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1 Habeşistan davası bitti Türk Kuşu .. 

Sabri Gül 

iki gün sonra Adanamızda da 
rı"iirk Kuşunun bir şubesi açılacaktır. 
'I'iirk Kuşu deyince, bundan alelade 
ir spor manası çıkarmak gülünç ve 

~anJıştır . Türk Kuşu, havalarımızı, 
l'Urdumuzu düşman baskınlarına kar

ı ınüdafaa edecek elemanlar yetişti
cn bir mekteptir . 

Ras Nasibu da müşaviri ile birlikte 
imparatorun ardından Cibutiye geldi 

Havacılık .bu gün bir söz veya 
ava halinden çıkarak tam bir kuv

~et ve tam bir varlık haline girmiş, 
•tiinlüğün en mühim ifadesi olmuş

tur . 

İtalyanlar, Adisababaya girecek 
askerleri arasından siyah ırka 

mensub olanları ayırıyorlar 
rethaneyi korumak üzere Adisaba
baya bir lngiliz muhafız ve yardım 
müfrezesi gelmiştir . 

. Dünyada olup bitenleri her gün 
iOrüyor ve duyuyoruz . Yurdunu ha
~a tehlikelerinden, hava baskınların
dan emniyet altına alamayan bir mil
Clin hak davası arkasından koşması 

';ok tuhaf ve gülünçtür . Güzlerimizin 
0 nünde cereyan eden hadiseler, tay
~arenin, önüne geçilmez bir kasırga 
arbinin en kuvvetli ve korkunç bir 
ilah oldu~nu ispat etmektedir . 

Kudüs : 5 ( Radyo ) - İtalyan 
kıtaatı, öğleden sonra Adisababayı 
işgal etmiştir. ilk önce motorlu ve 
zırhlı otomobillerde bulunanan as
kerler şehre girerek icab eden nok
taları tutmuş ve bundan sonra diğer 
kıtaat gelmiştir . 

'v Bütün dünya, Tayyarelerin harpte 
e sulhde, meydana getirdiği eserler 

1 _arşısında, bu noktadan çok kuvvetb 0 1mak için birbirleriyle adeta yarış 
.) alındedirler . En kuvvetli, ayni za

llıanda en çok para ve masraf iste
Yen bu silahları çoğaltmak için her 
devlet gücünün yettiği kadar çalışı
Yor. 

Kıtaat bir yandan yanğının sön
dürülmesine ve diğer taraftan da 
lngiliz ve Amerika sefarethanesine 
sıgınan ecnebilerin hayat ve malla
rını muhafazaya çalışmakta idi. Bu 
suretle hiç bir ecnebinin burnu bile 
kanamamıştır . 

Amerika hükumeti; lngiltere Ha 
riciye nazaretinden mütemadiyen 
burada bulunan tabası hakkında ma· 
lümat isteyordu . d Artık, dün masraf_ları_ akılları _d~_r

t 1!,'an deniz kuvvetlen bıle bu gunun 
a,.yareciliği karşışında çök geri kal
~ış sayılabiliyor. Tayyare öyle bir 

1 UVvettir ki, onun için uzaklık yakın
ık Yoktur, dağ, dere, orman yoktur, 

Ve nihayet onu kafes içinde bırakacak 
ır Örgü yoktur. 

Bu kadar dehşetli bir silaha sahip 
01ınak için milletlerin döktüğü paralar 
elbette yerindedir. 

Şu halde , biz de bu yarış saha
sında hiç de geri kalmamak , güzel 
Yurdumuzu düşmanın hava baskınla
rından korumak için var kuvvetimiz-
k Çalışmak mecburiyetindeyiz . Bu 
llvvetıeri çoğaltmak şüphe yok ki , 

Para oldukça , her zaman kabildir . 
k illtat bir yandan tayyare temin eder

en , diğer taraftan bu silahı hakkiy
e kullanacak eleman bulmak, işin en 
can alacak noktasıdır . 

Türk hava kurumn, işte bu mak
~~dla iki senedenberl Ankarada açtığı 
y 11~k kuşunda yüzlercek eleman ye
Clıştimekredir. 

rıı · Bu yıl bu işe daha fazla eheın-
1'·'.Yet verilere Ad anamızda da bir 

urk kuşu açıyor. 
b· O halde Türk kuşunav her hangi </' spor fantazisi değil , Yurdun mü
r afaasi için kurulmuş bir mektep ola
kak karşılamalı ve ona lüzumlu ala
~ göstermeliyiz. 

Roma : 5 ( Rad ,o) - Mara· 
şal Badogliyo, gönderdiği bir rapor· 
da Cenup mıntıkasında fazla mik
tarda yağan yağmurlar dolayisiyle 
askeri harekatın şimdilik durduğu 
bildirilmiştir . 

Cibuti : 5 ( Radyo ) - Habeş 
imparatoru yanında Kraliçe, Veli· 
ahd, çocukları ve yüz kadar maiyeti 
olduğu halde bir lngiliz harb gemi
si ile Avrupaya hareket etmiştir . 

imparator ; Cenevreye gitmek

tedir . 
* * * 

Dün geç vakıt Adisababadan 
alinan haberlere göre ; bugün Adi · 
sababada nisbi bir sükun hüküm 
sürmüştür. 

Adisababa üzerinde tek bir !tal· 
yan tayyaresinin görülmemesi hay· 
ret uyandırmıştır . 

Şehir büyük bir kül yığını man
zarası göstermektedir . Yangından 
kurtulan bazı evlerle müesseseler , 
1 talyanlann şehire girmeleri ihtima 
!ine binaen şimdiden beyaz bayrak 
çekmişlerdir . 

Yağmacıların hücumundan sefa 

Ergani madeni milli 
• sermayeye geçtı 

muhtelif yerlerinde 
elektrik santrallarının 

büyük 
• 
ınşası-

na yakında başlanıyor 'ı 
fab 

al ~ara : 5 (Hususi) - Habe;ı-::~e fenni te_si~at sür_a~le bi_tirilecek j 
118 dıgımıza göre, Ergani bakırları türk ve bır buçuk, ıkı sene ıçınde ıhracat 

arıoninı şirketi, yabancı hissedarla- jı rasycnel şekilde başlıyacaktır. 
f,la k·'.11 temsil etmekte olan grupla hü- Alınan malumata göre, Etibank-
ınd ~ll'ıetinıiz arasında yapılmakta olan ça kurulacak tesisatın 7 ila 10,000 
zat• g~tiişnıeler iyi bir suretle neticelen- ton standard bakır istihsaline müsaid 

r gıl tııış ve grup delegeleriyle hükümet olacak büyüklükte olacağı ve elekt-
bİ arasında anlaşma imza edilmiştir. rik imalat için tesisatı da ihtiva ede-

Bu anlaşma gerğince yüzde yüzü ceği anlaşılmaktadır, 
--' f~bun elinde bulunan şirket hisse- Diğer taraftan hükümetin türlü 

1etı hükümetimiz tarafından satın a- : yerlerde kuracağı büyük elektrik 
1~mış ve madenin tam sermayesi bölge santralları için uzun vadeli 
mılJı sermaye eline geçmiştir. kredi teklif etmiş olan Alman grup-

E:tibanka devredilmiş bulunan m<..- l.ıı ile hükümet arasında mali şartları 

Dün , bir kısım ecnebilerin da
ha , Fransız sefarethanesine ilticaya 
muvaffak oldukları anlaşılmıştır . 

