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-- ltalyanlar, Salı günü aıvae 
Adis Abaabaya gire
ceklermiş! 
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ltalyanlar, Mareşal Badoğliyonun bir hafta 
sonra Adis Ababdya gireceğini söylüyorlar 

Cenevre' de anlaşır.ak umndu bir kerre daha kayboldu 

Romı : 16 <A.A) --
- Evelisi ak ş ım 
motosikletli İtal 
Y•n kıt 'aları Des
sieyi üç tarafıo 
dın muhasara 
ttıni ş ve iki müf 
reze J sabahl eyin 
Ukıvemetıı uira · 
tnaksızıc ş r hire 

girerek İmpara 
torun aarayına 
fı~lyan bayrağı 
dıkmişlerdir . 

, Bu harekette 
)İne uçakların 
b~yük yardımı gö 
rulmü•t .. • ur . 

Mareşal Hadogliyonun bu 
balıeri bütün lıılyıdı büyük bir 
ıevinç uyandırmıştır. 

Dün, Mıdaryagı, Avenol ve 
Baron Aloizi HIBında bir görllı · 
me olmu§tur · • 

Bugün t•krer toplanıcıklar
dır. Buradıki umumi intiba bed 
bindir. 

M. Madaryaga dünkü ııörüı

mede biç bir karara varılamadı 

ğroı, İtalyanın V1ziyetinde hiç 
bir tebeddül olmıdığını ıöyle· 

mittir. 

Burada bakim 
olan bir fikre gö 
re, Martşal Bada
gliyo'nun Adiı 
Abıbaya ulaşma-

Nihavet ltalyan bayrağının dikildiği de5ıiedeki 
imparator sarayı 

Londra: 16 (Rıdyo) - Hıbeş 
İmparatoru Dille SeHıiyt. ulus· 

lar kurumuna bir notı göndere· 
rek lıılyanların zehirli gulu 

kullimık suıetiyle gayri medeni 
bıreketler iui protııto etmiıtir. 

Anlaoma ümidi bir keı re dı· 
ha kıybolmuııur. 

~ına çok bir ş ey kalmeımştır. 
Roma: 16 (Radyo) - - İtalyan 

kıtaatı, tayy.,e ve tınkların yu 
dıaıiyle Deaeie'ye üç koldan tı
arruz etmiş ve şiddetli bir sıvaş 
lan son:a bili mukavemet şehirc 
iİrmiş ve ltalyan bayrığıoı hüku
met konağına Hmıştır. 

Habr şlilerin bu savaştaki za
yiıtlui çok mühimdir. 

İtalyan kuvvUleri kumandanı 

icra vekilleri 
heyeti 

Dün toplandı ve muh
telif işler üzerinde ka

rarlar verdi 

Ankara : 16 ( AA ) - icra 
Vekilleıi heyeti dün İsmet İnönü· 
llij 

~ başkaolığ ı nda ıoplaomış mub · 
lehf i ş 1 er üzerinde kararlar ver
ınişıir . Sıhhat ve içtimai mu.ve 
net vekili Dr. Refik Savdam bu 

' 
~oe bı>yeti vekile kıreriyle 15,000ı 
loınanyadan 10,000 ide Bulgari s 

'Odan olmak . üzer.! 25,000göçmen
1 geleceğini ve bunlarıo Konya 1\jığ · ı 

de ır . Ç y 'I' k l'\.~yscrı orum ozget o 

1 
at Bolu Hil t cik vilayetlerine yer 
ettirileceklerini söylemiştir . 

Al_man Sefiri için 

Londrc.ıda büyük me
rasim yapıldı --

S _Londra: 16 (Radyo) Alman 
.'fırinin ölüsü için askeri mera

sıın Yapılmı§tır. 

1 Önde askeri band<ı olduğu 
1
19

ldo bir çok ecnebi diblomal -

l~•ı Cenaze alayını takip etmişler · 
j ,, ' 

Ö ü, bir top arabasınıu üzeri - 1 

hp " .. - onul muş ve arabanın yanında 

Un ı fo · nıal 1 Almau z•Uitleri bulun
llıuşıur . 

Aloy, bu s~rctle \ ıktorya i8-

l a5Yrııı11Da doğ . u ilerlerkeu top 
•r 

•lılmakıa idi. 

1
. D'fşleıi bakanı Eılen, mera 
,;~de İngiltere bükümetini lem 
1 ediyordu. c~nazeyi takip edeu· 
tr • s r· . d v •asında Fransız r ırr e 
•rdı . 

