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Japon - Mogol hu- ' 
dudunda ateş başladı.! ' 1 
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ı-- 5 KURUŞ ADANA GUNLUK GAZETE 

Uzak~ şarkta ateş 
Japon kuvvetleriyle Mogol kuvvet
leri arasında kanlı bir çarpışma oldu 

Japonlar üç Mogol uçağı düşürdüler 
Niçi : 9 ( Radyo ) - Japon - Mançu kuvvetleri ile iç Mogolie

lııı kuvvetleri arasında çok kanlı ve veni bir çarpıgma daha olmuıtur. 
12 uçak , 3000 süvari ve müteaddit toplarla mücehhez bir Mo

iol kıtuı Japon ve Mançu kuvvetlerine taarruz etmiıtir . 
Uçaklar Japon kuvvetleri üzerine yetmiı bomba atmıılardır . 

Bombaların teairiyle bir Jıpon zabiti ve müteıddıt nefer yaralan 
llıııtır . 

Moırollar büyük zayiat nrmııler ve Japonlar üç Mogol uçığı dü 
lllrmüşlerdir . 

lfogol kıtaları geri çekilmek mecburiyetinde kalmııtır . 
Londra : 9 ( Radyo ) - Sovyet Ruıya ile Çin Cumhuriyet hlllıil

ıııeti aruında taati edilen notalar negredilmektedir 
Litvinof , Çin notuıuı red .. tmiştir. 

Adana kulübii 

idare heyeti 
mahkemede 
Haber aldıtımıza göre Adanı 

Tüccar kulübü heyeti üyeleri mah· 
kemeye verilmittir • 

Bu hadiseye sebep, kulübün bir 
veya iki gece saat oo birden ıoorı 
bir 1&at kadar açık kalmıı olmı•ı
dır . 

Bu haberin bizi n Adına efkii· 
n umumiyesini ne kadar müteel8ir 
ettiğini söylemeğe bile lüzum yok
tur . 

Bilhas•• ·mahkemeye sevk edi· 
lenlerin temiz şahsiyetleri, Adanalı· 
lano çok sevdiği, saydığı insanlar 
olması bu umumi teessürün ne ka
dar yerinde olabileceğini izaha kafi
dir . 

Malilmdur ki; Adana Tü••car ku
lübü, yıllarca eyvel kurolmuı, niZ1m· 
namesi t11dik edilmiı, ve ıimdiye .._ __________________________ _. ı kadar da kanuni bütün merasime 

Kamutayın son toplantısında 
Milli Müdafaa bütçesine bir mil
yon liralık tahsisat daha konuldu 

Birinci ve ikinci büyük millet meclis
lerinde mebusluk yapanların tekaüt 

işleride kararlaştırıldı 

Ankara : 7(Ôzel) Kamutay dün 
' l'Vuri Conkerin reiıliğinde toplun 
llıııtır. Adliye, hariciye, İktiHt, 
Mıliye. Nafia, Sıbiye ve teıkilatı 
.. ıiye ıncllmenleriııdelci açıklı 

tı ızi aeçlmi yapıldıktan ve ı ür· 

kiyı cumnriyeti ile Yugoılavya 
kırıllıiı ırasındıki ikamet muka
•eleeinin tndiki hakkındaki kı
llun projes,nin geri verilmesine 
dair hükümet tukerui okunduk-
tan sonra Milli müdafaa vt:kileti 
1935 yılı kara büdcHine bir mil 
Yon liıalık tahsisat konulm11ını 

d11ir kanun proj•sinin görüaül 
ltıeıine bıılanmıştır. Projenin 
itrekli ıebeblerinde bükilmet: 

" ... 1935 mahsulünün geçen 
•eneye nazuan azlığı dolayıaıyle 

Yiyecek ve y•kacık mıddel.rin

de husule gelen fiat hrkınd•n 
dolıyı 1935 bütçe1iyle verilen 
lıyinat, yem ve mahrukat tabsi-

ıiıatınm aene ıonunı kadar tıl

tahıkkıık edecek ihtiyıçlara yet
miyeceii yıpılın incelemeden an· 

lagılmıkla Milli müdlfıa nlci · 
Jeti karı bütçeainin 787 inci f&1· 
lının birinci toyinıt mıdde1ine 

65,0,000 ikinci hayvan yem be
deli içi• 250,000 ve 3 üncümu

v.lckıkat maddesine de 100,000 
liranın munzam tahıisat olarak 
eklenmesi ururi lf!!rülmüıtnr . 

Bu tıbsisatıu karşılığının bir 
istlkrazla temin edilerek kısmen 

veya tamamen bütçe varidat faz 
lasile kıpatılmesı mümkün olma· 

dığı taktirde bakiyesinin 1936 
mali yılı bütçuine konacak tah
ei11tla ödenmui dütünülmüş ve 

bu maks.dıo temini için bir 
proğram ba:ıarl•nmıı olduiunu 
bildiriyordu. 

- Geriıl ikinci ıahifede -

riayet etmiş Adına münevverlerinin, 
gençliğmin girip çıktığı bir yerdir. 

Öyle zan ediyoruıı:ki, kulüp girilip 
çikmaaı nizamnameıinin mecbur et· 
tiği bir takım ıeremoni ve ıartl•ra 
bağlı olan ıamamiyle hususi ve her 
medeni memleketle en çok revaçta 
olan bir yerdir. 

Binaenaleyh mahdut in11olano 
- hemde kendini, 11hhaıioi hcrkea· 
ten dahı eyi dütünen ve bilen in-
11nların - devam ettiği bir müesse
sedir. 

Bu hadise, memleketin oam111lu, 
ıerefli io1&olanoın dnam ettiği bu 
yere kartı efkarı umumiyede kötü 
bir zıo uyaodırabileceğide düıünü
lurae, oraya girip çıkaolarıodı hıy
ıiyeıinide iocitmiı oldugundı ıüpbe 
yoktur. 

Mahkemeye sevkedilmiı kulüp 
idare heyeti üyeleri ıu zevıllır : 

Belediye reisi Turhan Cemal Be
riker, eıki kültür bakanı İsmail Hak
kı Özler, çifçiler birligi baıkanı Ek· 
rem Avni, Belediye daimi encümen 
üyelerinden Raeim Yurdman, dit 
doktoru İımail Hakkı, Çifçil,.rden 
Ragıp Sepici, Makine mühendisi Ak
verdi Ziya, Böyle bir me•ele yüzün
den mahkemeye verilen bu zat için 
hiç bir endişemiz yoktur. 

Cumhuriyet adliyesinin yüksek 
vazifesini ne büyük bir dürüstlükle 
yaptığına kaniiz binaenaleyh onun 
vereceği karar ne şekilde oluna ol· 
•Un tam ve doğru olacaktır. 
Yalnız böyle her yeri, eyi taoınmıı 

2ahsiyeılerioe karıı •rvgi 81) gı duy
gııları temin etmiş olan hemı,.hrileri-

mizin Bir hiç yüzünden mahkemeye 
sevkedilişleri, efkarı umumiyede bu 
şahsiyetlere ve onların idare elliği 
memleket müeg•eselerine karşı kötü 

-.,,...,...,......,,.,......_...,..,,...... __ .,..... _____ ...,..,_.....,,.....,_.~~ ,....,,...,.,.....,.. ' bir duygn doğurabileceğini düşüne· 

Afrikada kan gövdede 
İtalyanlar Afrikaya üç vapurla 
37 40 asker, 100 kara gömlekli, 
1454 işçi ve 150 zabitle bir çok 

;nühimmat gönderdiler 

Gobadargoda yapılan bir çarpışmada 
binlerce ölü verdi. her iki ta raf da 

Roma 9 : (R•dyo) -- Mueso
linl beyanattı bulunaıak dıımiı
lir ki · 

" Bırinci hedıiimize vaaıl ol
duk . İggal edilen bu mıntakınıu 
'maiyeti, bııralaıdan Habeı kov 
Vetleriııiu temizlenmesi ile temin 
•dilmiştir . ,, 

İtalya 13 ler ~omiteıine müı
bet cevap vermiıtir -

Londra ; 9 (Radyo) - Ad.11-
habıdan bildirildiğine göre : 

:._ B6t ün Bı be,iıtanın eli ıilih 
.........,._-~--- .. · • 

tutanları cepheye koomaktıdır • 
lar · 

Londra : 9 (Radyo) - Şimale 
doğru ilerlemekte olın H11beı 
l<uvvetinden biç bir mılümat alı· 
nımımıktadır . 