Cibutiden alınan son haberlere 
göre; Habeş imparatoru ve impara
toriçe ile maiyetinin Cibutiye geliş
leri ve orada bir lngiliz harp gemi· 
sine binerek ayrılışları çok hazin 
olmuştur . 

ltalyan motorlu kuvvetleri Adi· 
sababanın çok yakınındııdırlar . ltal
yanlar , Adisababaya girecek olan 
kuvvetler nrasında siyah ırka men· 
sup hiç kimsenin bulunmamasını ve 
bu kuvvetlerin tamamen beyaz ırk
tan askerlerden mürekkep olmasını 
ehemmiyetle göz önünde bulundura
rak ona göre tertibat almışlardır . 
Bu suretle , şimdiye kadar bol bol 
kanını akıttıkları Eritrelilerin bu za
fer neşesinden hisse almalarına mey
dan verilmemiş oluyor 1 

Ankara : 5 (A.A) Habeş im-
parıtoru Fransız Somalisinde Cibu. 
tiye gelmiştir . 

Alınan haberlere göre impara· 
tor ve hükumet tarafından Adisa· 
babanın terk edilmesi üzerine şehir

de başlamış olan yağmacılık ve asa
yişsizlik henüz devam etmektedir. 

Sefaretler ltalyan kumandanlı
ğınatelgrafla müracaat ederek as
keri hareketin tacil edilmesini iste

, mişlerdir . 

ltalyan kumandanlığı motörlü 
kuvvetlerin ileri hareketlerini tesri et

melerini emretmiştir. 

Paris: 5 ( A. A. ) - Addis 
Ababa'da Fransız elçisinden gelen 
bir telgrafda, hır !tal yan tayyaresi
nin dün şehir üzerinde dolaşdığı, 
Mitralyözlerle mücehhez Habeş asi
lerinin şehrin milli yerlerini tuttuk 
farı , mahalleleri yağma ettikleri , 
sefarethanelerin yeni hücumlara uğ
ramaktan endişede oldukları bildi
rilmektedir . 

T ondra : 5 [ Radyo ] - Habeş 
imparatoru Londra'da bir ev satın 
almıştır. imparatorun ailesi, tahsi
lini lngilterede yapacak olan Veli
ahdla geldikleri zaman bu evde otu· 
racaktır. 

Cibuti: 5 ( A. A. ) - impara
tor ve ailesini götürecek olan lngi
liz torpidosu buradan hareket et
miştir. 

Londra; 6 [ Radyo [ - Bu sa
bah itimadları.11 vermek üzere sara
ya giden elçiler arasında Habeş el
çisi bulunmamakta idi . Elçi , bunun 
itimabnamesinin henüz gelmemesin
den ileri olduğunu soylemişti. 

- Gerisi ikinci sahifede -

tesbit eden anlaşmalar da iki taraflı 
imza edilmiş bulunmaktadır. 

Tetkik etüdleri bitmek üzere olan 
bu santralların yapılmasına yalanda 
başlanacağı anlaşılmai<tadır. 

Rc§l~ N©l~ülbu <dl©l k.<§lçtu 

Balkan konseyi 
Dün Rüşdü aras'ın başkan

lığında toplandı 

Osmaniyede gençlik 
hareketleri 

Ankara: 5 (A. A) - Balkan 
antantı konseyi bugün Belgradda 
Tevfik Rüştü Aras'ın başkanlığında 
toplanmıştır. 

Örge Evren istiklal 
fında bir konferans 

mevzuu etra
verdi 

Alber Saro 

Hazirana kadar mevki
inde kalacak 

Gösteri kolu 
toplantısı 

açılıyor gençlerin 
faaliyetleri . " 

ımar 

Paris: 5 [ Radyo ] - Saro bir 
hazirana kadar iktidar mevkiinde 
kalacaktır . 

Fransız seçimi 
Netice alındı ve komü
nistlerlerle Sosyalistler 

kazandı 

Paris: 5 (A. A.) - Fransız 
Meb'usan intihabatının son neticeleri 
alınmıştır. 

Bu neticeler Komünistlerle Sos
yalistlerin lahindedir. 

Paris: 5 [ Radyo ] - Komü
nist ve Sosyalistler F ransanın her 
tarafında seçimde Kahir bir ekseri
yet kazanmışlardır . 

Paris: 5 [ Radyo ] - Komü
nist partisi lideri Leon Blum , seçim 
hakhnda beyanatta bulunarak Ko
münistlerin kabineye girmiyt>cekle
rini, ancak Pol Bonkor'un şimdiki 
Hariciye Nazin Flandeni istihfaf ede
ceğini söylemiştir. 

Adana gUnden gUne gUzelleşiyor 

Osmaniye 5 (Hususi) - Parti 
ilçe yönkurullar, teftişine çıkan Sey. 
han Parti Başkanı ve Balıkesir Say-

Vilayet Parti Başkanı 
Ôrge Evren 

lavı Örge Evren, Cuma günü öğle 
trenile şehrimize gelmişlerdir . 

Örge Evren istasyonda Parti ve 
belediye başkanı ve üyelerile halk 

Belediye bir müteahhitle anlaşarak mo
dern evler yaptırıyor 

Yirmi ev Sonbaharda bitecek ___ ..,. ... _ 
Yıkılan baraka sahiplerinin acıklı vazi
yeti Bayındırlık bakanlığına bildirildi 
Ruhsatsız olarak fen ve sıhhata bu güne kadar bir cevap alınama-

mugayir bazı barakalann Belediye mış isede 936 bütcesine tahsisat 
tarafından yıkıldığını evvelce yaz- konacağı umulmaktadır. Haber al-
mıştık . 1 dığımıza göre : bundan başka. in-

Öğrendiğimize göre : Ev sahip- şaat müteahhidi Hakkı tarafından 
feri, Belediyenin arsası dahilinde ve 1 Yeni istasyon civarındaki kendi ar
şimendöfer hattının iki tarafından 1 sasına 15 - 20 ev yapdırmzk için 
otuzar metre uzaklığında, ebniye ka- , bir müracaat vaki olmuştur 
nununa göre ev yaptırmak için mu- Belediye, şehrimizdeki sıhhi ev 
racatlarda bulunmuşlardır . ihtiyacını düşünerek bu müracaatı 

Belediye' evvelce hazırlamış ol- takdirle karşılamış, ve kendisine der-
duğu ve her biri bin liradan iki bin hal müsaade verileceğini bildirmiştir. 
liraya kadar çıkan küçük ailelere J Evler profesör Y ansenin yabtığı p
mahsus ev tipleri planlariy le, profe· \ lan üzerine yapılacak ve bütün korı 
sör Yansen tarafından son defa gön- forü havi olacaktır . 
derilen iki ve dört aileye mahsus Müracaat, müsbet netice verdi· 
blok halinde ve her biri beş altı yüz ği takdirde, Vali konağı şimalinde 
liraya yapıla bilecek olan ev plan- bulunan arsaya, Son bahara kadar 
lannı tavsiye etmektedir . bitirilmek üzere inşaata başlanaca-

Ôğrenildiğine göre : büyük bir ğı da ayrıca ögrenilmiştir. Diğer zen 
kısmı Devlet demir yolları işcisi o- ginlcrimizin de bu yolda yürüyerek 
lan Yeni istasyon şarkındaki bara- hem kendi menfaatlerini temin ede 
ka sahiplerinin acıklı vaziyetini, Be- ceklerini hem de şehrin güzellikle-
Iediyemiz, Nafia vekaletine bildir- rine yardım edeceklerini umarız 
miştir . 

Bir işci ailesinin 500 lir? gibi bir 

Gene karışıklık 
Madrid : 5 (A.A) - Dün komü-

parayı asla veremiyeceği pek tabii ' 
bulunduğundan ve Nafia Vekaleti 
içinse mühim olmayan bir para ile 
amele ikametgahlan vücude getir
mesi ve bunları ucuz bir kira ile a 
melelere vermesi cidden şayanı ar
zudur . 

