
fabrikadan kaldırmadığı takdirtle 
Borsa nizamnamesinin 82 inci mad
desi mucebince Borsa marifetiyle 
satılığa çıkarılacPğı ilAn olunur. 

Bütün sinrma Münekki41eri 
Müttefıkan 

Nana 
Çocukcağız tehlikeyi aolam ı ı ı Bır şaheserdir diyorlar 1 

~ 
ve kaçarak arabuıaa saklanm•i• , .__ _________ o_604 __ _.. 

1 
çe lııı yordu . 

(Tarzan geliyor) 
1ürkce film 

• 

Pek yakında Alsarayda 
6605 

ran-936 tarihinden itibaren üç sene muddetle açık artırma ile kiraya Bir kadın ı n Elim hnyatın ı bütün fecaatı l tı gösteren ve Çarlık ~usyı 
verilecrktir . devrine a it yapıl an filmlerin en m:ikcmmeli, Tolistoy'ın cihenşumul r O· 

nı anınll nn alınan iki saot daimi bir güzellik ve tcmnş•\ ziyafeti 
ihale 6-Niun-936 pazartesi günü saat on beşte bel,,diye encü teşkil edecek olan 

meni odaeında yapılacaktır. istekliler her zaman brlediye hesnp işle-
rinde ıartnameyi görebilirler. ( &ilav ihtirasları ) 

\ 

isteklilor ihale günü tahmini üç sene kira bedeli olan 1500 lira üze- Büyük, muhteşem Cı lme bu akşom başlanıyor. Bir kadının aşkı yti -
r inden (102,50) lira muvakkat teminatlarile birlikte belediye encüme- zunJen ne de rece zaval lı vaziyet le re düştüğünü göı mek ister seniz. 

nine gelmeleri ilAn olunur .6596 22 __ 25-28- 31 hu fi lmi seyrediniz 
Yaratanlar 

KaHplar çarşısının şimalinde bulunan boş arsaya belediye fen dai
reıinde bulunan keıif, şartname ve projesino uygun olmak üzere iki 

dükkAn yenideo ve .b:r dükkAn da genişlem•k üzere üç kasap dükkAm 
müıteciri taraf andan yapılmak suretile iki ıene müddetle ica rn w rile
ceği ilA.n edilmiş v~ ihalt\sinde istekli çıkmamıştır. ihale müddeti uza 
tılan bu i9io muvakkat teminatı yüz elli lirad ı r • ihale:5i nisanın altmcı 

pazarteıi günü saat on beşte belediye encümenınde yapılacaktır . istek
lilerin 9artnamesini ~örm~k üzere her gün yazı işleri kalPmine ve ihale 
günü de belediye e~cümenine gelmeleri ilAo olunur 

istimi Ok 

Mülk sahibinin adı 

llayruş oğlu lfalıl 

Necip oğlu Hüsoyin 
Ali oğlu Mustafa 
Sinan oğlu Mümin 

Mehmet oğlu Rüstem 

"'"dilecek arsalar 

iıtimlAk olunan sabaya 
takdir olunan kıymet 

beher dekarına 

Lira 

7 
7 
7 
7 

7 
Mustafa oğlu Zekeriya 7 
Derviş 7 
Salih Oğlu Necip 7 
Muşta fa oğlu Mümin 7 
Mustafa Oğlu Hasan 7 
Osman oğlu Rifat 7 
Rüetem oğlu idris 7 

Recep oğlu Salih 7 
Ahmet oğlu Mümin 7 
Mümin oğlu Mustafa 7 
Mustafa oğlu Ahmet 5 
Hüseyin oğlu Ali 5 
Boşnak Ragıp 5 
Çolak Salih 5 
Ömer 5 
Bayram 5 
Hamit s . 
Boşnak Muharrem 5 

Boşnak 'LA.tif 5 

Hıdır 5 

• • 

Cinei 

Tarla 
, 
, 
» 

" 
)) 

)) 

)) 

" 
)) 

" 
" 
)) 

.. 
" ,. ,. 
,, 
)) 

" 
)) 

)) 

" 
)) 
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Topçu alayı ve cephanelıkler için ·mıntakai memnu ı kaDununa tevfi
kan ve krokiıinde gösterilen °'ikdarın istimlAkine Vilayet İdare Heye
tince karar verilen ve sahipleri a Harı ile istimlAlc olunan sahanın cinsi 
ile beher d~karına takdir olunan kıymet yukarıda gösterilm iştir . Me
n11fii umumiye istiml4k kararnamesine tevfıkan bedeli istiml4ke itirazı 
olanların sekiz gön içinde beledıya riyasetine boş vurmaları ilg illerin 
haberi olmak üzere ilı1o olunur. 