Romı : 9 (Radyo) - İtalya 
mıbfelleri, İtalyanın Habeılere 
zebirli gaz kullanma meıeleeinin 
13 ler komite1ine bıvale edilme 
sine baJ ret etmişlerdir . 

Londra : 9 (Radyo) - Do
siyeye doğra giden ltalyan hare· 

rek yine memleket keeabıoa müte
e11ir oluyoruz . 

Biı taraftan memlekııtimizde bü
yük Türk inkılabının yaraıtığı ve 
yaşattığı bir çok ileri barekeıler ve 
medeni bayat in kiıaflarıoı görüp se
vinirken , diger taraftan muayyen 
şahsiyetlerin evi, ıoplıntı ve eğlence 
yeri olan kulüp hayatını tazyik edi
ci hisler ve tesirler yar1tın bu bı
diseyi hoı görmek mümkün degiJ. 
dir . 

Bilhassa Ankara, İıtaobul, İzmir 
ve komşumuz Mer•in gibi §ehirle· 
rimizdt: bulunan kulüpler gece ya· 
rılarından sonralara kadar azasına 
açık bulunmakta iken bu müddet 
hakkının kanunen teessüs etmiı bu· 
lunan bir Adana kulübüne çok gö
rülmesine kendi mınıık ve duygu· 
!arımızla hayret ediyoruz . 

keti hic bir ıııukıvomete uğrama
dın ilerlemektedir . 

İtalyanlar Gobew mevkiine de 
varmıılardır • 

Londra : 9 (Radyo) - Dün, 
13 ler komitesi yaptıkları İtalyaa 
- Habrş müukereeinde loıılliz -
FranllZ anlaşamımazlığı bulundu
ğunu ıllylemiılerdir . 

·-·Gerlstıtrı?~ii' tayfada - ... -

" Türk Sözü ,, nü 
Yeni yıizü ile- bekleyiniz: 

' 

Ren davası etrafında 
Fransa, Alman memorandomuna 
yirmi maddelik bir cevap verdi 

Ribentrop diin tayyare ile acele 
Berline döndü 

Pariı: 9 (Radyo) - Frans.nıa, 
Alman memoraodomuna verditi 
cenp neıredilmittir. Memoran
ıl.aı yirmi maddeyi ihtivı etmek
tedir. 

Fran11 bu memorındomunda 
bıynelmilel bir ordu teıkllini tek· ı 
lif etmekt!!dir. ' ı 

Sod Pıarıgıf blltün iıklif edi
len ıeylerin Milletler Soıyetesi 1 

çarçeveıi içinde yıpılmı11nı iaıe- 1 

mektedir. l 
Memorındomun bir tar•fında, 

mevcut ihtilifların beynelmilel 
hukuk euelarıoı göra bılledil
ınedikçe, beynelmilel mönuebet
Jerde emniyet huıl olımıyaca;ı 

ıllylenmektedir. 

Diger bir tarafta, biç bir mu· 
abedenin eb~di olııııdığı fakıt bir 

1 

ıerbestçe ıktedilen tuhbütlerin 
de bir taraflı olarak bozulmaaının 
kabul edilemiyeceği bildirilmek· 
tedir. 

Memorandomı nazıran teeiı 
edilecek bu beynelmilel ordu, 
havı, kıra Ye deniz ku•vetleriyle 
ya kurulıcık bir Avrupa komiı. 
yonunnn •e yahut ta Milletler 
ıoıyete1inln emrine verilecektir. 

Pıris: 9 (Radyo) - Yeni Fran
eız memorandomundı, Ren hıv
zaeıaın gayri aıkerf vaziyette kal
m .. ı Avrupı emniyeti için yegi
ne un1ur olduğu bildirilmektedir, 

Memorandomdı: 

"Almanya Lihiye gitmiyecek· 
tir. Çünkü; orada Avrupanın kcn· 
diıioi mahlıüm edeceğini biliyor,, 

- Gerisi ıiçüncü say/ ada -

Hauptman nasıl öldü? 
•• 
Olüm sahnesine 

gazetecinin 
şahit olan 
intibaları 

bir 

Şahitlerin Üzerleri altı defa 
sıkı sıkı yoklanmış 

Dısrt sene mütemadiyen bü· 
t6n dünya efkirı umumiyuini 
işgal eden, heyecana dü§üren bir 
badiae birkaç gün evvel bir ıda-
111ın elektrik aandalyuıoa otur
m11iyle ıona erdi, 

Sona er•fi diyoruz. Bu, ioin 
ıdil aafbasının sone eriıidir. 

Hıuptmın'm idamı, Ameri· 
kadı ytni bir bey• C•na, batta en 
dişeye,lıpu açmııtır, Acaba bu 
adam maıum drğilmiydi?. Aley
hinde ıröıteı ilen deliller onu elek
trik sandılasıua götürecek kadar 
kuvvetlimiydi? 

İtte Amerika:lı in1anların ka
f311nı, vicdınıuı mütemadiyen 
kurcılayın yeni bir bıdiee dıhı .. 

Hauptmııo öldü. Fakat o daha 
çoktan ölmiittü .. mınen . 

zetelerde elektrikle idamı tuvir 
eden yazılar okumuştum, Gö
zümün öoUıe 2000 voltluk bir 
cereyanın temasiyle eğri büirü 
olmuı ioun azaları, parçılenmış 
bir yllz geliyordu. 

Halbuki; Hıuplm•n şıbiılerin 
belki de kendinin bile pek farkında 
olmadı§'ı hafif bir saraınh ile öldü. 

Bugün Trouton hıpiahınesi
ııin önüne geldiiim zımıo, binı
uın önünde iki gün tvvelkidılen 

daha az k9labılık •ardı. Ve halk 
o giine nazarın dıbı sakindi. 

Hapishanenin kapısından içe
ri girdiğimiz zaman cebleıimiz 
yoklandı. Fakat bıı birincisiydi. 
Bundan eonra ölüm oduın• ıririo
ciye kıdır lam altı defa daha yok
lındık, hem de hemen hemen çı -
111 çıplak bir b•le konularak .. 

İngiltere t 
936 hava bütçesine 
on milyon munzam 

ma&arif koyacakmış ~ 

Londra : 9 ( Radyo ) - Çen
berlayın avam kamaruındı eoru · 1 
lan bir auıle : 

1936 Bf•neıinde askeri tayyare 
cilik için yapılacak olın mun- t 
11m m&11rifin takribl'n 10,000,000 
İrgiliz litaıı olacağını söylemiştir. 

İtalya zecri tedbiri 

Şiddetlendirilirse dUn
ya muvazanesl 
bozulurmuş 

Roma : 9 ( Radyo 1 - İtalya 1 

için zecri tedbirlerin şiddetlendi
rilmeıi dllnya müvazeneainde •i
yasi gerginlikler : tevlit edecçk
tir. 

Hindenburgdan niçin 
haber alınamadı 

Bertin : 9 .(Radyo) - Telıiz 
telgraf iıtasyonu Hindenburıı ba 
!onu ile muhabere temin edebil
mittir . 

Üç dlSrt ıuttanberi balondan 
haber alınamamıklı idi • 

Bunun ıebebi balonun kuif 
bir bulut tabakası içinde kalmıı 
olma11dır . 

Londra üzerinde büyük 
bir tayyare manevrası 

Londrı : 9 ( Radyo ) - lnıri
liz uçakları Londra üzerinde bü
yük bir tayyare manevruı yaptı . 

Pazar günkü spor 
şenliklerinden 
enstantaneler 

Aylar, yıllar süren müthi§ bir 
bıkleme azabı bunu bitirmi§ti. 
Her halde lıunuo içiodir ki; aon 
bir kerre daha öleceii zaman hiç 
telaı göstermedi, ve kendini boz
mıdı, Demek ki inaın lllüme 
bile ahııyor. 

Bir çok ıedemoniden sonra 
nihayet ölüm odınoe girebildik. 
Oda, çıplık, ıoulr, ve çok kuvvetli 
ampullarla ıydınlatılmı§tı. Elek
trik aandalyasının karaısındı bize ı------=-----.----

F ranıız gazetelerinden bitisi
niıı mubıbiri bu idım 11fbuıoda 
lıuluıımuş, gazetesine göad.ırdiği 
telgrafta ınhneyi oöyle aolıtıyor: 

"Hıoptmanı ölürken gördllm. 
Gllnlerdeoberi bu idıın uhneai 
muhayyelemi _ eıgiıl ediyordu. Gı-

tıbaiı edilmek ö:ıere m :iteaddit 
11ralar konmuıtu- Sandılyı ile 
arımı:ıdı ancak dört metro vardı. 
Mütemadi bir oeıaret altındı idik. 
Yerimizden oynamak, ellerimizi 
ceblerimize koymak, ayağı kalk
mak bize ıiddetle menedilmitti. 