~faırşal Badoırliyo, buraya göo 

derdiği resmi bir tebliğde Desıi· 

enin işgal edilmesi üzerine Adis 

Ababaya 160 mil bir mesafe kal 

dığını ve önümüzdeki salı günü 

Adis Ababayı işgal tdeceğini ve 

bu ıuıetle Romalıların bayram 

güoüne teead :if eden o gün ber 

iki bayramı birden balkın kutlu
layacağıoı bildirmifti 

18 ltr komitesi ıon bir kırar 
verrcelderdir. 

Londra: 16 (Radyo) - Mue 

tal Badoğliyo, İtılyan bayrağı, 
dört ııün ıonrı · Adiı Alıa.bı' nın 
göbeğinde dılııalıncaktır, diyor. 

Londra: 16 (Rıdyo) - Yirmi 
dört saattanbeıi Adiı Abıbıdın 

kayde değer hiç bir hıber gelme· 
miıtir. 

Berutta enteresan bir 
dolandırıcıltk 

Beruı : 1•1 ( Hususi ) - Bura ı 
da zarif mahallesinde oturao Sü· 
leyman Sırrı adıoda birisi , çok 
garip bi. hızda dolandırılmıştır . 

Srrrıoın eakidenberi arkadaıı 
o.lan Yusuf isminde bir sabıkalı 

geçenlerde bapishantden çıkar 

çıkmoz parasız pulsuz kalınca 

Sırııyı bulmuş ve bir meyhaneye 
götürerek adam akıllı sarho, et
m iı ve Sırrıya inRndıracık jestler 
yaparak : 

- Sırrı , sana mühim bir sır 
te ı · ~i •ıleceğim f•kat uun9 iki 

mizle Allahtan başka kimse vakıf 
olmasın , demiş . 

Sırrı , : Yuıufu iyice temin 
etlikten sonra Yusuf tekrar anla
tarak: Beu hspiıhanede iken bir 
adamla tanı~tım . Hu adam sah 
t e kiirlıktın dolayı mahkum idi . 

Kuru az ve açık göz olduğumu 
anlayıı,ca bana , evvelce Kantari 
mahallesinde oturduğu evde taoı 
dığı bir kadın tarafından bir küp 
içinde mühim mikduda para ve 
dığer bir çömlek içerisinde de 
müc.:vherat ve alım gömüldüğü

nü ve kadın ölünce bunların ken
diıine kalacığını söyledi . 

Paranın yerini bana gösterrcek 
fakat adamın hafriyat için parası 
yok , Eğer para ı:ihetinden mua · 
verrd edilirs e bu defiornio çıka 
rılma s ıoa müsaade edecek , de 
m ış . Sül eyman bu geliri kaçır

mak istememiş ve iki pişmiş ta· 
'ukla dört paket siğara almış 

v · Abmede de iki lira vaerek 
lıap ' slıaoedcki adama göndermiş, 
altı ay bu ıureıle Ahmet kendi
sini o adam yerine Süleymanı bee· 

ltollirmit nihıyet günün l iıinde 
Süleymanın Sabrı tükenmiş : 

" E ,, haydi para çıkıcıkıi 
çıksın . Yokeı bende un çıka 
cak feryadiyle Abmedin yakuını 
yapıtmış . Ahmet Süleymındın 
kıırtulamıy. cağıoı anlayıncı Kan· 
tari mabılleainde gizlice bir hane 
taaarlayarak arka tarıfındın kıpı 
sınıo anahtar ölçüıünü a(mı§ ve 
yaptırdığı anahtarı Süleymanı 
vermiş ııyumut olduğundan Sü· 
Ieyman geçen Cumartesi g• ceıi 
kepıyı ıçuık haneye girmiş , be
raber getirdıği kazma ile defineye 
yol açmığı bışlamıı : 

Yusuf ubaha kartı kapıyı ge 
!erek aralarındaki parola muci
binctı Sültyıuauı yoklamış Süley
mana defineyi bulup bulmadığını 
sormuş . Süleyman " hayır ,, ce · 
vabıoı verince " am•n iyice ara 
sonra pi§ınan oluruz ,, diyerek 
KBvuşmuş Süleyman sabah• kadar 
ıoprıA ı kazmış . 

Küpler biıtıbi çıkamamıı • 
Mamafih ık~ama kadarda uğr•şa· 
rak çok büyük bir çukur açtıktan 
sonra nihayet paranın çıkmıyıca· 
ğını kendi de anlayınca Abmedi 
Y•kalıyarak poliae t~ılim etmiı · 
tir . 