ı nistler tarafından yapılan nümayişte 
altı manastırla bir kilise ve popas 
mektebi ateşe verilmiştir . Zabıta ile 
komünistler arasında şiddetli müsa
demeler olmuştur . Nafia Vekaletinden bu hususta-

kütlesinin teşkil ettiği bir kalabalık 
tarafından karşılanarak Parti bina· 
sı lda misafir edilmişlerdir . 

Örge Evren Partide yapılan zi
yaretleri kabul ettikten sonra, ge
ce, Parti tarafından belediye salo
nunda şereflerine verilen 30 kişilik 
ziyafette Osmaniyenin güzelleşme 
ve bayındırlığı hakkında görüşme
lerde bulunmuşlardır . 

Aynı gece de Osmaniyenin saz 
şairlerinden teşekkül eden bir gu· 
rup Karacaoğlan ve milli şarkılan

mızı okumuşlar ve geceyi neş' elen
dirmişlerdir . 

Ertesi sabah şehrin her tarafını 
gezen ve incelemelerde bulunan Ör
ge Evren belediyenin az bir zaman
da ve dar bir büdçe ile başladığı 
yollar, köprüler bilhassa şehrin sağ
lık bakımından büyük bir eksikliği 
karşılayan hal ile bitmek üzere bu
lunan kanara evi ve yine şehre bir 
güzellik veren ve büyük bir ihtiya
cı karşılayan Osmaniye parkından 
ziyadesile memnun kalarak beledi· 
yenin bu çalışmalannı takdirle kar· 
şılamışlardır . Bundan başka Çocuk 
Esirgeme, Hava kurumu şubeleri baş
kan ve üyelerile konuşarak lazımge
len tetkikattan sonra icabedecek 
yardımları yapmak vadinde bulun
muşlardır. 

Akşamı Parti binasında verilen 
ziyafetten sonra Osmaniye gençle
rinin her pazar günleri Parti salo

Sonu ikinci sayfada 

Mısırda 
V eft partisi kazandı 
Kahire: 5 (A A.) - Mısır inti

habatında Vefd fırkası reylerin yüz
de doksanını almıştır. 

Kahire : 5 [ Radyo ] - Mısır
da yapılan intihabatta Vefd fırkası, 
217 üyelikten 163 nü kazanmışlar
dlr. 

ODll<katneır 

Acaba görülmemiş mi ? ---
Şimdiki ihtisas mahkemesinin 

doğusunda, hükumet konağı ile Halk
evinin de yanı başında yıllardanberi 
çirkin bir manzara sıyrılıp durur . 

Burası, bundan on iki yıl önce ga
zetemizin idarehanesi ve matbaası 
iken yanmıştı . O gün bugün bir mez· 
bele halinde duran bu arsanın, bir 
müddet önce etrafına her nedense 
abur cobur :bir de tel örgü çekile
rek şimdi, anlattığımız şekle sokul
muştur. 

Şehrin en göze çarpan bir yerin· 
de hakikaten böyle çirkin bir mez
bele yatağının sürüp gitmesini biz 
yakıştıramadık . Her halde beledi
yemizin şimdiye kadar gözüne çarp· 
mamış olmasına ihtimal verdiğimiz 
burasına, uygun bir şekil verdirilece
ğini beklemekte artık haksız değilizi 
galiba. 



Sahife : 2 

Edimburg üniversitesi talebelerinin 
nayır uğrunda hay ut uğu 

Yüzlerce talebe büyük bir tiyatroya hü
cum ederek güzel bir artisti kaçırdılar 

Fakat kadın yolda bayılınca ... 
Edimburg 30 - Bugün fevkal

lade ve hiç beklenilmeyeı\bir hadise 
bütün şehri heyecan içinde bırakb . 

Dün akşam bir kaç yüz talebe 
üniversitenin yeni Rektörü Lord 
Alenbynin tayinini gürültülü ve bi
raz da fazla bir neşe ile kutlamışlardı. 
Bir haylı içtikten sonra Ampir tiyat· 
rosuna gitmeğe karar vermişlerdir . 
Burada bir:muzik Hol Tuıupu oyna· 
maktadır. 

T urupun baş artisti Madmazel 
Bene Huston bütün lngilterede çok 
tanınmış , çok güzel bir kadındır . 

Talebelerin:bir kararında hiç bir 
fevkaladelik yoktur değil mi ? Fa
kat onlar bu işe bir de Amerikan 

Gangterlerinin taklidini yapmak ar
zusunu karıştırdıkları için mesele 
çeşnisini değiştirmiştir . 

Talebeler tiyatroya girer girmez 
bağırmaya çağırmaya başlamışlar 
doğruca sahneye koşmuşlardır . 

Yollarını kesmek isteyen muha
fızları tutmuşlar , ellerini ağızlarını 

bağlayaı ak yere yuvarlamışlardır . 
Vaziyete hakim olduklarına iyice inan-------·------

Evet- Hayır 

Dün hak yerinin bir makamında 
idim. Koridorda ba~layan hafif bir 
gazel teranesine sinirlenen amir, o 
dacıyı çağırarak sordu: 

-Nedir bu? 
- Bir deli .. 
Bu cevap üzerine yumuşayan hu

kukçu, adamın getirilmesini söyledi. 
Ve bana dönerek: 

- işte bir mevzu. dedi. 

Bir dakika geçti, üstü başı. saç
lari dökük, yarı vücudu meydanda 
dinç bir adam, dudaklarında tüttür
düğü sigarayı atmağı hatırlamadan 
odaya dalmıştı. 

Amir ona müşfik bir sesle hatır
lattı: 

- Daireye sigara ile girilir mi? 
- Affedersin Beyim!. 
- Nerelisin? 
-Nerede karnım doyarsa oralı!.. 
- Sen deli misin? 
- Mazhar Osmandan raporum 

var Beyim. 
- Yanında mı ? 
- Buyurun 

-Ama bu rapor eski 
Bu suali o, meçhul bir tecahhülle 

karşıladı: 1 
Ne olacak beyim kirli yağlı 

bir fakir elbisesinde kağad temiz du
rur mu kil.. 

- Bak evrakında neler yazı-

yor .. Memurlara sövmüşsün 1.. 
- Vallahi yok beyim .. 

- Buraya yalan mı yazmışlar ? .. 
Pejmürde adamın haddinden 

fazla fırlamış gözleri bir kat daha 
açıldı ve masaya yaklaşarak : 

- Yılan bile tatlı sözle yola ge-/ 
lir . Vurmayana vurmazlar beyim. 
dedi. Bak sizin sözlerinizi ne iyi tutu· 
yorum. sigarayı at dediniz atbm .. 

- Seni hastahaneye gönderiyo-
rum, tekrar muayene olacaksın .. 

- Peki beyim . giderim .. 
Kapıdan çıkarken ilave etti : 
- Mazhar Osmanın deli dedi-

ğine burada akıllı derler mi hiç 1 .. 
• 

Muhakemem hala işliyor . Bu 
adam delimi idi ? 

Evet - hayır ! ... 

Nihad TangUner 

dıktan sonra sahnenin ve artist loca
larının dışarı ile olan alakasını kes
mek için her tarafı kapamışlar ve 
bütün gece yüzlerce içki şişesi orta
sında projesini yaptıkları bir işi 
tatbik mevkiine koymağa başla
mışlar. 

Bu sırada baş artist güzel Ben 
Huston gürültünün sebebini anla
mak için locasının kapısını açarak 
başını dışarı uzatmış fakat pir an da 
kalabalık bir grup turafından çevri
livermiştir , Beş on kol birdenbire 
kendisini yakalıyarak , acı çığlıkla
rına rağmen omuzlamış ve tiyatronun 1 

kapısında bekleyen bir otomobile il 

atmışlardır . 