Bir müddet ,onrı küçllk bir 

kıpıdın •yak aHlerinin yaklııtı
ğı iıitildi. Kapı açıldıtı zaman 
ilıi muh•fız önden girdi, onları 
Houptman takip ediyordu. Bu 
andı duydu§'um heyecan çok tid
detliydi. G.z.teler bep, H•upt 
mao için, "korku ve ölümü bek-
- Sonu ikinci say/ ada -
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Bedii cerrahinin harikaları 
insan uzvunun her parçasını değiştirip 

güzelleştirmek mümkün oluyor 

Kamutayın son ı 
toplantısında Şeblr Dayakları 

Hauptman nas 
öldü ? 

Tek kulaklı Doğan yedi yaııo. 
da bir erkek çocağı , aineıinin 
kulağı eklendi . Bir artist tiyatro 
da burnunıı kırdı, yerine bir baı 
ka burun takıldı . Fabrikada, bir 
iıçi ba§ parmağını makinelerin 
dialileri araıında gaybetti. pıırma· 
iının yerine hemen bir yenisi ko

alınan derinin ince kan damarları 
yüzün ince kan damıı.rlarıle kay 
naştılar. Şimdi, imk4nı yok o I§· 
çının bir kaza neticesinde yüzünün 
yanını§ olduğuna ihtimal verile -
mez 1 

Burun ameliyatlarına gelince; 
bu hemen her zaman ve mılyon -
ıarca d"fa yapılan bir işi Eğer bu
run kemiği harap olmuşıa, yerine, 
kaburga kamilderinin kıkırtağımsı 
kısmından bir parça konur, Hu kı
kırdağa, arzu edilen şekil verilir ve 
o, aı zaman sonra , yüzün diğer 

kısımlarından ayırt edilemez bir 
hal alır. 

nuldu . 

Bedii cerr•hi, tıbbi sanatların 
en yeniıidir . Bununla beraber; 
tıp ilmi henüz alelade bir nezleyi 
bile mağlup edemediği halde. be
ıer bedeni nıerinde çalışan bu 
heykeltiraı daha ıimdiden harü 

kulide bir lekmmüle ulaşmıştır. Ha· 
lı hazırda ; İogiltHede 12 ve A
merıkada 50 tıne me§bUr bedii 
cerıah var. Ve bunların t•lehe 
leri pekço.k . On yıla k•dar , 
bu ıınıılcir•ne cerrahi bütün lci· 
oaıta faaliy.t 1aheıına gir•cek . 
Plutik cerrahinin OD br ş yıla ka. 
dar tıb ilmi ıubelerinin en mükem 
mtl olacatını aÖ) le yen Fraoıız 
cırr•hı biç de haksız drğil . 

Dabı şimdiden, bu aanat, ha
kiki harikalar gösteriyar . Bir 
muharrir , bu buiuıtı ıu hatıra 
ıını anlatıyor : Bir lcaç hafta ön 
ce Nevyorkdı, hastahaneyi terk 
edeıı bir •damı görmek fıuatını 
aail oldum . Adım bana tıma
mrn normal ıtöründü . Fıkat, ıe
ceuüı tatmın içir. uzattıkları bir 
fotoğrafı elime ıldıirm zaman deb 
tetle titredım . Fotoiraf ıyaı adı
mındı . Fakat, orıdıı, yllzünilo her 
tarafı , bütDn b•tlırı - ıyırd 
edilemıyecek tarzda - birbirine 
kuıımıştı . &Hayretten kendimi 
alımıyoıdum • Baaı ıu izahatı 
verdiler : 

" Bu adım, altı ay öace bir 
otomobil kaıuında yaralındı • Bu 
vaziyetinden .kurtulabilmesi ve 
tekrar normal bir adım halini ala. 
bilmesi için 25 yerioin yımalan
maaı ekleomeei liizımgeldi • Eger 
b•ıını bu ıtaza bir kaç yıl önce 

yaai bıdli cerrahi ortayı çık
madan evvel - gelmiı oluydr, 
hırkeein iÖziinden saklanıp yışa
maya mahkum olacaktı . Yaralı
aıo çeneıini on iki yerinden kır
mııt, • Çene; kesilmiş, yontul
muı, 61lü et ve deri ile kaplan· 
mı§ ıuo'i bir çene ile tebdil olun· 
du . Ve, pek az bir zaman ıonra, 
bu, yüzün 11li bir parçalı· halini 
ıldı . Az bir kumı kılmıt olan 
burun tamamen kaldırıldı, bıcık 
tan kesilen bir parçı et ytoi bir 
burun yapmay• 1mkAn verdi. Gö
iftıt~n kelilen bir parçı et. y•nak 

Hele, mevcut bir burnun şek
lini değiştirm"kten kolay hiç bir 
şey yoktur. Bu acele hatta bir sa. 
at biıe devam etmez ve mYhalli 
iptal hıs He yapılır. Ve, cerah,ame
lıyeyi burun delıklerinin içinde yü· 
rütdüğü içın, hiç bir iz kalmaz . 
Eğer büyük bir burnu küçültmek 
isteniyorsa; ilkin kemikten , eıt .. n 
ve deriden hır parça çıkarılır ve 
sonra burun iskeleti koleyca tadil 
olunur. Bğar bil4kis, şöyle biraz 
dikçe ve düzgünce bir burna ihti
yaç varsa; bu takdirde kıkırda 

ğımsı kemiklerden istifade olunur. 
Cerrahlar şu noktada ittifak 

ediyorlar: Y enı bir burun, ıtmeli
yatı geçiren pisikolojisi üzerinde 
daima çok ehemmiyetli ve müabet 
tesirltr yapmaktadır. Me~el4, Ed
mon Rustanın Sirano dö Berjerak 
iıimli piyesinin kahramanı Sirano, 
harikulade büyük olan burnundan 
dolayı daima muztariptir. Vo,duy. 
doğu madünluk hissi, onda bir bu
run kompleksine raptolunabilir. 

Bedii cerahtnin önünde mu hak. 
kak ~eniş ufuklar açılmnktadır . 
Pek mümkündür ki, yakında,Asabı 
da değiştirmek de kabil olsun . Ni
tı-kim, gençler de , felce uğramış 
bir yüz siniri muvaffakıyetle değiş
tirilmiıtir. Yüı adalelerine kumanda 
edemiyecek hale gelmiş olan sini 
rio yerine, bacaktan alınan sinirler 
kolaylıkla konulabildi . Ve sinir 
oraya birleşmeğe başlodı ; Altı ay 
sonra, dimağdan gelen bütün emir
lori yapıyordu. 

Elleri ve ayakları değiştirmek 
de mümkün olııcaktı. Fakat bu ci · 
bot için, ölülerin uzuvlarından is. 
tifade etmek 14zımgelecektir. 

Muhakkak olan §ey varsa , o 
dı, bedii cerahinin; pek geniş ve 
zengin ufuklara doğru gittikçe ile
rilemekte olduğudur. 

•• 
yerini tuttu va kalç•dıa alı ______ . ._.. _____ _ 

Ambalaj 

Enginar üzerine yeni 
bir tecrübe yapılmış 

- birinci sahi! eden artan -

Biidce enclimenince de mu
vafık görülen proje okunarak ol
duğu gibi kabul edildi. 

Aıkeıi ve mlillıi tekaüd kınu· 
nunun bazı maddelerinin dtği§ti· 
rilmeıine Ye bazı maddelerine 
fıkra eklenmeeiae dair olan kano· 
oun ilıirıci görüşülmesi yapıltıktan 
ıoora, Trabzon mebuıu Milat 
Aydın tarafından verilen ve umu· 

mi heyetçe büdce encümenine g~n
derilrn takrir üzerine bildce tncli
meninin hazırladığı §U mazbata 
okundu . 

" Cari mevzuatı göre takalld 
müddetlerini mebuıluldarı ııraaın· 
de Yeye evvel ilcmal etmi§ olanla· 
rın 125 lira üzerinden ve takaGd 
müddetleıini mebusluktan sonra 
tıyin edildikleri mrmuriyette ik
mal edealerio de umumi bliküm· 
!eri lazım geltceği neticelİne va
rılmıf ve takdim k ılıaın kın un 
liyih&11 bu e1ısa ııöre tanzim edil
mııti. 