Habeş harbi masarifi 

Parıs-Oeuvre gazetesine göre 
ltalyan devlet lı~ııkasınrn mevcu lu 
her uy 500 milyo~ liret azılmak· 
tadır . 
Huh • Ş s ·leri şim liye kadar ltal

yaya 7 mılyar lirete mal olmuş
tur. Umumi yekun 12 mılyo r lireti 
bulacaktır. .., ____ _ 

Notamız 
BUtün Dünya matbua

tında sempati ile 
karşılandı 

Ankara : 16 ( A. A. ) 
Notamız etrafındaki yıbancı 

gızeteler neşriyatı devam etmek· 
tedir . evyork Times ga:ı:etui 
Türkiyeoin tıkib ettiği sulbper· 
ver Dıı ıiyuıeının verdiği müı 

bet neticeleri 11ydıktın ıonr1 
Türkiycnin Boğazl1r hakkındaki 
hu ıon düıüst harek.ıile büyük 
devletlerin takdirine lıyık oldu· 
ğunu yaımıktıdır • 

Romen gazeteleri Pomınyının 
bu yolda Türkiyeye yardım ede
ceğini Alman gazeteleride müte· 
abhid devletleri ve bilh11ea İn
gilterenin bu notayı muBAit bir 
surette karş,Jımılarıodan dolayı 
Türkiycnin hiçbir ciddi mukave
meti : karıılamıyıcığını ıöylemek· 
tedirler. 

Jııpon gazeteleri Japon hükll · 
metinin 'noktıi naznımızı derbıl • 
tetkike bışlıyacığıDı ve efkarı u· 
mumiyenin aempıtiıinin verilecek 
cevabın lehimize olıcıği • biısinl 
uyandı dığını yazıyorlar. 

Ergani tahvilleri 

Kazanan numroları 
yazıyoruz 

Ankara : 16 (A.A) - 1933 er· 
,;.. •.ı;ıi • ıikrazı ıahvill.rinin bu güo 
yapılan keşidesinde aşağıdaki numa· 
ralar kannmıtlardır : 

42,464 numaraya 30.000 lira, 
96,068 numaraya 15.000 lira, 92,•l.41 
numaraya 3.000 lira, 139,583 numa• 
reva 3000, 194,184 numaraya 3.000 
lira, 155,614, 63,229, 6,738, ·U,300, 
69,480' 96,750 numaralar da 909 ar 
lira kazanmıtlardır . 

Bundan başlı:a 281 tahvile 120 
ter lira ikramiye isabet etmiş ve 
5000 tahvil de amorti edilmiştir. 

• 

lngiltere-F~ans~ 
Bele ika • 

Harp erkanı dün 
toplandı 1 

Londra : 16 (Radyo} - İngil- 1 

tere, Frans~ ve Belçika harp er
kanı bugün toplınuak umumi 
vıziyct üzerinde göıüfmllşlerdir. 

Harp erkanı bir kıç giln top
lanmasına devam ederek durum 
hakkındı bir karar verecektir. 

Alber Saro'nun radyo
daki beyanatı 

Pııiı: 16 (Radyo) - Başba
kan Alber Saror adyo ile verdiği 
beyanatta, Fransız milletine buh 
rın önünde casaret ve birlik tıv
ıiye etmiş ve "Fransa muh.kkak 
bugünkü müşkül vaziyeti de ber 
taraf edec•k bır bal çaresi bolıı · 
caktır., demiştir. 

" Türk Sözü ,, nü 
, Yeni uıi:ü ı'le bekleyiniz 

"Loryan. gazetesinio yemenden 
alarak neşrettiği bir haberde de
niliyor ki: 

( - Son günlerde Yemende 
Hummalı bir ukeri hazırlık göze 
çar pmaktıdır. 

6 bin Yemen askeri Yemen 
kıyıları boyunca tahtit edilmiş ve 

Yemende bir milyon galon benzin 
depo edilınittir. 

Diger taıııftan Yemen imımı 
ile bir Am•rikın otomobil tir 

keti aruındı yapılın mukavele 
ile külliyetli kamyo" ve otomobil 1 
ısmarlanmış. Avrupayı da mühim 
ıilab ıiparişi verilmi§tir. 