Boğuşma esnasında zavallı artist 
1 

fena halde hırpalanmış ve yüzünde 
müteaddit yaralardan kan akmağa 
başlamışbr . 

Otomobil derhal meçhul bir ye· 
re doğru hareket etmiştir . Fakat 
müthtş bir suikasta maruz kaldığını 
zanneden Rene Huston şiddetli bir 
sinir buhranına yakalanmı~ ve mese
lenin vahametini gören üniversiteli 
Gangsterle beyhude onu ayıltmağa 
çalışmışlardır . 

Y aptıklan işin bir facia ile neti
celenmesinden korkmağa başlayan 
talebeler yarım tur yaparak geri 
dönmeğe ve güzel artisti tiyatroya 
bırakmağa mecbur olmuşlardır , 
Mamafih süratle ortadan kaybolma 
ğı da ihmal etmemişlerdir. Rene Hus· 
tonun vaziyeti oldukça vahimdir . 

Gangsterler af dileyorlar 

Bu hadiseden yarım saat sonra 
üç üniversitdi büyük bir küstahlık 

göstererek tekrar tiyatroya gelmiş
ler ve artisten af dilemek istedikle
rini bildirmişlerdir . 

Fakat Rene Huston bunları ka
bul etmemiştir . 

Bu üç üniversiteliye bu tiyatro 
yıldızını kaçırmaktan ne maksat güt· 
tükleri sorulduğu zaman : 

- Onu büyük bir fidyei necat 
alıncaya kadar gizli bir yerde sak· 
lamak isteyorduk . Demişlerdir . 

- Fakat bu para ile ne yapa· 
caktınız? 

Süaline karşı da : 

- Bu parayı bir hayır müesse
sesine verecektik .. Cevabı vermiş· 
!erdir . 

Filhakika artistin tiyatrodan ka· 
çınlmasından on dakika sonra tiyat
ro müdürü telefona çağırılmış ve 
meçhul bir ses; eğer artisti kurtar
mak istiyorsa tiyatronun bir hasta· 
haneye 50 lngiliz lirası göndermesi 
liizımgeldiğini haber vermişti . 

Artistin kocası gazetecilere 
vaki olan beyanatında : 

- Bu hadiseyi en vahşi, en za· 
lim bir hareket olarak kabul ettiği· 
ni söylemiş ve vak'ayı anlatmış

tır : 
" Vak'a vukua geldiği zaman 

ben başka bir tiyatroda bulunuyor
dum . Ompire döndüğüm zaman ka
rımı yan ölü, yüzü yara bere içinde 
ve bir kolu parçalanmış buldum . 

Şimdi doktorlar kendisini oyna
maktam men ve hiç olmazsa on 
gün yatakta kat'i bir istirahat tavsi· 
ye ediyorlar . 

Şimdi polis neş'eli bir gecede 
bir emrihayra sarfedilmek üzere 
para bulmak için çok tuhaf ve biraz 
da vahşi bir çareye başvurmak pro
jesini yapan fakat tatbikinde muvaf· ı 
fakiyet gösteremeyen bu yeni ve mü· 
nevver gangsterleri aramakla meş- 1 

guldur. 

Türk.özü 

ıı ' 

Şehir 

Şehrimizdeki orta tahsil 
talebeleri 

adım adım 
edilecek sıkı bir disiplin 
altına gireceklerdir. 

Hususi 
takib 

vaziyetleri 

Şehrimizde Orta tahsiline de
vam eden talebelerin Mektep saat. 
larında hariçte geçmeleri ve uygun

suz yerlerde oturmaları vilayetin na 
zarı dikkatini celbetmiş olduğundan 
dün Vali Tevfik Hadi Baysal kül

tür direktörlüğüne şu tahriratı ya
zarak bu hallerin önüne geçilmesini 
rica etmiştir . 

[ Orta mekteplerde talebenin 
devamı ciddi ve muntazam bir usul 
dairesinde takip edilmediği bazi 

talebelerin mektep haricinde vakıt 
geçirmeleri ve günlerce devam e 
den bu devamsızlık mektep idaresi· 

nin zamanında haberdar olamıyarak 
talebe velilerini haberdar etmemeleri 

bu kabil talebelerin şehrin bağ, bah 

Örge Evren 
teftişten döndü 
Birkaç gün evvel kazaların parti 

teşkilutını teftişe çıkan vilayet parti 
başkanı Örge Evren dün teftiş seya
hatlarından dönmüşlerdir. 

Tapu müfettişi 

Tapu müfettişi Zeki Direk dün
kü trenle şehrimize gelmiştir. 

Bir kamyon devrildi 
Şoförün bacakları kırıldı 

Bir kişi hafif yaralı 

Dün , içinde sekiz yolcu ile Ada
naya gelmekte olan şoför Nurinin 
idaresindeki bir kamyon, dikkatsız
lık yüzünden Göksu mevkiinde dev

rilmiş , içindeki jandarmalardan bi
risi hafifçe yaralanmış ve şoförün 
iki bacağı da kırılmıştır. 

Kaza hakkında tahkikat devam 
etmektedir. 

Masaj yaparken 
Beşi biryerdesini çaldı 
Yarbaşında Nacaran mahallesin

de oturan Malatyalı Hasan kızı Sıd
dika adında bir kadın, dün polise 

müracaatla ; hastalığından dolayı 

evine hizmetçi olarak aldığı ve şah
san tanıdığı bir çingene kadınına 
masaj yaptırırken boynundaki beşi 
biryerdesinin çalındığından şikayet 
etmiştir. 

Polis faaliyete geçerek hırsızı 
takibe koyulmuştur. 

Ağır ceza 

Mahkumiyet kararında 
israr etti 

Adananın Yeniköyünden Çavuş 
lbrahimi başına sopa ile vurarak öl· 
dürmekten suçlu o köyden tutma 
Ahmet oğlu Mehedin 3 sene ağır 
hapsine karar verilmişti . 

Temiz bu evrakı nakzan geri 
göndermişse de , dün yeniden baş 

1 
!anan muhakemede müddeiumumi 
mahkumiyet kararında israr etmiştir. 

çe ve kırlarında küme halinde te
nezzühde görülmeleriyle sabit ol· 
maktadır . 

Talebelerin muntazaman mekte· 
be devamı için mekteplerde esaslı 
ve ciddi tedbirler alınmasını ve sa

bah yoklamasından sonra mektep 
ten savuşan ve yahut velilerinin ma • 
lumatı olmaksızın mektebe devam 

etmeyen talebeler hakkında devam 
lı takibat yapılması ile bu vaziyetin 
acele islahı ] denilmektedir . 

Pek göze çarpan bu vaziyetle
rin şiddetle önüne geçilmesi için 
kültür direktörlüğü alakalılara la· 
zım gelen emirleri vermiş ve bu hu. 
sustaki faaliyeti adım adım takib e · 
deceğini bildirmiştir . 

Bina ve arazi vergi
leri hususi muhase
belerce idare 

edilecek 
Bina ve arazi vergileri , Haziran

dan itibaren Muhasebei hususiye 

müdürlüğü tarafından idare edilme
ğe başlanacaktr . 

Bu vergilerle beraber maliyeden 
bir kısım memur da Muhasebei hu
susiye idaresine verilecek ve gene 

bina ve arazi vergilerinin tahakkuk 
ve tahsilinde çalıştırılacaklardır . 

Bu memurlardan başka daha bir 
çok memurun devri kararlaştırıl· 
mıştır. 