Bu takrirle ; tekaild müddeti· 
ni doldurmadan mebusluktan ıy· 
rılan ve bilibare memuriyet ka
bul etmif olıu birinci ve ikinci 
devre mebuslarının tekaOde ıevk
leri halinde ıon memuriyet mıa
ıı üzerinden degil , mebuıluk ıı· 
r&lındı tekaüd müddatiııi doldu· 
nnlar gibi 125 lira QzeriadeD te· 
kıildlerinin icruı teklif edilmelt
te ve bunun için de 788 uyılı me · 
murin kanununun 73 Qocli madde 
ıinin bu hakin temin etmiı bulun• 
duiuna iıtinad edilmektedir • 

Audan bir kıamı , mealekl 
memuriyet olan mebuılar ara1ıa· 
da birinci ve ikinci deneye men
ıup olanlara memurin kanununun 
73 üncü maddesinin farklı bir te
kaüd hakkı babıetmediti mütall· 
11nda buluamuılarıa da ekeeriyet 
73 öneli maddenin bunlara lıtiı 
nai bır hık bıhıattlğl ve böyle 
olmııa bıle mezkur devrelerde 
mebuıluk eden zevata yükııek biz· 
metlerinin bir batıraaı olar•k iıtiı· 
nai bir bak temioi yerinde olacıiı 
neticeıine varmıı ve bu sebeble 
teklifi esu itıbarlyle kabul etmiı
tir . 

Ancak bu bük6m liyibaya 
ikinci madde olarak ili.va edil
mtkle beraber bn ıtibilerden daha 
fazla maaa üzerinden tekıüd edil
mesi icıbedenlerin haklarının 

mahfuz olmasını temin için mad
deye ıyrıcı bir kıydın ilivui mu 
vıfık görülmüatür . Bu ıebeble 
Hyıbadalıi 2 , 3 , 4 Ye 5 inci mad· 
de aumarıılarının 3 , 4 , 5 ve 6 
olarak degiıtirilmeıi icab etmiştir· 

Büdçe encümeaioin ikind mad
de olarak teklif ettiıti va kamutay 
ca kıbul edileo madde şudur : 

" Meılelci memuriyet olup bi· 
rinci ve ikioci Büyük Millet Mec 
!isi azalıklarında bulunmu~ olan 
ve bilahare memuriyd kabul et 

25 Nisanda 
Bir çocuk balosu 

verilecek 

Çocuk Elirgeme kurama, ilan 
milıdeki 23 Ni11nda baılayıc•k 
olan çocuk baftuı münaeebetıyle 
Halkevi ıaloounda 25 Nisan 936 
günü geceei için paruız bir ÇO· 

cuk balosu tertibini kararlaıtır

mıı ve batoaun parlak bir ıekıl· 
de olması için şimdiden hazırlık 
lara başlanmıştır. 

Halkevimizde 

Sinan adına yapılan ge· 
ce çok parlak geçti 

Halkevi tarafından tertip edi
len Siaaa gecesi diin 2eagin bir 
proıırımla parlak bir ıekilde yı· 
pıldı . 

Törene eaet 8,30 dı bıılıadı. 
Fakat dıbı ıelrizde ulon hınce
bınç dolmuştu • 

T5ren evveli iıtiklil marıiyle 
•çıldı , Onu müteakip , dil , tı· 
ıib , edebiyat komite1i namına 
Hidi Okan tarafından Mimar Si
nının hüviyeti, b.oyatı ve e1erleri 
hakkında , gDzel bir ı&ylevdea 
ıoarı bando bııılamıı ve bunu 
müteakip Ar komiteıi aamıaa Mi· 
mar Mümtaz tarafından TDrk mi
mariai bakımından Slnıoıo eaer
leri va ehemmiyeti izah edilmit
tlr • 

Proırramın ber f11lını müzik 
ıOılemİf ve tören 10,30 da Cum
huriyet marıiyle bitmiıtir • 

Soyadı işleri 

Teacil müddetinin bitmeıine 
çok az bir zaman kalın ıoyadı iş
leri ilimizde çok ağır gitmektedir. 

İlimız nDfuı müdGrlütDnden 
aldıkımız mılGmıtı göre , vila 
yet merkezi nüfı:ıaundau ıimdiye 
kadar ıoyadı tescil ettirenlerin 
adedi encek yüzde 15 niıbetiode
dir ki böyle devam edecek olur11 
muayyen müddet içi11de geriye 
kılın yDzde 85 nisbetindrki nii· 
fıısun teacili müşkül olacaktır . 

Bina vergileri 

Biaı iradlarıodın yüzde yirmi 
bet tenzillt yepılma~ı haklcındı 
iri 2870 uyılı kanunuu aeırlodea 
evvel verilip bu kanunun neıri ta· 
rihine kadar tadilat komiıyonoo· 
ca karara bağlanmamıı olın ve 
yahut vaki itiraz lcomiıyoannc• 
karara verilmem;§ bulunan tadi
lat dilekleri balckıoda bazı maliye 
dairelerince tereddüde • düıDldü· 
iündea Maliye Veklleti bu bu· 

nan deri, göz kıpakları ile burun 
deliklerini temin etti . Heleki göz 
lere bir ıey olmamııtı ; çünkü 
doktorlar - şimdilik - onların 
yeıiıini bulup koyamazlar . Bu 
tedaviden ıonrı, adamcağız, bel
ki de· arkadaşları tarafıodnn ta·. 
nıamıyacak bir bale girmitti. Fa· 
kat uli ikrah edilecek bir v.zi 
ytlte deiildi . Biliilcis ! ,. 

lzmirda Karııyakada oturan 
Cenan adıuda bir kıdın fzmir Va. 
!iliğine mürıca.tla bazı formül 
lerle sebzelerimizin uzun müddet 
bozulmadan mub•fuzaları mümkilo 
olduğuou bildirmiş ve enginar 
ile ıair bızı sebze üzerine yapmış 
olduğu bir ambalaj ; ziraat mü· 
rlürlüğiioce muhafaza altına alın 
mlştır . İki ay sonrı açılacak ve 
içindeki ıebeblerin vaziyeti tetkik 
edilecektir . 

miş olsun olmaaia ıabıiı olunacak 
tekaüd m111ının heıabında 125 
lira esu tutulur . An<'ık bunların 
biricci maddenin A fıkrasının son 
beadi mucibince müktesep bıklı 

ıusu bir tımimile aydıalıtmıı ve Yer 
gılerden yıpılıcak tenzil niıbet 
lerinl tasrih etmiıtir . 

Bedii Cerahinin yardımına en 
çok ve en ıık mühtsç olanlar fab
rika iıçileridir. Son günlerde,tıbbf 
müstahzarat labrıkalarıııdan bi· 

rinde bir ıtçioin yüzü Asitl" fena hal 
de yandı. Cerrah;amelıye için icap 
edAn eti ve derıyi adamın gölıeün
den almaya karar verdi. 

ilk öoce; bir mahalli iptali hiı 
yaptı ve çok kan akmamaıı iç•n 
biraz Adrenalin şırınga eıtı Soııra, 
adımın yınmıt yüzünü, bir maske 
halini alan mayıle sıvadı ve hueule 
gel~n maskeyi i~çinio gökıüne tat
bik ettı. Gölııün dijrıei , maskeyt 
göre kesildi ve yüze dıkildi. 

Bır kaç hafta içinde ; göğüsten 

I'- ·- - ... -ıııı 

1 
bu gece nöbetçi 

1
, 

Eczane 

1 
Yeni otel civarında 1 
Vatan eczanesidir 

-·-lr.. -----· 

rı mıbfuzdnr . ,, 

Kamutay yarın toplınaı:aktır. 

Siyasi bir anket 

Deyli Ekıprea gazetesi bir an
ket yıpıuk Beritanya aauıyi tef· 
!erinden §U ıuali ıoruyor : 

'' Avrupa kavg•l•rınıa dııırı
eıada mı kalmalıyız ? ,, Gelen ce· 
vaplarıa çokluiu mil bet tiklede

Dilzeltme 
Dünkü eayımızdı , Sabit oilu 

Mehmet adındı blriıiain Ômer 
oğlu Muıtafınıı fornoundın Un 
çalarken y•kalındığıuı ynzmıttık. 