Depo eıiilen benzinler Ruı ııe · 

Cenup haberleri : 

-----

mileri tarafından yemen 11hUie.!ttt 3 )1 
rine çıkırılmıflır : • ır. ı,ım 

Bütün hazırlıldarın lııl.;~ ıubH . 
d "l ı.ı , 1 

kıı ş ı ol uğu anl•şılıyor. - ı - . ıb ı ıl 
. Çunkü t•lya huklh~etı , ~~~·a 

mıiddet evvel Yemen ımımın 

M h ) 1. fJU o 18, 
bıt vurarak ( u a ımanınııı mu 

ı 1 • "t\• Vtl n vakketen ti yayı verılm'tsıqr 
. ~ ~o~ v 

ve burada Habetutandın i,,e -
lecek yanlıları tedavi içiJ '.fı~ 
hast•ne ıçılacağıoı bildirmiı.~-' Jt m 
kıt Yemen bükümeti İıaly'inı 1 .,ı 
hastane yapmak bıhancıile lio - ~ 
mana yerleıtikten sonra bıhay\!1 1 

'1U 

ukeri biüssülhereke haline lıtoyı! um 

rak bir daha çıkmıyıcağını anla _. wıtb 
dığından İtalyanların bu dile~liı oa 1 

reddetmi§tl. bsı l O 
d ,.,ı.ı, ıb 

.n 
,f b•Rt 1 3 
H ıı ~ 

' ublO'( 
lske11derunda elli kadar genç, Tür.h a 
istiklal marşını söyliyerek gürültıi~ de : 

süz bir nümayiş yaptılar ID>Ö~ J e 

1 5 ! •ti '1 
'b d u 

Elkabas Gazetesi : lskenderun Türkleri taraftn- ~ n 
dan vaki olacak bir talep üzerine Reyiame;ı mn· 

){ 1 

racaatı Türkiyenin tasvip edeceOlni yazıyor.: ıı.t 

Antakya 11 ( Humei ) - 12 
Tarihli ( Elkabes ) gazeteıi "Şark 
telgrafları ~irktti,, ne atftn tu 
bıberi \·ermtktedir . 

Ankara-efkirı umumiye Su
riye istiklil hıraketlerini büyük 
bir dikkatle takip ttmektedir . 
Mevzuk men balar Fransa- Suri 
re muah .deıinin milletler cemi 
yetine aızı tsnasında Türkiyenin 
de_ İıkeodeıun uncağının Tür ki· 
yeye iadesi mestlesini milletler 
cemiyetine arz edtceği yolunda 
çıkan bir ııyiıyı teyid etmrmek
te fakat yine bu menbalar İs . -
kendeıun Türkleri tarafından vı
ki olacak bir talep üzerine bura· 
da Rryiıme mürıcut buıueunı 

Türkiyenio i•iraz ttmiyeceğini söy
lemektedir . 

- lskenderunda bir (Vatani 
merkezi ) açmak beveaine düıen 
hızı kimseler bu iti ptzar glloli 
resmen yapıcıklarınr ve bir de 
malum (Bayrak merasimi ) ıcra 
edileceği evvt le~ ilan ettiklerin
de o, bu be.beri alın Bilinlı ve ı~ · 

. kenderunlu 50 kadar genç o gnn 
İakenderunda toplanarak cadde
leride sakin bir nümayiş yıpmıılar 
ve Türk istiklal mar§ını söyliye · 
rck vatani merkezi yapılmak İl· 

tenen yerin önündrn ıreçmit· 
l.rdir . 

Bunun üzerine vatınilik itinin 
bu memlekette ıökmn bir İ§ ol . 

;ı l l 

.1 • " 1 
duğunu idrak edenler mün.Uİ\' 

bir.r tıraf• savuşmutlar ve t.Qrlİ: "' 
l fi 

gençliğinin bu hı kiki tez.ah ""rü ' 
l l • 

önünde sevdal~r ı ndan vaz geç 
mek zaruretinde kalmıılardır" ;E' 

~umıyiş her zaman olı{~ğu 
J 1 

gibi Türklere yaraıan tekildt iÇa-
t k. · b t 1··d ' oq ye sa ın g•Çlt za ı aoın mu ı -

hıh·ıine de meydrn kılmamış ve 
Biylanlı gençler ıktamı ğru 

kaubalırın• dönmüılerdir . 