Bunlardan bir kısmı kazalarda
dır. Kırkar lira maaşlı üç memur, 
Muhsebei hususi yede varidat, talı. 

sil ve tahakkuk masaları amirlikle
rinde , ikisi de teftiş hizmetlerinde 
kullanılacaklardır. 

Devredilecek memurların maaş
ları , umumi muvazeneden verilecek
tir. 

Çukurovada 

Sıcaklar baş gösteriyor 
Son bir kaç gün içinde şehri

mizde sıcaklar başlamıştır. 

Dün termometre santigrat otuzu 
göstermiştir. 

Aldığımız malumata göre: Müta. 
Lavvil ve ılık ruzgarlar bütün vila
yet muhitinde devam etmektedir. 

Çocuk düşürtme 

İşinden suçlu dört 
kadının muhakemesi 

Hacısofu mahallesinde oturan 
Safiye ismindeki kadının, çocuğunu 
düşurmekten suçlu ayni mahalleden 

Şerife , Zeliha ve Şaziye hakların· 
daki muhakemeye ağır cezada 
dün de devam edilmiş fakat Safiye 

ile Şerife arasında olan diğer bir 
dava neticesinin asliye cezadan so
rulması için duruşma başka güne 
bırakılmıştır. 

Şehrimizdeki Emni
yet durumu 

Nisan iptidasından sonuna kadar 
bir ay içinde şehrimizde muhtelif 22 
adi vukuat olmuş ve hadiselerin fa· 
illeri de 41 dir. En küçük bir vuku· 
atın bile dahil edildiğ bu rakamlara 
göre şehirdeki emniyet durumu eyi 
bir şekildedir . 

Dikkatsız arabacı 

Bir kızı çiğniyordu 

Eski istasyonda araba sürücüsü 
Demir adında birisi , dün , caddeden 
arabasiyle geçmekte iken 13 yaşla
rında F ehime isminde küçük bir kıza 
çarpmış ve çocuğu ağır surette ya. 
ralamıştır . 

Arabacı Demir hakkında kanu· 
ni takibat yapılmıştır. 

Osmaniy~de 
gençlik 

- Birinci sahifeden artan - ı 

nunda yapılan toplantısına karışa· 1 

rak istiklal mevzuu üzerinde çok öz. 
lü ve değerli bir konferans vermiş· 
!erdir . 

Fırsat kaçırmıyarak, Gençlik , 
bazı dileklerde bulunmuş , 
Örge Evren gençlerin bu di • 
!eklerini dinleyerek kendilerine ideal 1 

çalışma hakkında sözler söyledikten 
sonra temsil için lazımgelen sahne 
ve dekorların temin edileceği vadin. 

de bulunmuşlardır . Gençlik, kalp
ten doğan sevgi ve saygı ile teşek
kürlerini bildirerek büyük bir sevinç ı 
içinde merasimlerine nihayet vermiş· 
!erdir . 