Unu çalan Mehmet deııil Mua
l•fıdır . Ve Sabit <>ilu Mehmet 
furundn sahibidir . 

Kayıaiındın vanhı •erileu 
bu vakıyı düzeltiıiz • 

dir . Fakat büyük bir kısım da ı:----Paranı / 
Aurupa işlerine lngilterenln knıt- ----, 
mıya mecbur olduiunu, ıkıi t•k· Boş yere harcama ve har· 
dirde bDyük Beritınya11ın tecrid cıyacaksan yerli malı al f 
ediJeceitni beyan edi)"Oft.r • 

c 

• 

ihracat işlerinde 

Menşe şehadetname
leri mutlak alınacak 

·-
İhracat mahıullerimizin menıe 

ıehıdetnamelerı bakkıada icra 
vekilleri heyetince ittihaz edilen 
karar ticaret odal.rına gelmiştir. 

1 

Kaıarıımeye göre bund•n 
ıonra diger devletlerle olao an
laımalarımızdı bu husaıta sera. 

hıt buluaıun bulunmasın bilumum 
ihraç mallarımız içia meaşe ıaba
dttnamesi alınm .. ı mecburidir. 

Kararaıma tarihi olan 25 Mart 
936 dan evvel şıhadetnamesi çık· 
mamış olan mallarımız için bir 
defaya mabıus olmak şertiyla ib· 
raçtan ıonra meaşe ıehadetnı

meıi verilecektir. Fa kıt bunun 
;çin ıl•kıdarlar; ırimrük ihraç 1 
beyınaımeıinia taadıkli bir ıure· ı 
tini konıimentoyı ve itballtçı 
memleket gllmrüğü tarafından 
mevzuubahı mallarımııın ithal 
edilmiş olduiuna d•ir mahalli 
Türk konıoloahıklırınca t11Jik 
edilmiş bir vesikayı odıya göster
mek mecburiyetindedirler. 

Oda, bu v .. ıkıları tetkik et 
tikten aoara mütalaası ile beraber 
iktiaad Tekiletiae gönderecek ve 
vekiletiı taavıbi ile mrnıe şehı· 
detuıımeıi verebılecektir. 

Trınsit veya obıiyon ıuretiy· 
le giden mallar için ııyrı veıika 
lır iıtentcektir. Bundan böyle ıD 
lıımalarda mecburiyet olıun ol
m11m gidecek mallar için ihraç
lariyle beraber menşe aebadııt
aımui almak mecburiyeti vardır. 
Bıdtma ihrıçt•n ıonra biç bir ıu
retle menıe ıebıdetnımeıi veril· 
mlyecektir. 

- Birinci sayfadan arian 

leme azabından bitmiı bir yıtı 
eldir,. diyorlardı. Hılbaki, bir:~~t 
metro önllmden ııeçen bu adırıı1 
çok ukio ve soukkaolı idi. 0111 

Kapıdan içeri girerken etrafJ•ııi 
ıüratlı bir nızu fırlıttı. Yilzünde~ele 
hıç bir korku ifadesi yoktu. Nelile 
öfkeli ve ne de meyden okum•lıı v 

iıtiyea bir hali de yoktu. Houpl· . 
man bu ölüm oda11na, ber baoii 

1 
• 

bir iann yeni bir yere ıtirditi ııi· 
bi girmiıti. Dokruca elektrik •b 
1ındıly•11na ileriledi ve gayet ta·t;nı 
bii bir hareketle oturdu. Derhal Hi~· 
eli, kolu bağlandı. Ayıkları ve 

bacakları da ıandelyının ayık • larıoı raptedildi. 
b 

Şimdi yalnız Hauptm•aıo el· 
!erini görüyorum. Ve büyük bir Of 

dikkatle onlara bakıyorum. C·I Üt 
lit teliısız bir hareketle volana Jiı 
dokunuyor. Ben o anda mülhit i 
bir diaamo gürültüsD bekliyor· 
dum. Fakat biç bir ıey itıtemiyor· b, 
dum. 

Hauptmanın vücudunun kıv· ~u 
rılıp , büküleceğini uanediyor 
dom . Fakat onun elleri bile tit· a 
remedi . ftı 

Kendi kendime acaba yanılı- \11 
yor muyum , yoku ameliye daha ııı 

yapılmadımı diye ıoruyorum . Rt 
Bauptmanın elleri bili Hndaly 
aın lcolları üzerinde tabii vaziye 
ni muhafaza ediyor , Fakat biıaz 
~onrı Hauptmanın bıaına geçiril· b 
mit olan deı:.uir miiferin altındın d 
hafif bir duman yükseldi . 1ı lıit 
miıti . 

Demindenberi Almanca duı 
edoın iki papas sustu . Hauptma 
aıa elleri çözDlıfüğü zaman vilc 
du hafifçe yanı do§'ru yattı . 

Hauptmanın kaı ısı müthiş 
haberi alıyor 

Soouaa kıdar - ıöylenildiki· 
ae göze , h•tıi elektrik nndalya 
aında bile ölümden affcdilecrği Afrika da 

kan gövdede ı ai zanneden Hauptmın- gibi ka· 
rısı da ümit vardı . 

- Birinci sayfadan artan -

Londrı : 9 cRıdyo) - Eden 
" Avrupınla htilcbıli Babeı -
İtalya meıeleeinin halline batlı 
dır ,. dedi . 

Loadrı: 9 (Radyo) - İıpın
yol, İngiliz, Fransız hukukçula· 
rıadaa üç kiıi İtalyanların Habeı 
lera zehirli gaz kullandıklarını 
iıbıt edea vuika ve mütaliaları 
havi raporlarıııı bugün 13 !er ko
miteıine vereceklerdir. 

Nepoli ; 9 ( Radyo) - İtal· 
ya , Kolombo , Rgolya vaporlar 
3740 11keri, 700 kara ır&mlekli 
1453 işçi 9e 150 subayla dDn 
akıam doğu Afrikayı hareket et
mişlerdir. 

Adis Abıba : 9 ( Redyo -
yo) - Buraya gelen haberlere 
görr, Gobıe civarında Goodar· 
go beı günden beri töhretli bir 
muharebe cereyan etmektedir. 

Her iki laıaften da çok faıle 
telefat vardır. 

Muharebenin neticesi .lıık
kıodı henüz kat'i bir haber yok
tur. 

Vilayet makamından: 
Açık olan 55 lira ücretli baytar 

daireei depo k4tipliğl ve daire dak
tiloğraflığı için bu ayın 15 ei çar· 
şamba günü saat 14 de mu abaka 
imtihanı yapılacakıır. Talip olan
ların memurin kanonunun 4 cü 
maddeıindeki evaefı bai:ı olmak 
tartıle evrakı müsbitelerile VilA
yete müracaatları ilen olunur.6667 

9-12 

Nıbayet kocasının artık ölmüı 
olduğunu haber alınca ; mütbi' ~ 
çıilıklı kendini yere attı : 

- Niçin buau yaptılar , Niçin 
yarabbi 1 Diye b!lğıımaia ba§la 
dı • Bir müddet bu vaziyette kal 
dıktan ıoora, birdenbire kalkuak 
banyo dairl'sine koştu ve arkaden 
kapıyı kilitledi , intib ır etmeain 
den çok korkulduiu için derhal 
kapıyı kırıp onu me11etmek icap 
elli . 

İçeri ıririldiği zaman fil baki· 
lcı oau bir takım tüpheli bereket
ler yaparken bulundu Derhal 
od111na götürüldü yıtiğının üze· 
rine yatırıldı . 

Orada çok hafıf bir ıule mı· 
rıldaomai• başladı : 

- Manf•rd ? b:ına Mıefredı 
ıtrtirin . 

Derhal çocuiu getirildi. Bed 
babı kadın çocuğunu bağrına ha. 
sarak hıçkırıklarla ağlımağa baş
ladı . 

Milyonlarcı inur. kalb;ni tit
reten , bu fıciaaın b:ıtırılarda ka· 
lıcık en kuvvetli çehresi biç şüp 
be yok , birisi cinayete canı ile 
kurban giden , digeı i bu cinaye• 
tin müıtıkbel kurbanı olocak olın 
iki maıum çocuk çehreeidir . 