Pamuk fiatlarıa~ 
i <t •• 

Eııe mıntakaeı pamuk pi illi'·-;ı 
11 gevıemiı ve fiyatlarda yfiın{ 0 

para kad1r düşüklük görülm~ü . f ' ıl 
B 'b 1 () :t ~ ıl una, ı racıtçı arın •:t ıpı 

'91ln almaları, Almanların fiyıf· 1!1 ~ 1 

ları yülıseltmediği ve dıhill • rıtH-8 
rikaların da mübayaatta liuhıo! 11" 

madıkları 1tbep olarak göUer\1'- •1 

mektcdir. 0 11 o ıl 
Son hafta içinde tesbit ~dil~·n 1 ı H 

fiyatlar şunlardır : :ıl •ı el 

Prese birinci 41,50 • 4~,50] lo 
Prese ikinci 40,50 - kabı l:lirincl 1 1 

42,50 - kuruıtıır . 0 ,,.,t z 
•• • 1 1 q ' 1 
ıuersın mıntakuı pımuk f. · ,. 

yı11sı son hafta içinde dqrıun. 1 
1 il u •'( '" ıımrıtır. 

1 () y 1 1 
Geçen bıftı 30 - 34 ktl(I!• . 11 

aalllın piyua parla§'ı ancık 29d 
kurOt ilzuioden eatılmıştrr · 1

2 
., 111 1 

Muhtelit bölgelerde g?f0\17n lı i , 
fiyatlar §Öyledir: u ns 1 

Adana boraasınde: Jınq_, 1 1 ..,-~lıl l 
iane 11 34 38, Kıpımah 3611 3fi.a, v/ 
Parlak 32 35, temiz 27.ı" 2~J> 1 

lıuruıtur. ~ ., i ., e ıı 
Mersin borıasındı : lan ~ Çı! ı qı b 

İııanbul 46 dır. ı M \ 
Dış pıyasılaıda: Cıhın paıpu!ı,, ı . .. 

durumu hıkkında a •11uluaal hır· 1 u• 
fiğin neşretıiği bir iatıtiuilr. eq ~ 
öğrenildiğine ğörı-, cibao pamuk m ~ 

- Ger/al ıiçıiııcıi şuyf ada ------- -·- -·-- ... __ ... ____ _ .. ---·· 
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Talebe cinayetinin 
muhakemesi 

Almanyaya satılan harp. 
ham maddeleri j 

Fransızlar, " Almınlari demi
ri biz veriyoruz ve verdiğimiz de
mirlerle bize lıarıı ıilahlinıyo,. 
lar ,. diye döğftnüp duruyorlar. 

1 Şeblr Dayakları 
Şi mendöferleri m iz 
Hakkında Ali Çetinka
yanın söyledikleri 

İzmir Muallim mektebinin müdür
1 

muavini ve hademesini bıçaklayan 
talebenin muhakemesi başladı 

Fraoaızlarro bu döğiinmeıini 

veıile yaparak Almanyayı trchiz 
rdeoleıin Almanyaya oe veıdik
leıini kısıca .,.ğıyı ııralıyoruz : 

Güzel bir teşebbüs Yeni şimendöferlrrimlzin Eko 
nomik durumu hakl.:ında Bayın· 

dırlık Hakanı Ali :çetinkıyı fU 
lıeyanatta bulunmuştur: 

İzmir : 14 (Hueusi) - Geçen
lerde , İzmir muallim mekt, bi mü 1 
dür muavini Roşidi ve mektep ba
demtsi Abdurrabmanı bıç•lılayan 
Kazımı,,, çık.rdığı hadiseyi yez 
mışlım . 

Ellerinden kurtulmak için bı
çak çekmeğe mecbur oldum . Bo-
ğuım eanuıada bıçağın ucu 
müdür muavini Retide değdi. Ab
du.,ahmanın ııuıl yaralandığın 

dan mılümstım yoktur ve bu ha 
rekelimde katil kndi kat'iyen 
bulunmayıp ancak dayaktan kur
tulmak için bıçak çekmek mecbu 
riyetinde kaldım . 

Petrol - Almarıyının 1935 j 
de kendi.topraklarında iatihıal •t· 
tiği petrol, ihracatı he1aba debil, 
dıtarıdan ııetırttiği mikıırın ancık 
yüz le 11,4 Odür . 

Adana muallimleri bir tasarruf 
sandığı açıyorlar 

••••• 
Adını merkez ilk tedriaat mu-

allimleri bir " muallimler hsar
ruf undıiı ,. kıırmu,Iardır . He· 
men hemen her vilayetle kurul
muf olan muallimler ta11rruf teı 
kilatı şimdiye kader her nuılsa 

Adanaıla vOcut bulamamı§lı . 

ıife~aılarını htım•ktadır . 
Altı kitiden mürekkep olın 

idare heyetine , İoönü baı muıl 
limi Btkir Kaya, Gazi muıllimle
rinden Esat, 29 Teşdııi<VVel mek· 
tebi muıdlimlerinden Alaettin , 
23 Nisan mektebi bat muallimi 
Münevver Akverdi ve Namık Ke
mal muallimlerinden • eı:meıtin 
aeçilmişlerdir . 