Örge Evren Pazar günü sabah 
trenile Bahçe kazasını teftiş etmek 
üzere Osmaniyeden ayrılmışlardır . 
~~~~~ .... ·---~~--

6 Mayıs 1936 

Bizim " minareyi çalan kılıfını 
hazırlar ,, diye bir sözümüz vardır. 
Zavallı dedelerimiz zamanlarının 
saffeti içinde en mübalağalı ve şay 
nı hayret hırsızlığın bir minareniP 
çalınması olabileceğini zannederlerın 

Halbuki bugünkü hırsızlık tek:ni 
ği , degil minareyi artık bir şehri 
bile kimsenin ruhu duymadan çal· y 
mak imkanını hazırlamaktadır . or: 

işte misali : 
Polonyada Kutno adında küçüfad 

bir şehri ikiye ayıran demir bir kö~r. 
.. !ah ru varmış . 

Geçen gün halkın sevinçle kare 
b 1 · · b' h"di 1 tes u ettiğı ır a se o muş . 

Kalabalık bir amele grupu gelf: 
rek köprünün iki tarafına birer ma ;an 
nia koyduktan sonra çalışmağa v p· 
köprüyü bölmeğe başlamışlar. Aın t 
liyata nazaret eden mühendis so ır. 
ranlara köprü söküldükten sonrf 
yerine yenisinin yapılacağını söfet 
!emiş . Yeni ve daha şık bir köpT' 
kazanacağım düşünen halk , onbJ'e 
gün sevinçle bu hadiseyi seyretmir 
iki hafta sonra köprü tamamiyl aı 
sökülüp ve parçalar kamyonlarl4ıa 
taşındıktan sonra bir türlü yeıı 

köprü için işe başlandığını görmeY)•aş 
halle gidip Belediye Reisine başvu(nı 

muşlar . ta 
Fakat Belediye Reisi hayretl11anı 

böyle bir şeyden haberi olmadığınfwr 
ve Belediyenin yeni bir köprü ya 
tırmak hususunda bir projesi bu ir 
lunmadığını söylemiş . O zam 
köprünün hırsızlar tarafından çalıl'dııı 
dığı anlaşılmış .. nın 

Bana kalırsa bu işte hırsızları 

maharet ve cesaretinden ziyade bıları 
küçük Polonya şehri Belediyesin· lek 
uykusuna hayret etmek lazımdır~ 
Koca bir köprünün sökülüp götürü e 
mesinden haberdar olamıyacak k gu 
dar uyuyan bir Belediyeye bu a• 
surpriz az bile .. Sy] 

Feci sayılar ~ 
Büyük harbin insanlığa yaptı• 

kötülük ve ziyan hakkında şimdi~tl3ık 
kadar çok söz söylendi , çok adrya 
sayıldı . Son günlerde milletler sO'~tı 
yetesi de , Bir istatistik yaptır~' 
br . Şu Dünyanın başı üstünde yııirefi 
kara bir bulutun dolaştığı şu gii <;o 
!erde harbin kötülüğü hakkında s• l<ın 

Habeşistan da
vası bitti 

Birinci sahifaden artau 
Cibuti : 5 (AA) - Harrar mın

tıkasındaki Habeş kumandanı Nasibu 
ile müşaviri buraya gelmişlerdir" 

Bunların cepheden ayrılmaları 
son Habeş mukavemetinin de kırıl· 
mış olduğuna delil sayılmaktadır. 

1 lenecek her sözün , belki insanisi 
ürkütmek hususunda faydası olacıı: bil 
nı düşündükçe milletler sosyetesiııt so 
yaptığı bu işi şimdiye kadar yap tı· 
işler [l] arasında en büyüğü en fa. b 
dalısı saymak lazımdır , ar 

Milletler sosyetesinin büyük r bir 

Roma : 5 (Radyo) - Alınan ha. 
berlere göre; Motorlu ltalyan kuv. 
vetleri Adisababa yakınına varmış

lardır. Şehrin diger kuvvetlerin ge- 1 
!işinden sonra işgal edileceği tahmin . 
edilmektedir. 

Filistin de 
Yeni anlaşma yoluna girildi 

dikkatle yapbrdığı bu istatisti~ Ve 

göre , büyük harp milletlere 1,81 ki 
milyar altın franka mal olmuştııfllo 
Bu mikdarı şu suretle ifade etııı di 
te mümkündür . 

Büyük harp , birinci Napoly~ tıı 
dan 1914 yılına gelinceye kad ay 
dünya yüzünde olan harplerin Y ni 
nundan dokuz defa daha fazla' 
patlamışbr . ha 

insanca kayı ba gelince : bu d ol 
sene içinde yalnlz harpte ölenle( 
on milyonmuş . Bütün bu adetlerf f.' 
mikdarlara harbin binnetice seb' illi 
olduğu ziyanları insan zeyiatını 
ilave etmek lazımdır . . lat 

Mesela harp dolayısiyle ııı' ı b 
ekonomilerin kayıbını , fabrikala( h U 

iş müesseselerinin kapanması yüı tı a 
den doğan işsizliğin ziyanlarıP 0 

devletlerin memleket dahilind• r a 
sıhhi vazifelerini yapamaması ve · lar 
falet , açlık yüzünden kaybolan : hu 
sanlan da hesaba katarsanız bü) "u 
harbin insanlığa yaptığı müthiş ~ o) 

tülüğü hesap etmek için bütün d l\ı 
ya istatistiklerinin dimağı bile ~, 
değildir . . da 

Kudüs : 5 (Radyo) - lngiliz fev 
kalade komiseri; Arap fırka liderle
rini bu sabah komiserlik dairesine 
çağırmış ve kendilerine, fırkaları na
mına müştereken verdikleri istek 

mazbatasını müstemlekeler nazırına 
gönderdiğini, nazırın müzakerelere 
girişmek üzere kendilerini Londraya 
çağırdığını ve bunun için aralarında 
mesul murahhasların seçilerek gide 
cekleri günü yakın etmelerini, Arap· 
lann bundan böyle en ufak bir taş 

kınlığa meydan vermiyerek magaza 
ve dükkanlarını açarak iş ve güçle· 
rile meşgul olmalarını, hadise çıkar
mak suretile halkın huzur ve emni
yetini bozacak kimseler hakkında 
lngiliz kanunlarının şiddetle tatbik 
edileceğini ve bu hadiselerin önüne 

- Sonu üçüncü sahifede -

Allah insanlara bu çeşit :renl 

1 

ni istatistik mevzuları göstermesifi k 
Yoksa insanların bu adetlerden 
dığı büyük bir ders yok .. bi 

N. G· 



ondra san' at ve edebiyat muhitini 
heyecana düşüren bir dava 

Genç bir romancıyı öldüren genç 
münekkidin muhakemesi 

----------··--------~-
Romanlarındaki şahsiyetler gibi yaşamak 

ri isteyen muharririn hayatı 

l· l...ondradan "Poris Sair.,e yazıiı- 'ı Hatta buraya gelir gelmez bana 
or: sigara kutulanrun içinden çıkan ipek 

Dündeberi büyük bir dava Lond- kağatlan kolleksiyon yapbğını kafi 
·· da da derin bir alaka uyandırmış- miktarda toplayınca bunlardan bir 

r. Davanın mahiyeti ve alakadar • pijama yaptıracağını söyledi . ., 
hsiyetlerin garabeti efkari umumi- Bundan başka Burton yaz -

a e ve bilhassa edebi mahfellerin te- dığı bir mektupta hayat hakkın-
ssüsünü büsbütün artırmaktadır. daki fikrini izah etmektedir ki: bu 

Maznun 30 yaşında Duglas Bur- fikir her halde, onun ademi mesuli
n adında genç bir münakkiddir. Ve yetini ispat ve talep etmek için aw

" ~ Yaşında Duglas Bos adında genç kabnın işine çok yarayacakbr . 
~t romancıyı öldürmekle müttehim- Genç münekkit bu mektubun-
r. da şoyle demektedir : 

Adana 
ğundan 

orman 
• 
• 

Karar No:50 
Adedi 

40 
118 

20 
234 

23 
442 

28 
1651 

357 
194 
58 

7 

kilosu 

590 beşyüz doksandır. 
45 
10 
50 
16 

294 
24 Kilo: 

Tirbözü 

muamelat 

cinsi 
Çam kereste 

., salma 
" dilme 
.. tahta 

Ardıç tahta 
çam katran topak 

., çatal 
,, mertek 
,, baskı 

Saban oku 
meşe ökçe 
kurulu saban 

kazma ve bel sapı 
digen 
kürek 
meses 
Çıknk 

Saban kılıncı 
ardıç kazık 

memurlu -

Beher parçası ve 
kilosuna konan 

muhammen bedeli 
Lira K. 
1 80 

40 
15 
15 
15 
90 
60 
16 
10 
50 
35 

1 00 
5 
5 

15 
s 

2 00 
5 

16 
Romanlarındaki şahsi- " Bir zamandanberi çok garip para 

tler gibi yaşamak iste- değişikliğe maruz bulunmaktayım . 103340 çam odun 30 
Hayabm bir nevi mütemadi cezbe 14515 mahlut odun 30 

en bir romancı: halini aldı . Bütün bir geceyi sırt 50 kök odun 20 

i~ Duglas Bas oldukça kudretli bir üstü yatarak kahkahalarla geçirdi- 1395 mahlut kömür 02 00 
azıcıdır. Yalnız büyük bir ifratı da- ğim çok oluyor· Veyahut mes'ud 905 çam kömürü 02 00 