Davet 
Manifaturacılar ve tuhafi. 
yeciler cemiyetinden : 

Cemiyetimizin yeni idare heyeti 
intilı ııbı 1 O nisan 1936 cuma gii ııu 
uet 17 de Ticaret Odasın,Jı ya· 
pılacılı.tır. Esnnfımızın mezlıilr gün 
ve soetta Odaya g~ı. rek r•yl•rini 
lıullanmııları ıl•n olunur 6666 
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Küçük 

Hikaye 
A! • • • 

Nihad TANGÜNER ---

ığıll Misafirleri biraz evırel dağıl · pıyı açın.z otomobili ben içe-
birllıııtı . Bütün ev halkı odaların• riye sokayım. Dedi . ve elleri-

t1kıyorlaıdı ki evin önünde bir o· ni ıpor pardealiıünüo C<plerine 
daııılonıobilio freo yapııını ve bir kaç ıoku•k zincirli bir anahtarı çı 
trafJ•niye sonu kapı zilinin acele a- 1 :karırken bağırdı ; 

d tele çalındıj'roı duydular. Hizmet- - A ... 
n e ·1 d Ne~ı eri Pervin hem•n kapıya kot- Delikanlı sor u: . 

I~ ve biraz sonra arslendi . - Ne var h•oımefendı ? 
umıl - H•nım efendi hanım tfen· Genç kadın ddikıııılının bu 
upl'.~i . saf ıoruıuna g•yıi tabii bir bay-
ogı . . 

i i· Bülent, anoesı, kız kardeşı ve retle : 

1 ~k •bası aşağıya indiklerinde, ka- - Bülent bey meğer btn ka-
rı. Pının ağzınia, biıaz evvel davd· pının anahtarını garaj anahtarla-
~·! ~leri içinde bulunan Cabidenio rının yanına iliştirmişim .. Kapıyı 

r 
8 dikildiğini gördüler . açmağa uğraştığım anahtar oda 
ve h · · b k Genç kadın daha onların sor· k•pısının ana t•rı ımıı a ıoız 

yıkllıasına meydan bırakmadas Bü· şimdi •klun• geldi.. 

1 lendio aaneaine: lkiside sokık kapısının öııü· 
:: - Aman hanım •fendi, dedi. oe geldiler.. An•htu deliğine c.:' •orrnayınız .. Şimdi eve gittiğim- baktılar bakikıten orada bir 
· ılt bir türlü k•pıyı açamadım .• •nabt.r sokuluydu. Delikanlı bir 

ab~a J:liıınt.tçiyi de izinli göndermiş- çeviriıta anahtarı k1tpıdao çıkardı. 
t ıı r 1 ın . Sokakta kaldım . ve digerile kapıyı açtılar .. 
or· Nahide hanım efendi kahklJ· Bülent genç kadıııa : 
yor· bayı baatı ; - Otomobilinizi de garaj• 

- Merak edil.cek ne var .. koyalım da ben döneyim baaı-
ıv · aıı gece misafirimiz olursunuz. mefendi, Dedi;. 
or - - Teoekkür ederim fakat im- Cabide : 
tit- biaı yok çüoki anahtar kapının - Nuıl olur efendim biraz 

lizerinde kaldı . Hir tüılll çıkara· iıtirahot etmeden .. 
ılı- llı•dım • Sokaklao biriıioi çağır- Ve illve ederek : 
aha lııaiıa d• ııkıldım . Doğru ıize - Makine dıtnıda durıuo .. 

Rtldim . Sizi yaya gönderecek değilim 
lya · Ceoç kadın bunu ıöyleıken ya .. Dedi 
yeti-l:ıı;ıente bakıyordu .. Elektrikleri yakmadan yukil-

1 

ıaz Delikanlı, muavenet dileyen rıya çıkıyorlardı.. Cahide, bir ! 
ıril- bıı bakııı btmen anladı annesine yere çarpmasın diye Bulenlin elin .1

1 dao dönerek: den tutoyoıdu. Delikanlı eltkt · 
lrit- - Ben haoım efendi ile gide- rikleomişti . ., 

1 

Yiın aone, dedi . Yine karınlık!• el ele bi' 
dua - İyi düıündün Bülent dur· oılaya girdiler., Genç kadın bir 

a- tııa ! .. düğmeyi çevirir çevirmez kırmızı 
" . 
ucu· Cahid•, ıeytani bir gözle Bü- bir ışık etrafı aydınlatmıştı.. Bu· 

leııdi •Üzerek : Jeot kendisini küçük fakat zaıif 
• - Vallahi bu büyllk bir ra· bir yatak odasında görllnce fB 
iŞ lı 

llıızlık olacak. diyordu . ıırdı ... 
Genç adam pardesllıllnllo to

iği· ~aııo 1 bağlarken cevap verdi : 

iye- - Aman efendim ! . 

! 
1 

Cahide onu elinden bırakıp dı- 1 

şarıya çıktı .. Bülent alık alık etra
fını ı;üzüyordu. Bu ne demekti . . j 

Bütün kalbi çarpıntı kesilmişti. I ği- Cabide diıekıiyoııııo başını 
ka- lleçıiği zaman Bülent de ıliger ta·l 

toftan yıınına yerleşmişti .. 

Ren davası 
etrafında 

-Birinci sayfadan artan -

denilmektedir. 
Cenevre: 9 (Radyo) - Yeni 

Fransız tr.klifled burada ıatbiki 
mümkün olmıyao ve iddiılı §ey
ler olarak telakki edilmektedir. 

Berlin; 9 (Radyo) - Dıfiıleri 
bakanlığına meıısup yüksek ıeh
ıiyetlerdeıı biriıi F raosız memo 
roııdomunun ihtiva eti iği teklif
ler hakkında: 

- " Bu teklifler biç bir suret· 
le pratik olmıyan ve daha evvel- 1 
ce konuşulmuş olın teylerrir.,, 
demi§tir. 

Loodr•: 9 (Radyo) - Frııo -
sanın yeni emniyet planı hakkın

da gazeteler mütaliialarıoı neıret
mektediı ler. 

"Deyli Telgraf,, iazeteai: bu 
teklifler gayri kabili tatbikdir 
diyor. 

·'Deyli Horald,, ise CD acil ve 
mühim m•aeleoin Fransız plinı 

ile Alman planının temin edil 
mesi olduğonu ileri sür O yor. 

Londra: 9 (Rayyo) - İngiliıı: 
mümessilleri, Almanya ile anlat· 
m• tekliflerinin auy• dOımedi~ini 
ve çarei hallin buluam&11 güç ol 
madığını söylüyorlar. 

Londra: 9 (Radyo) - Pibe
ııtrop bugün Loodrayı terkede
cek .ve Kolonyaya gid:cektir. 
Kolonyaya gitmeden Berlioe git
mesi de muhtemeldir. 

Londra : 9 ( Radyo ) - Ri
beotrop bugün Groydao tayyare 
meydanıod• n, tayyare ile Berline 
hareket etmiştir. 

Cenevre : 9 ( Radyo ) - Ha 
vaatan bildirildiğine göre : 

Lokarno mü:ıakereleri yarın 
burayııı gelmui b,klenen Vanze
laodın muvasslatıodan evvrl ni-
hai safhaya girmeyecektir. 

Berlin : 9 ( Radyo ) -· Rea· 
mi mabfeller Fransız mubtırBlı 

hakkınbe diyorki : 

Kazanç ve muamele 
vergileri 

Ankara - Memleketimizde 
tetkikat yapan maliye mutabasıı
ıı Pisarıo r•po u üzerine k•· 

zinç verghinde bazı değiıiklikler 

Y•pılmasl karar lııtuılmııtır . 
Kazanç kanununda yapılacak 

değiıiklikler arasıodı memleketi· 

mize gelen ecnebi &an•tkirlardan 
alıomaktı olan yüzde elli oi~be. 

tindeki kazanç vergiıi yüzde ona 
indirilecektir . 

Muamele vergisinde yapılacak 
değiaiklikler de ıeahit edilmekte
dir . 

Yakında mu•mele vergisi için 
bir kanun projesi hazır !anacak
tır . 

Maliye vekfi.leti losyon, kolon 
ya, livaota , eunı gibi tuvalete 

mabsuı maddeleri yapan im•llt 
han..,Jerio mot ör kuvvetleri ve iı
çi adedi oe kadar olarıa olıuo 

maamele vergiıioe tlbi bulundu
ğunu valiliklere bildirmiotir . 

Bu şaheser: görmeğepek 

az bir zaman kaldı 

Nana 
0650 . 

İhtiyatkar \laziyet birdenbire 

deii§miıtir. Bunun Brenıbağda 
oturan Bitlerin verditi hususi la· 

limitten ileri gelditi mııbtemel 
dtr. Matbuatın mütalaaları mub 

lırayı şiddetle tenkit etmekte 
dir. 