1 

Anna Sten- F rcdric march 
R~jisör : ~ouben Mamoulian 

Bıı müetesoa filme iliivr olarak çok giizel ve renkli bir Silli enfoni 

Dikkat • • 

( Noel gecesi ) 

Bu fim için numerolu koltuk biletlerinizi eı kenden alınız 

Gelecek proğram : 
CinayetJerile, Gangesterlerile Brorlvey in Gecı, haya tını göstereıı lıe

yecanlı ve güzel bir eser 

Brodvey Geceleri 
Bugün saat ikide matine üç film birdt-n 

Şaka, Oç maske, 96 numrolu mahküm 
6602 

Alsaray sineması 
Bu akşam 

Çoktanberi beklediğiniz büyük eseri sunuyor 

(Aşk senloalsl) 
Mümessili : Şarl Boyer- Katarin Hopnbur 

ilave: En son Dünya haberler 
Gelcct•k proğram : 

Bir a,k gecesi 
matineler : 

Cumart ı>Sİ 2,30 ı l a iki fılm Sevginin Sesi - Seven Öldürür mti 
Pazar 2 - 4 de Aşk Senfonisi 

6612 

/laclarınızı Tuvalet ve Parfümeri . . 
ihtiyacınrzı· yalnız 

-----

seybaa eczaae~lade 
tedarik ediniz 

Çünkii: menfaatiniz olacaktır. 



Adana Borsası Muameleleri 
PARUR'. ve R'.ri~I 

• Kilo Ji'iyatı 

ctNst En az En çoL. Satılan Mikdar 
K. s. K.. s. IWo 

~apımalı pamuk ~ 
rıyaaa parlaJı ,. 32 33,75 
rıyHa ı .. mizi .. :ı 
laae 1 
lane u 34 :l6 
r..aıprea 

.ıı..lnlant 36,50 

YAPAC.1 
Bey as 

1 1 1 11tph 
Ç 1G1 T 

Uıpreı 

iane 3.50 
Jerli "Yemlik,. 

" "lohumluk,, -- H U-B u·B AT 
. - . -

Huj!day .l!.ıbr11 

.. ıerli 5,30 .. Mrotaoe 
ArJ:!a 
Fa1ulya 
ıulaf 

IJelice 
o.Uf yemi 
.. eten tohumu 
ııercimek 

iıam 18 

UN 
~ -- ' 

~ Salih 800 - 725 
:H~ -- .. 
l unz kırma 

" ::Simit .. 
.1 - . Cumhuriyet 800 - .. 755 

t! a.I I:İüz krıma,, 
Alfa .. 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

27 I 3 I 1936 İŞ Haokasıodao alıomışıır. 
Sanlim P~n• 

Hasır 6 39 Lır~• 

May11 V•deli 1 5 98 Rayşmark 101 l 97 
Fraok"Ji'raosız,. 

Temmuz Vadeli 5 84 ::Sıerlıo "loııılis,, 622 
Hint hazır 5 31 Uolar "Amerilıuıo,. 124 92 
Neyyork 11 ll Fraok "hvi~re,, 2 

SAYIN HALKIMIZA 

• 

Sen~yi işlerinde ilerleyişi bütün dünyaca takdir ediltn Sovyet Rus 
ye fabrıkalarının son model yaptığı kapalı bütün dışliler yağ içinde 

dönen Sac tablalı Bergüzar sistemi vı:ı çok hafif olan orok 

mıkineler ve yedek parçaları dışli bıçaklar ziraatta kullanılan her cins 

pulluklaı Çayır makinaları Tırmıklar ot preselııri Pul

varizatörlt>r bütün Anadoludn kullanılan ve çok höyük bir şöhret 

kezanan ve sotlerinizden en temiz yağ çıkaran kullanışlı ve eağ
lam olan Sütmakinalarımı z çifçileriınizin ~oktonberi beklemPkte 

oldukları halie çelikten yapılmış Ot kazmahrımız son mo l•I 

zari! •e şık Dikiş makinalarımız g·· lmiştır_Fiatlar rekabet 

kabul etmez derectde ucuzdur . Fırsattan istılnde edinız . 

Pek yakında altı ve dört öküzlü pulluklarımız da gelecrktiı. 

(Tftrk ~dl ) 

Satılık kazan ve köten 

20 beygir kuvvetinde her torofı 
sağlam işler bir haldd Makler mar 
kalı bir çift kozan, bir adet dörtlü 
ve dirsPkli kölen satılıktır. 