a doğrusu garabeti vardır: habralar karşısında ra'şelerle titre- 349 ., çıra 03 00 

Romanlanndraki kahramanlarına yordum .. Bütün bunların sebebi ? j Devlet ormanından kaçak olarak çıkanlmasından müsadere olunarak 
aşattığı .hayab daima bizzat yaşa- Çünkü evleneceğim ·· Eğer Bet- idare anban ile yedi eminlerde mevcut ve 12 mezat kaimesinde dahil yu-
ak arzusu ve işin berbat tarafı da ty ( eski dostlarından ve şimdi ni-

1 
kanda cins ve miktarı yazılı emval orman ihale komisyonunun 28 - 4- 936 

hramanlannın, daima kötülük şey- şanlısı olan genç kız) bunları öğ· gün ve 50 sayılı kararla 28-4-936 tarihinden 18-5-936 tarihine ka-
.. nın emrinden çıkamıyan, vahşi renirse benimle alay edecek ve bel- dar 21 gün müddetle aşağıda yazılı şeraitler dairesinde açık artırmaya 
tekli şahsiyetler' olmasıdır. ki de nefret edecek · Fakat ne konulmuştur • 

. Duglas Bos hayatını genç, hoş ehemmiyeti var · Ben bir panter 1- Talipler yukarıda envaı ve miktarı yazılı emvala pey sürmeleri için 

1 

Sahife : 3 

Asri sinemada 
j 6 Mayıs Çarşanba akşamından itibaren 

Mevsimin müstesna filmlerinden birisini daha 
sunmakla kıvanç duyar 

Bitmemiş senf onininin unutulmaz ilahi artist Martha Eggert ve sahne 
arkadaşı Hans Abersle beraber çevirdiği aşk , ihtiras ve heyecanla dolu 

( Büyük şehirler uyurken ) 
Filminde ; sizi teshir ederek ve günlerce tesirini unutamıyacaksınız. 

ilaveten ( Ufa ) Jurnal. 
Bugün gündüz ikibuçukta umuma tenzilatlı matine 

Ramon Nuvaro 

( Nil Şarkısı ) 
Pek yakında : Joze Mojika 

Çiugeneler kralı 
6808 

TAN Sınemasında 
Bu akşam 

Fransız sinemacılığının üç büyük siması 

Gaby Morlay 
Jan Gabin ve Charle Vanele 

Güzel bir film olan ve ispanyanın yakıcı havası altında cereyan 
panyol şarkıları ve musikisile süslenmiş 

eden Is-

aşk , kin ve ihtiras dolu 

Sevil dansözü 
isimli fevkalade eserde eşsiz birer sanatkar olduklannı seyircilere 

ettireceklerdir 

Fransızca sözlüdür 

tastik 

ır kadınla paylaşmaktadır. aşkı ile onu seveceğim · " evveliemirde bedeli muhammeninin yüzde yedi buçuk kuruş pey akçası-
Sylvia Gugh adını taşıyan bu ka- nın emaneten teslimi sandık ederek makbuzunu ihale komisyonuna göster- , 

il Londra artist muhitinde çok ta- meğe mecburdur. Aksi halde peyleri kabul edilmez. Pek yakında : 
1 nlllıştır. filistinde 2- Taliplerin almak istedikleri emvali görüp muayene ederek ona gö-

Zavallı kadıncağaz ekseriya kol- re pey sürmeleri muktazi bulunduğundan bedeli ihale teslim ve tesellüm 
. tında ~ve gözlerinin önünde mor Yeni anlaşma yoluna girildi esnasında malın çürük ve ebadının noksanlığı hakkında wku bulacak iddia 

Nil Haydutları 
Çölde kalan bir Avrupalı kızın fevkalade maceraları 

6803 

1 

~eler görülürdü. Fakat söylenildi - ikinci sayfadan artan - ve itirazları mesmu olmıyacakbr. 
r e göre Sylvia bu lekelerin göster- geçmedikleri takdirde kendilerinin 3- lhalei katiyesi icra kılınacak emvalın tahakkuk edecek bedeli , 8, 

____ ,_., ___________________________________ .. 
ekten çekinmediği gibi garip bir de mesul tutulacaklarıru söylemiştir. gün zarfında müşteri tarafından temamen teslim ve emvalın tesellümü meş-

Rurur dahi duyarmış.. Kudüs : 5 (Radyo) - Kudüste ruttur. bü müddet zarfında bedel verilmediği takdirde ihale münfesih ad 
Nihayet bir gün gelmiş ki: güzel bir Arap çocuk arkasından ansızın olunacak teminat akçası irat kayıt edilmekle beraber emval yeniden mü-

Ylvia bu kötü, vahşi aşktan usanmış atılan bir kurşunla başından yara- zayedeye konulacak ve takarrür edecek bedel evvelki bedelden dun ol-
.e şikayete başlamıştır. ilk şikaye lanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. duğu ve fazlasına talip çıkmadığı takdirde fark bedeli talibi evvelinden 

· de Buston'e , yapmış: Bunun Yahudiler tarafından yaralan- alınacak ve buna karşı talibi evvelin bir giina zarar ve ziyan iddiasına bir 
1 

- Artık acıya dayanamaz oldum dığı söyleniyor. hakkı olmıyacaktır. 
ıktını demiş. Bunun üzerine, Şöval- Belforyada büyük bir yangın çık- ı 4-lşbu kaimede yazılı emvalın bulunduğu mahalde teslim ve tesellümü 
a ruhlu olan Burton güzel Sylvla yı mıştır. yangının söndürülmesine ça- 1 meşrut olup dellaliye, pul, tezkere vesaire masrafları müşteriye aittir. 
Urtarmağa karar vermiş. lışılmaktadır. 1 5-lşbu kaimede miktar ve adetleri yazılı emvalın ambara kadar nakli 

. Geçen 15 şubatta Sylvia nın şe- Buraya aynca İngiliz askerleri için sarfedilen 193 lira 96 kuruşun da müşteriye ait olup hazineye yatı-
efine bir heykeltıraşın atölyesinde de gönderilmiştir. Her hangi yeni nlması lazım gelen emval bedeli ile birlikte yabrılması meşruttur . 6781 

neşeli bir ziyafet verilmiş ve top- bir hadise çıkmaması için tertibata- 3Cl - 6-10-14 I 

-~~,~~~~~~. ~_ş_tı_~ _________ ,~--~----------------------ı ı,._ ıvıasanının bir başına Bos diğer 1 
"tlŞ stanbul ve Paris fakültelerinden mezun •na da Burton oturmuş yemeğin ,--

Çağırı ~una doğru Burton Sylviaye yap- 1 
bğı muameleden dolayı Bosu tenkide 

1 ctşlamış bunun üzerinde iki adam 
~~asında dil kavgası ! derken müdhiş Türk kuşuna yazılan talebeleri Onar 

i ır vuruşma ~ıkmış meseleyi süratle l 7 Mayıs 935 perşembe günü mek-

~~ kısaca halletmek isteyen münek · ı tep paydosundan sonra behemehal K d h J ki h 
~d Burton bir he~kel~ra~ malasil.e Adana Türk hava kurumunda bu- 1 a ID asta I arı mÜta aSSISI 
d' sun kafasına mudhış hır darbe ın- Junmalan lazımdır. 6802 1-3 
ltll)iş. t Hastalarını istiklal mektebi karşısındaki muayenehanesinde her an 

Derhal yere yıkılan Bos ne o za- ::;_____________ kabul ve tedavi etmektedir· 6652 17-30 

ltıan ve ne de ertesi gün bir daha 
<t~ağa kalkamamış ve dünyadan eli
rıı Çekerek göçmüş, gitmiş ., 
ha Burton hadiseyi müteakip der
i l Polis karakoluna giderek teslim 

()muş ve komisere : 

ı;-:ı.L-... Umanın ki onu öldürmedim. 
~ ~t bundan korkuyorum da .. De
"llş. 

I Garip hislerin mevcudiyetini an
atrrıaıc itibarile çok dikkate değen 
h cinayette, her halde hakimleri 
aYrete düşürecek olan diğer bir 

ll<>kta daha vardır : 

C. H. P. Seyhan ilyön
kurul Başkanlığından : 

C.H. Partisine ait belediye ya
nındaki yeni Yıldız gazinosu ve üs
tündeki Ticaret odasının bulunduğu 

, bina ve diğer dükkanlar kiraya ve
rilecektir . 

Kiralamak istiyenlerin her gün 
öğleden sonra saat ( 15 ) ten itiba
ren akşama kadar parti icar komis· 
yonuna seçilmiş bulunan Fahri U
ğurlu ve Hasan Ataşa müracaat 
eylemeleri ilan olunur . 6807 

6-10- 15 
t Ortada bir cinayet olduğuna iti
l az etmeme-kle beraber adli doktor· ı 
hat, Bos'un kafa tasının anormal bir ----·---------: 
v lldudunda ince olduğunu ve Burton 
.. ~tduğu darbelerin tabii bir insanı 
~ diirecek kadar şiddetli olmadığı

beyan etmişlerdir . 