Londra : 9 ( Radyo ) - Mah 
{eller Fransız teklifinin bir kısm 

ıoın gayri ameli olduğunn elSylü 
yor. Fransız cevabı mllnkere va· 

1 
disioin iık•ııdil edılm~si vazife · 
ıinl İogiltereye bırakmaktadır • 

Ü§ Bütün ev halkıoa oruvar der· 
Bir kaç dakika sonra Cabide, e e 1 Y e 1 8 0 a r 1 

Say~ : ,, 

,,,, Asri Sinemada-.. 
7 Nisan ~alı akşamındaıı itibaren iki büyük rıım birden 

1 
Üç büyük artistin en güzel ve en neşeli temsi 1 i 

Albert Prejean Marie Bell Armend Bernard 
karşı karşıya 

prensesin çılgınlıkları 
filminde eizleri nPşeden neşeye zevkten zevke 

sevlı:edecek günlerce tesirini unutamıyacaksınız 

2 
Haydutlar yatağı 

Fevkalade heyecanlı sergüzeşt fılmi 

Dikkat : 
Sinema tam sekiz buçukta 

Pek yakında : 
Martha Eggert-Şahane 

6660 . 
-. ' 

başlar 

vals 
-· 

--~~,~S-i_n~em __ a_sı_n_d&]_a ____ ~ 
Bu akşam 

Sarışın ve gllzel yıldız 

Anni Ondra 
nın temsili ilıi saatlik bir sinema ziyafeti herkesin memnuniyetini 

celbedPcek bir tarzdıı yapılmış çok komikve hoş bir eı~r 

Evlendirelim •I 'l 
ber•ber oynıyan en meşhur Franaız artiıti 

Lucieu Boraux 
Gelecek proğram : 

Çoktanberi beklenen mevsimin şaheseri 

NA A 
6665 

Alsaray sineması 
hl• lerkeo Bülentin aQDUi baiır -

dı . 
' 

Cahideye malik olmak bu akla ge- -------------------------·ı 
lirmiydi hiç? 1 8 ) d • • J A J 
kırmızı dudaklarında bir sigara _________ , _________________ _. I!------·---·------------------. 

olduğu halde ince ipek bir pijama ile ı için - Bülent l:.elki çilingir filan 
tla lcabeder ieç kalırsın anahtarı al
k•l dııımı . 

d.n 
rak 

- Aldım annı aldım . 
Köceyi timşek aibi döndüler .. 

in- A y " 
sfalta çıktılı.larında g•oç kadın bal 

liirati on kilometreye iodiımişti. 
ap Billente bakıyordu ... Genç adam 

Ona yardıma koşan bir hürm11t
karın tebesıümile gülüyordu . 

Cııhide, genç, paralı ve güzel 
ze- bir duldu .. Bülrnt onu teyz . si 

nin çayında tanımıştı .. O gece· 
mı- denberi bu genç kadın d~ ahbıp· 

ları meyanına dahil olmuştu· ve 
edi •ık ıılc evlerine gidip geliyordu ... 

ed-
&· 

aş-

ti t
ka· 
üp 
ile 

ye• 
lan 

fi-

eti 
iiuü 
ya· 
tcüo 
r; ni 

Bu güzel kadına yardıma koş 
lıalc onunla bir kaç dakika olsun 
hlnız kalmok delikanlıya büyük 
bir zevk ve hey~can veriyordu. 

Oııu mevmeği, ona kıır yap 
lll•ğı hatırına bile gelir memişti. 
Çiiolıü Cahidıı'nin ciddi ha ileri 

bir eı keğe ümit vermekten uzaktı. 
Bülent biraz evvel büyük bir 1 

t,ıaş göateren kadının manda ara-
1 

b•sı gibi otomobil sürüşüne 
b,yreıle baktı ve sordu : 

- Hanımefendi biraz ağır 
titını} or mııyuı., 
b Cıbide delikanlıya şeytanca 
&ktı : 

- Heyecandan kendimi unut
llıuoum Biilent bey dedi va oto
llıobile uçaıca bir: sürat ırerdi .. 

Kapının önüne geld!kleri za· 
lbaıı Cahide : 

- Bay Bülent size guıjro 
811&btularını veıeyim lfttfeo ka· 

İçeri giriverdi .. Ve oda kapı _ Kümee hayvanlarının başaşağı ve sırıklara takılı olarak taşınması 
sının kilidindeki anahtarı çevirerek Gve satılması yasak edilmiştir . Bu yosnğa riay't etmeyenlerin cezalan. 

erinden çıkardı. Küçük ıı.vcunda ı dırılacalı:ları ilıln olunur. 
~ıkarak delık . nlıya fıkırdak lıir Küçük çocukların umumi caddelerde ve kaldırım üzerinde toz toprak 
kahkaha ile haykırdı : içinde oyun oynadıkları görülmektedır . Bu hal çocukların sıhbatları 

_ Seni hapsettim Bülent. . kadar kazaye sebebiyet vermeleri ihtimali için de tehlikeli olduğundıın 

* • • 
Şalak söküyordu ... 
Delikanlı soyunmağıı bdşladı .. 

Kıravatını çöz~ı ken aralık duran 
oua kapısından aıınea inin hoşı u
zandı : 

-Ne kadar geç kaldın oğlum 
Merakta bıraktın bizi . 

Bülent, neşes ; ni saklayemıyan 

bir sesle karşılık verdi : 
_ Ç~lirgir uradım anne .. 
- Bılri açııbildiniz mi ?. 
- Açamaz clur muyuz .. 

Hizmetci kadın • 
aranıyor 

Evde hizmet görmek için bir 
hizmetçi kadın aranıyor. Matbaa· 
mıza müraclı&t edilmesi. 

. 
Teşekkür 

Aılemi doğum esnosındo muhak 
kok bir ölümden kurtarna doğum 
doktoru operatör Boy Noman Bed· 
riye al~nen teşekkür ve minnettar· 
lığımı sunarım . 

Diş tabibi 
ADLI 

bundan sonra or. üç yaşından aşağı çocukların umumi caddelerde ve 
kaldırımlar üzerindd oynamaları yasak edilmiştir. 

Bu yasağa riayet etmiyen çoculı:larıo noa ve baboluının cezalandı
rılacakları ilıın olunur. 6672 

Divan yolundaki eski avlenme dairesi yıkılacak 
enkazı ve arsası satılacak 

Divan yolu caddesinde ve belediyeye ait bulunan eski evlenme dai
resinin tevsii torik dolayısile yıktırılarak enkazı ve geri kalın arsası 
satışa ç.karılmıştır. 

1 - A) Mevcut binaoın yıkıl 'Daıı ve enlı:azınııı en fazla ikı ayda ar· 
saden kaldırılması açık ertırmoya konulmuştur. 

B) Muvakkat tıımioat: (45) liradır. 

2-A) Geriye kalan (200) metro murııbbolılı arsanın satışa da açık 
artırmaya konulmu~tur. 

B) Muvakkat teminat (53) liradır. 
3- Eğer istekliler, her iki maddeye birden talip çıkarlarsa, muvak· 

kot teminat : (98) liradır. 
4- ihale 23-4-936 perşembe giin :i saat on be~te beledi1e da

imi encümeninde yapılacaktır . 6671 

icara verilecek belediye bahçesi 
Hükilmet binası karııısın •lnl. i belediye bahçesinin icarı aşağıda gös

terildiği veçhile açık artırmaya konıılmııştur. 
1 - Açılı: artırmaya konulan iş ve müddet : B~lediye bahçeeioin üç 

senelik icarı 

2- Ba i~e ilgili kAğıtlor: lc~r şartnamesi. ( Ş:ııtnome yazı İ§leri ka· 
leminden parasız verılir.) 

3- işin ihale edileceeği gün : Nıs ının . 27 )noi' pazarte&i gOnü :saat 
on heşte beledıye "encümeninde. 

4- Muvakkat tııminııtı : Otu:r: \iıadır 6670 10-14-18-22 

Bu ak,ıım 

Bu senf'nin en kuvvetli ve heyecanlı eserini sunuyor 

Çocağıı••a çaldılar 
Mümessili : Babi Leoj 

Bugünlerde Amerikg ve bütün dünyayı alakadar eden toyyııreci 
Linılbergin çalınan çocuğu hadis• sinden ilham olan bu es8r bir 

harika.dır 

ilave : dünya haberleri 
Gelecek proğram : 

Ben ve imperatoruma 
Mümessili: Lilyan Heroel 

matineler : 
Cumartesi 
Paıar 

2,30 Ja Tarzan - Ve Metrepoliten 
2 de Çocuğumu çaldılar ve .. 