Almak istiyenlerin Buğday pa· 
zarında Türkistanlı AbdurahmanQ 
müracautları . 6566 

17-19-21-24-26-28~31-2 

4-6 

Adana sulh 1 hukuk 
mahkemesinden : 

No: 30/25 
ı\dana inhısarlar idaresinden es

ki y1prak tulün şubesı eski Amiri 
Ahwet ve arkadaşları aleyhıne aç
tığı alacak davasından yapılan du 
ruşması sonunda: müddei aleyh 
Ahmede muhakeme gıyabında de 
vum ederek yemin ıhburoumesı t"b 
liğ edıldıği halde g•lınediğinden 

kuçmış ııddiyle müddeiye 160 li
ranın ma mesar•f tahıılioe 29- 1-
936 tarihinde kurur varılmış oldu
ğu cıhetle usulun 337 incı mad· 
d~si mucebince.Sekız gün zarfında 
,yem ini eda içın müddeialeyh Ah_ 
medin mahlıem«ye müracaat et
mediğı takdirde büııüm lratiyen 
iktisap ııdeceği ilAn olunur. 

Bürücek köy muhtar
lığından: 

Büıücek köyüne ait akıratıb 
peşin para ile ıhal•ıi yopılmış 

oldugundan 31 MMl 936 Salı gü · 
nün~ kudar namlarına ihale ya
pılan kimsel-rin köy ıhtiyar h•y'e 
tine mürecsatla borçlar.nı verip 
noterde mukavelenamelerıni tan
zim etme·liklni takdirde emanete 
alman paralarını şartname muce
bince köy sandığına ,irad kayde
dilec~ği ve muhammen kiymeti· 
ni bulmayan Cağş•k kır kahveha
nesinin karar v~çhile on b·ş gün 
temdıt edilmiş olduğundan 7 Ni. 
sao 936 Salı günü hır mevsimlik 
iııarı ihale edıleceğinden talip 
olanların o gün saat on sekizde Ta
hir pamukc11oun Yeni Cami ya
nındaki evin•le hazırihulunmoları 

itan olunur. ·,28 - 31 

' 
' 

Doktor - Operatör 

Tevfik Pamukçu 
Memleket has~~nesi Baş Tabip ve operatnrü hasta

larını her gün sabah saat sekize kadar ve öğleden sonra 

üçteıı itibaren Abidin paşa caddesinde Zi, aat Bankası 
karşıs·ndaki hususi muoıyt>nehaııesinde kabul ,-e tP.davi 

eder. 28~31~3 

,...---------·---------------------------
,s o c on y • v a c um 
! 
1 

Gaz 
Müstahsilatı 

Develi • • 

Depoıu Adanada 

Şubeleri 

ı B . 
Osmanlı bankası .ıt ... da enzın • • Kanadlı atlı 
Mersin C:yhan J Mazot 

------------.....:;~---...! Makineyağı 
6579 

: Socony- Vacum 
: Ejderli 
Gargoil- Mobiloil 

Aşkım 'günahımdır 

Hayatta birleş~miyeo iki gen

cin acıklı maceraları 

6603 

Doktor Rifat Sözaltun 
Bu kere hasta muayenrı eviııi 

Orozdibak otomobil durak yerınılu 
No 17 haneye naklettiğinden has
taların her gün saat ybdiden on 
ikiye ve saat on dörtten on yedıye 
keder gelmelerini bekJ.,rim.6598 

5-7 

Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 
Miıkemmel nmbalaj, r~vkıılAde ıı~sof, eyi servıs teşkilAtımızla her 

zaman hizmetinize omıldeyiz . 6457 

M0 rkez kıımandanlığı atında 

Muharrem Hilmi 
14-18-21 - 25-28-30-31 

--------------

'r--

28 Mart .ıq 

·DARA·, 
BiRiKTi~N . 
RA~AT [;;~Q 

Foto Coşkun , 
Gerek Amatör işlerini ve gerekse Htelye işlerini 

ve her türlü Ağrandisman ve diğer biitün fotoğraf işlr· 
rini y.ıpmağa başlı~· an Coşkun Güven, hrr gün sa· 
bahtan akşama kadar açık bulunan atelyPc;inde saat 14 
den 19 kadar bizzat çalışmaktadır. 

Amatörlere mümkün olan bütün 
kolaylıklar göste1·ilir. 

·----------------------------------~--------------

S370 257 

Umumi neıriyat ._..,. 
Ce/dl Bayer 

,\dana Titrk dzö u a•t.N• 