Demiryolu ir§aal ve İşletmesi, 
vcrec• ii oeticel•r itı bar iy le ticaı i 
ve sınai !t§ebbiislerden tımımiyle 
ayrıdır. 

Bir ticuet tetobbüsünde ne
tice oldukça kısa ve sanayi hayı
tıodı ise bir parça daha uzun 
zamanda b,IJi olabildıği halde 
cfemiryolları işl<tmesine tHllil.lı 

eden netic. lerin kat'i §eklini bul· Bu iıle alilıalıların mahkeme 
eine dün İzmir ağır cezUında bı 
kıldı . 

Dııruımada ialıntak kaıarna 
mesi okunduktan sonra maznuna 
ne diytceği soruldu : Kbım,va· 
kayı şöyle anlatmıtllr : 

- Mektebe devam edeme· 
mek yüzünrlen tasdikname verdi 
ler . Bır gün bu hsdilcnameyi al 
mağa gıttiğimde babama aid olan 
üzerimdeki bıçağı mektep mOdür 
muavini aldı, veımesi içın iarar 
ettim; ebeveynime verecekleri
ni söylediler . 

O sırada ebeveyyinim Urlada 
idi Akrabamdan yanıma aldığım 
Cavıtle mekt<be gittim. benim 
gibi ta~dıkname almak içio gel
mış olaıı Rrcop de kapıda bekli 
yordu . 

Ben de kapı dışıtda beklrmo 
ğe başladım . RHep içeri ııirdi, 

o sırada müdür . muavini Emin , 
!>eni görmüş ç'ğırdı . Tekrar bı
çağı istedım muhatabım Emin ol 
duğu halde diger müdür muavini 
Hoşid birdenbire müdahele etti. 

- Bıçağı una v"rmryiz, ka 
rakola veririz. Dedi ve birdenbi
re yakama sarılıp benı mauıına 

doğru çekti, odada bulunan diger 
muavin Emin vt İlhan ilr d.hili
ye Ş•fi Kadri ve talebedee Ha -
sao , Hademe Abdurr•hmanın 
yardımile beni döjmeğc ba§la 
dılar . 

Yodiğim d•yağıo l•Bİ•ile yara 
lar içinde kaldım . Buna dair 
raporum vardır . 

Mıuuoun iıticnbından son· 
ra müılilr muavini Reolt dinlendi 
ve dedi ki : 

- Müdür muavioliii odaaına 
ııiren Kazımda gayri tabii bir hal 
gördilm , bu; nazarı dikkatimi 
ctlbetıi, ber haugi bir bidiienin 
ön üoil almak için yakasında o tut· 
ıum, bu aıı.etle üzerini aramık iı 
tedim . 

Halbuki ıuçlu birdenbire ıil 
kioerek bir bıçak Ç•kti ve beni 
göğsümden )'&rıladı . Eğer dl· 
ger müdür muavinleri Emin, il
han , dahiliyıı t~fi Kadri oda içirı
de bulunmamış ve odacı A bdur 
rahman da gelmemiş olsaydı ba· 
ni mutlaka öldüncekti, çiiı.kü kn 
dı öldürmokti . 

Şahitler de dinlendiler. Vak'a 
eınısında odada bulunmuı olan 
bu oahitler ; Kazımın; müdür mu 

avioi Retidi öldürmek için bıçık 
çektiğini , eger kendileri Kazımı 
uçlarından bacak ve kollarından 
tutmamış ole11yi:lı oaun, R ... tidi iSi 
düreceğini ıöylemiılerdir . 

Bundan sonra raporlar okun
muştur . Abduırabmanın 20 gün· 
dr, müdür muııvini Reşid ile maz
nun Kazımıo bı•ıer güude iyi O· 

lacakluı bu raporluda zikredili- 1 
yordu. Mahk<mece diger talebe 
Hecebin çağırılmasına karar ve· 1 

rile•ek mubıkemo batka bir güne 
bırakılmıştır · 

Almıoyı g"çen ıene dört mil
yon tooa yakıo petcol ( ve pet· 
ıolden çıkan maddelrr) ıtbel rt
mi§tir . 

- Almınyadı kullanılan de
mirin yüzde ıeksen do~uzunu Fran 
sa, İevrç ve İspanya vermekt11- ı 
dir . 

Bakır - Almaoyının 1935 te 
kullandığı 275000 ton balurdan 
250000 tonunu Amerika , Rodez· 
ya ve Kaaade vermİ§tir . 