6673 

-------·---~------------------_..; 

/laclarınızı Tuvalet ve Parfümeri • 
ihtiyacınızı yalnız 

seyban eczaaeslad 
tedarik ediniz 

Çünkü.: menfaatiniz olacaktır . ____________________ ,_ ____ , ________ .._.,... .................... 
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Ad B M uameleleri ana orsası - PAMUK ve KOZA . 
CiNSi 

Kilo Fiyatı 

Ea az En çoL. 
Sahlın Mikdu 

ıc. s. JC. s. Kilo 

r.! ••• 1ı -pamuJt ı=g() 

Piyua parlatı " 331 33,75 
:Piyı11 temizi " 32 32,50 

-· 1 
38 40 

iane il 
f;llıpreı 

&.levlıot -
1 36,50 

YAPAGI 
' 

Beyu 
-ı 1 1 Siz•h 

Ç l G l T 
lltıpreı 1 1 iane .. 
Ierli .. Yemlik,, 

" "'lohumluk.. 3 3,15 -- HUBUBAT 
Bu~day Kıbnı 

" 
Yerli 5,40 .. Mentıne 

Arpa 
.t'aaulya 
.Iulıf 

JJelice 
Kuı yemi 
Keten ıobumu 
Mercimek 
~•Hm 18 

~ 

UN- - -

.... Salih 800 

l:!~ ... " 725 

• Uüs kırma " r Simit " ..... Cumhuriyet 800 

~t ... .. 755 
Düz krımı " 
Atfı " 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

9 I 4 I 1936 iŞ Bankasından ılıomıour. 
Saıaılna Penc 

Hıaır 6 54 Liret ıol_ 
6 

,_ Ranmark 1 ~ 
MıyH V 1tdeli 12 

lfrank"Friosız,, 
:-

Temmuz Vadeli 5 951 SterJin "Joıilis .. 621 25 
5 16 Hint bızır Dolar ••Amerikan" 

1 
124 92 

.Nevyork 11 30 J.4'rank "lniçre,. 2 - · 
. 

UAçlanmZI ve 
llabll 1aııarmızı 

Ali Ntısibi eczanesinden alınız 

Temizlik s310 268 Ucuzluk 

SAYIN HALKIMIZA 

Senayi iılerinde ilerleyişi bütün dünyaca takdir edilt n Sovyet Rus 
ya fabrikalarının son model yaptığı kapalı bütün dişliler yağ içinde 

.tının s.o tabla\• BergUza r ıiıtemı ·te çok hafit olan orak 

mekineler •• yedek parçalan dişli bıçaklar ziraatta kullanalen her CİDB 

pulluklaı Çayır makioalan Tırmıklar ot preaeleri Pul
yarizatlrler bitin Anadoluda kullaaılan ve çok höyük bir şöhret 

b•nan Te ıtltlerinizden en temiz yat çıkarın kullanıılı •• ••i· 
lam olaa SOtmakiaalarımı z oifoilerimiıin catanberi beklemekte 

aldalr.ları ballı oelikten 11~11 Ot kazmalnrımız son model 

mil .e tık Dikiı mıldnalarımız gelmittir.Flatlar rekabet 
_ "'.... derecede aoasdv • Paıaaltan ielffade edlniı . 

Pek yakmdı altı •e dört öktlzlD pallaklıramız ela ıelecektlr · 

Depo111 A••lda Osmatoh bankası •lbllda 
Ş.beled Merlin Ceyhan 

1579 20 

J Adana pamuk üretme çiflill direktör 
• IDIDnden : 
l Asgari Azami 

1 

Benzin 800 teneke 1200 tene 
Gaı 1300 » 1600 
Mazot 4000 • 5000 ' 
Valvılin 50 • 80 • 
Vakum 900 kilo 1000 kilo 
Greı 400 • 600 » 

Pamuk üretme çifiiğinin Şubı 
937 aonuna kadar ihtiyacı olan v 
yukarıda cios •e miktarları yaııl 
yanıcı madaeler kapalı zarf uıul 
münakasaya konulmuş ise de li• 
lar muvafık görülmediğinden pa 
zarlık ıuretile aatın alınacaktır 

ihale 22-4-936 günQne teHd 
eden çarşamba günü saat 15 d 
Tohum islAh istasyonunda yapı" 

lacaktır. ilk teminat « 1534 ,, Ur• 
20 kuruıtur . Muhammen bedelı 
«20456» liı adır. Şartnameyi gör• 
mek ve fasla izahat almak iıtiye 
lerin tohum ialAh iatasyonu direk• 
törlüğüne müracaatları, ve iıtekli 
lerin muayyen gün ve aaatta Adı 
na tohum islAh istasyonunda bu· 
lunmaları. 6699 1 

t 

Adana ziraat mektebi müdürlüiüadıı 8
b 

1 - Ad11na Z~raat mektebinde b 
(7660) lira bedel keşifli anbar ve 
samanlık inşaatı ı Nisan 936 ta· 
ribinden itibaren ( 15) gün müd· t 
detle açık eksiltmeye konulmuıtu~ v 

2- ihale Ni1&nın (16) ın"ı par- k 
ıembe günü saat ( l 4) de VilAyet 

t 

Ziraat müdürlüğünde toplanacak 
1 komisyon huzurunda yapılacaklar. 
1 

3- Taliplerin muvakkat tuni· ~ 
nat olank (575) lirayı ihale aaa
tından evvel VılAyet malaandığını 
yatırmaları ve (2490) aayıla kanu
nun birinci ve ikinci mıddelerind• 
yazılı evrak ve veaailde birlikte 
ihale aaatıncla baıır bulunınalan 
lazımdır. 

-----------------------------------ı 

4 - iapa& plAnile prtname ~ 
keşifnameleri görmek ve maldmaı 
lllmak iıtiyenlerio 1>u müddet zar• 
fanda Seyhan nafiı müdOrlüğünı 
veya Adına Ziraat mektebi miidü 
lflğüne müracaatları 6635 

1-4-7-11 

lstaabul ve Paris Faknltelerinden mezun 

D. Baıııdl Oaar 
Kadın hastalikları mUtehassısı 

1 
Hastalarını lstiklll mektebi kartısındaki muayenebaoeıinde her 

gün kabul ve tedavi etmektedir.6652 5-15 

Saym bayanlara L 
Viya nadan getirttiğiıR dünyanın eıı güzel Permenat ma

kioalarındın Fort Şrit makanası sıcak hava ile it)iyip 
saçlara asil zarar vermeyen ve 

ıerıletini femamen muhafaza eden yegane bir icattır . Her yerde bu 
üstün makinamn fiat farkı tabiidir.Bu makina ile 4 ve diter elektrikli 

makinam ile de 1,5 liraya garantili saç yapı-
yorum. 6623 

9-13 Berberiniz Mustaıa ince 

~estan hatnamı da açıldı 

Adana Tarsus Kapısında Mestan hamamı da açılmış 
tır. Takımları Bursa ve lstanbaldan getirtilmiştir. Eski 
kuyu kapandı ve yeni •otorlu tulumba yapılmııbr.Gör· 
mek için bir defa uğramak kilidir . Fiyatlarda zam yok 
tur. 6658 4 4 

Foto Co,lla 
l 

Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işlerini ı 
ve her tllrln Ağrandisman ve diğer bütün fotoğraf işle
rini yapmağa başhyan Coşkun Gnven, hf'r glln sa
bahtan akşama kadar açık bulunan atelyesinde saat 14 
den 19 kadar bizzat çahşmaktad ır. 

Amatörlere mamkün olan biJtlJn 
kolaylıklar göaterilir. 

----------------------------~---------------

SOCODJ • V8CD 
Mnstahsilatı 

Ga.z : Develi 
Benzin : Kanadlı atlı 
Mazot : S ny- Vacum 
Makineyafı : ~ erli 

G 6oil- Mobiloil 
Tene keli ve d6kme lD• alarımızı tavsiye ederiz 

Mükemmel ambalaj, t.;vkalacle ••aaf, e1i ıervia tefkilttam..ı. '"' 
zaman hiımetinise amldeJİI. 6457 

Merkez kumandanhtı ahnda 

Muharrem HUmi 
3-7-10-14-17 21-2'_11-------------------