d l(atil hakkında [ alınan malumat 
a tuhaf olmaktan uzak değildir. 

k Mesela oturduğu evin kapıcısı 
adın · · onun ıçın : " . . 

L · - Tam bir artist yanı garıp 
~ Ult &dam . 

Heyecan, dehşet, korku bütün 

bunları 

Singapur korsanları 
İsimli müheyyiç filmde buluna

caksınız 
6776 1 

Alsaray sinemasında 
" iki büyük film 

1 
birden ,, 

(Kiralık Gönül) 
Aşk, müzik, hayat ve hakikatfilmi 

Y aratanlan : ( Joan Crav F ord ) ve ( Clark Gable ) 
( Robert Montgomery ) 

2 
( Maskeler aşağı ) 

Dehşet heyecan helecan filmi 

Tenzilatlı matine • 

Çarşamba 2,30 da iki büyük film birden 

Gelecek "' program : 

Leblebici Horhor Şafakta silah sesleri 
6801 

Dr. Mühendis Remzi 

su 
H 
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M 
K 
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E L E 

U T U 
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Tan sineması karşısında Merkez Kumandanlığı 

Muharrem Hilmi yazıhanesi 
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SAYIN HALKIMIZA 1 

1 

1 

Türböm 

Vilayet dai 
ninden: 

mi encüme· ı 

1, Kadirli ve Os· \ 
onar lira maaşlı İ 

Ceyhan, Dörtyo 
maniye kazalarına 
hususi muhasebe 
için bu ayın yirmin 

memur refikleri ı 
ci Çarşamba gü. 
anı açılacaktır . 
tep tahsili gö

nü müsabaka imtih 
Lise veya orta mek 
renlerden istekli o 
şahadetname veya 

lanlann mektep 
tastiknamelerile 

snühal ilmuhabe. sıhhat raporu ve hü 
rile askerlik vesikas ı ve evvelce me-
muriyette bulunmu 
raeti zimmet mazb 

ş olanlann da be
atalarile birlikte 1 
an ilan olunur . Vilayete müracaat) 

6-12-17 6804 

------
Korsanların hayatı , cenkleri , sa

ir macera 
eyecanlı filmi 

vaşlan, bin b 
Senenin en h 

'Singapur korsanları 

1 

677 7 

Vilayet d aimi encüme-
ninden: 

( 195 ) lira sa bık bedelli Dört. 
ş, kireç, kiremit 
rüsumu 1-6-
ayıs 937 sonuna 

yol kazasına ait ta 
ve emsali ocaklar 
936 gününden 
kadar bir sene 
artırma suretile 

M 
müddetle ve açık 

müzayedeye çıka-
J nlmıştır. 

1 
1 

' 
l 

' : 
1 

l 
' 

İstekli olanlan n °/0 15 pey ak· 
- 5-936 salı gü
Daimi Encümene 
rmek İstiyenlerin 

Muhasebe müdür· 
arı. 6759 
26-6-8-10 

çasile birlikte 12 
nü saat ( 11 ) de 
ve şartnameyi gö 
her gün Hususi 
lüğüne müracaat! 

-
~!~,am~~~: ... ~:~ki 1 

ve elektrikli buz dolabı emsalsız , 
sarfiyatı çok az, katiyen bozulmaz, 
çalışırken yorulmaz ve ucuzdur. Va· , 
deli satış yeri Belediye civarı ... 6797 \ 

1 

. .. . .. . . 

....... . , 

.. , 

. ' 

6 Mayıs 1936 

TLJR.KiYE 

llRAAT 
BAN KAS~ 

len 
llaa 
ıden 
•işle 
Şal 

öın 

==============:._ _________________________________ ~ __ __.. 

l!.-__ BE_L_Eo_ıY_E_t_LA_N __ LA_R_ı __ ~ı: socC>NY -VACUM 

Sanayi işlerinde ilerleyişi bütün dünyaca tekdir edilen Sovyet Rusya 
fabrikalarının son model yaptığı kapalı bütün dişliler yağ içinde dönen 

Kanarada bir sene zarfında kesilen kasaplara ait hayvanlann sakatatı 
1 Haziran 936 tarihinden 31 Mayıs 937 tarihine kadar bir sene müd. 
detle satılmak üzere artırmaya konulmuştur . 

ihalesi Mayısın 21 inci Perşembe günü saat on beşte Belediye Encü· 
meninde yapılacaktır . Muvakkat teminatı yüz elli liradır . 

isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün Belediye yazı işleri 
kalemine ve ihale günü de muvakkat teminatile birlikte Daimi Encümene 
gelmeleri ilan olunur . 6809 6-12-16-20 

Kiralık yazlık sınema 

saç tablalı Bergüzar sistemi ve çok hafif olan orak ma- 1- Kolordu civannda ırmak kenanndaki yazlık sinema üç sene müd-
kineler ve yedek parçalan dişli bıçaklar ziraatta kullanılan her cins I detle açık artırma suretile kiraya verilecektir . 
pulluklar Çayır mak.inaları Tırmıklar ot preseleri Pul- i 2- Tahmini üç seneliği 150 liradır. 
varizatörler bütün Anadoluda kullanılan ve çok büyük bir şöhret 3- Muvakkat teminatı 7,5 liradır . 
kazanan ve Sütlerinizden en temiz yağ çıkaran kullanışlı ve sağlam- 1 4- ihale 18-Mayıs-936 pazartesi günü saat on beşte belediye en-

d k 1 cümeninde yapilacaktır. 
olan Süt makinalanmız çifçilerimizin çoktanberi beklemekte ol. u • ıl istekliler her zaman belediye hesap işlerinden şartnameyi görebilir. 

lan halis çelikten yapılmış Ot kazmalarımız son model zarıf ve 
1 

5 - istekliler ihale günü muvakkat teminatlarile birlikte belediye en· 

şık Dikiş makinalarımız gelmiştir . Fiatlar Rekabet ka ! cümenine gelmeleri ilan olunur. 6789 2-6-10-14 

bul etmez derecede ucuzdur .°Fırsattan istifade ediniz . . 1 Buğday pazarındaki dükkanlar kiraya veriliyor 
Pek yakında altı ve dört öküzlü pulluklarımız da gelecektır . I . . b' . t 

1 
it dak' 

. , Buğday pazanndakı 26 adet magaza ır sene ve yem o e a ın ı ec-
Deposu Adanada Osmanlı bankası alımda zahane üç sene müddetle açık artırma ile kiraya verilecektir. 

Şubeleri Mersin Ceyhan ihale 14-Mayıs 936 perşembe günü saat on beşte Belediye Encü. 
6579 39 meninde yapılacaktır. istekliler her zaman belediye hesap işlerinde şart· 

nameyi görebilirler. 

----~~-~-~-~------------------ istekliler ihale günü muvakkat teminatlarile birlikte belediye Encüme· 

ilaçlarınızı, Naftalin ( Güve otu ) 
Parfümeri tuvalet ihtiyaçlarınızı 

ve 

Seyhan Eczanesinden 
alınız 

1 

nine gelmeleri ilan olunur.6767 28-2-6-10 

ı _______ ~-------------~---------
Nevrozin 

Adananın yayla zamanı geldi. Yaylaya gideceklere tavsiye eder. her 

evin tabii doktoru olan Nevrozini her halde beraberinizde yaylaya gö 
türünüz . 

Fazla sıcak baş ağnsı yapar . Onun için her halde Nevrozin kullanı 

Miistahsilatı 

Gaz : Develi 
: Kanadlı atlı Benzin 

Mazot : Socony - Vacum 
Makine yağı: Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 
Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf, iyi servis teşkilatımızla her z• 

man hizmetinize amadeyiz . 6457 
Merkez kumandanlığı altında 

Muharrem Hilmi 
2 6 - 7-11-13-15-19-21-23-26,,.; hav :.,_____________ ~k 

-
---------------"""le 

ı--- Oıı 
Kozmin Diş macunu ~c 

Nevrozin )aboratvannın bu yeni müstahzarı bu kerre Adanamıza gel ~~· 
miştir Her eczahanede ve ıtrıyat mağazalarında bulunur . Fiatı İ· llii 

• ~~ 1 1 kuruştur . a v 

-:...--- ıif 

Ahmet Mürşit Görgün f ah· 
rikasından : 

--- -~~~~~~~~.-"etın 

Kaçakçılar vatan dar 

Saygı değer müşterilerimin na h . . d• !tel 
aını ır di h 

zan dikkatine : =-----------,; 
i 11uııı Fabrikamda mevcut pamuklann 
1 

tata 
sigortası bitmiş olduğundan bundan ltıes 

ı Umumi neşriyat müdürü sonra vukua gele~ek her ~ürl~ zar.ar j !atı 
Bir kere tecrübeden sonra her husustaki azami menfaatinizi ruz . 6805 ve ziyandan fabrıkamın hıç hır guna Celal Bayer eu 

anlıyacağınıza şüphe yoktur On tanelik tüpleri 60 kuruştur . 1 mesuliyet kabul etmiyeceğini bil- . Adana Türksözü matbaası hut ._ _____________________ _. L------·---------------- 1 diririm. 6798 5-6-8 1 