Bok1&it - Almanya , 1935 te 
ılüminyon yapmakta lıullındığı 

Bokasitin hemen h• psini Fraou, 
Mıciriatan ve Yugoıılavyadan it· 
hal etmiıtir . 

Manganez - 1935 le Alman· 
ya ihtiyacı olan manganezin yüzde 
76 11nı Rusyadal) , yüzde yirmi· 
sini loııiltereden almıutır . 

Demir balitaları - Ayni srne 
Almaııyı 22150 tonluk demir bı 
litalarıoı ııraeiyle Nor eı; 1 lsveı;, 
logiltere müatrmlekrleri Ve Yu· 
goılavyadan g•tirtmi§tİr ._ 

Çınko ve kuııun - Almanya 
urfettiği çialıo ve kurıuoun J111-
rııını Lebiahndan almaktadır . 

asırılığından yukasını sıyırmalıtıı 

dır. Bu gibi anlarda , süküoetle 
karar verm-k ve tekmil ülke içio 
de irsi bir mahiyeti olan itimadı 

hüküm süruürmek, harpten yılmı
yan Fransız milletine has bir key 
fi yettir. 

Görü§ülen , konuşulan şeyleri 

işitmek lazımdır ; illı ihtimal ole
rıık seferberlikten bahsediliyor . 
Halk tubakaları ve partiler ara-
sında yurt severcesine yaklaıma

ların tE>zahürleri kendini belli e.H ... 

Bu hayırlı te§ebbüa, hem mu· 
allimlerimizin şabıi menfaat ve 
istikballerini hem de dardı kal· 
mış meslek arkadaşlarının sıkın· 
tılarıuı gidermek bıkımından çok 
musip bir ittir . 

Adana meıkezindeki bütün 
muallimler billistiına 15 Nisanda 
toplanmıılar , 111ndığıo nizamna· 
mesini hararetle müzakere ederek 
bütün bir ittifaklı esasları kabul 
etmişler ve atçimluini yapmıo· 

!ardır . 

Sandık için kabul edilen ni · 
zamnıme en mükemmel koopera-

Seodık derbıl faaliyete geçe
cek ve önümüzdeki Mayıs maaş 
tarından , aidatlar kesilmeğe bış 
lan1cılı ve sandığın ilk bün yr: \'e 
ıermaycsini bu taRhbütltr tetkil 
edecekıir . 

Mürakıblıklare de , Namık 

Kemal bıt muallimi Ômer ve Zi
raat bınka11 ıeflerinden I' ehmi 
seçilmiştir . Bu eandığa vilayet 
mftlhakatıodalıi muıllimler de İf · 
liralı ed bileceklerdir • 

Halkevinde !23 Nisan haftası 
Karaca oğl-.n gecesi / 

lff Şubat Cumarteai g.cui aa 
at 8,30 da Cenup bölgeainin bütün 
Su Şairlerinin i§tirakiyle, sazlı, 
ıllr.lü, tüıkülü bir Karaca otlan 
ııecesi verilecektir. Girl kiigıtla· 
rın• Halkevi ackretilliğinden te 
derik etmrlidir . 

Hayvan vergisi ve 
ceza hırı 

1 

Sütün mektepler beş 
buçuk gün tatil 

23 Nino Milli hakimiyet bay
ramııı dönDm yılı münu~betile 
bfttiin mektrpler Maarif vtkileti 
nio rmrile bet buçuk glln tatildir. 

Bu lıtil 22 N•san çaışanba gD· 
nü öA-leden snnra baılıyarak 27 
Niııan pızuteai akş•mıoa kıd'J
dır. 

Geçen yıllarda bu tatil yalnız 
llkmekleplere t• ımil edil mit iıede 
bıı ba}rama tesadüf eden günlere 
hafta tatilinin ııirmrsi tedriuttı 
akuklıklar yapıcıfındın intizamı 
temin için, bu tatil bilı1mum 
mekteplerr t•~mil edılmiıtir. 

Hukuk gazetesi 

mok ve buııu r min ıurdte bilmek 
için bunlara lııyuen daha pek 
uzun bir tecrübe ve intizar devre· 
sinin geçmesi zaruridir. 

V ani, demiryolu işi uzun va
deli amme hizmetlerinden en mü 
bimmidir. 

Bu itibarla yeoi in§• olunmuş 
bir hattın ıktsadi ve ticari netice
leri hakkında birkaç sene gibi 
kısa bir zamana inhihisar td•n 
müddetl•r için mutlak bir kanaat 
irbarı doğıu olmamakla beraber 
yukarıda ıöylediğ:m rakamlar, 
ahirrn işletmiye açılmıt olan kıı 
ıımlarıdır. 

Beher kılometı eıine lsab.t 
tdcn yolu ve eşya varidetiyle kı
yas eltiğiıniz takdirde şu o-tice
leri göaürüı; 

Biliyorsunuz lıi kömür l>.ııı · 
mıı olen lrmak -F'ilyos h•tıının 
tulü 153 kilometre olan Ç1nkırı 
Çerke§ Eski pızar kıamını buse 
nene açtık. 

Bu kumıo billıil i4 1em' didıı 
ğu • aylık varıtlılinıi ghre bir se 
ııelik geliri kilometre b•şıoe yol 
cuda 91 lira. rşyıdu 108 lira ol 
mak lizere 199 lira olacaktır. 

Hat kllmüre, Ç•talağtıoa var. 
dığı zamun gelir uisbeti bD•bütüo 
artacaktır, 

nalıır b•tıımız o1an F'evzipaşa 
Diyarb.kir battıoin bu &ene ar;ı· 
lan 140 kılrtmelr~lik Sivrice Öi
yıı bekir lıısmıoıo bugüne (r,d.rki 
gelir seyrioe göre senelik geliri 
yolcuda 555 lira, enada 2064 lira 
olmak ıizere lr.iıomotrr bıı•oa 
2621 liıa olac•irnı tıh~io ediyo-

Fransada esen hava 
yordu . 

SlnbhıelotJa 1 MeJirtı hallıhll 
ılo~tu yüruy~b alaylar alkıılanı· 
yordu. 

Hayvan cezaları ve verırileri
nin bazı yerler maliyeıince keıri 
münzam beHplara dahil edildiği 
anlaşıldığından, lıundarı böyle / 
hayvanlar verkisi oıiıil zamlarının j 
kesri ~ü.~zam hesabaıı dı~~ c~ 1 ;. J 
mem::: ıvııliye Ve~Aletlace Dd
ttrdarlıklare bildirilmi;tir, 

ta~inlet 

-~"'""~ 
lıtanİıuıda, Lir çok drğeıl', 

l:ıukulıçulaıımızın ve prof•so•IPri
miltjn lebkit h ye~ıl,ariyle 8:ılÜ 
ve dolgun bir §elıilde intişar eıİ•n 
"Hukuk,,l ıdlı arkıdışımızın on 
üçüncü nusbası çıkm ştır. Hu 
kukçularımıza bu kıymeıli ııoze· 
teyi tavıiye ederiz. 

rut 
Bu ralıamluıdın Ç•nkırı ç~,. 

ku Eıkipnar kıemı umumi va
ıaıinıo çok dununda ve S.yrice 

Noye Zürher Saytuog gazete· 
aine Pariı'ten yazılıyor; 

Fransız hükümcti, Loodra'da 
olut tazyiki ahında gö•üımelere 
giritm•ii reddettiği zaman, bu 
harekete oou sevkedrn aebepl-. 
nelerdi ? 

Bunu, sırf milii bir haysiyet 
m~aelesi diye telakki ettiği için 
mi, yoksı, Mılleıler cemiyeti ve 
kollelıııf emniyet sistemine kartı 
Hitler'ın kuvvetini denemekte ol 
duğu hakkındaki siya~ıl telalıkj 
dolayiıile mi böyle bir tavur ta
kındı? Bu suali siyasal bir şıh 
siyete ıormu~tuk. Buna 11ldığımız 
nvap şu oldu: 

*Fransa için bu ışte asıl ölçü, 
bu yeni olut'a kaılınacalc olursa 
bir yıl ıonra vaziyet nasıl olacak· 
tır, meseleıidir. 

Eğer devlet idare etmek, ile
riıini kestirmek ise,bu CtVap ye 
rinde verilmiş bi· cevabıtıı. 

F.aaaaoın yapmış olduğu illi
faklar vardı ; onun, orta ve doğu 
Avıupısıoda, Ren'delıi hıiıliıele 
ıin doğrud&o doğrııya siyaıal ve 
askeri reaksiyon yıpm.kta olduğu 
diplomatik bir duı umu vardır. 

7 Mır ıtaki reaksiyon, halk 
duygusunda, esaı itıbariyle milli 
§Uura dokunıa bir baırket ve 
kendı hudJdlarının emniyr ti ba
kımından da bir ~orku ıfode et
mekhdır. 

Eğer Fran1111ı11 1 milli haasaai· 
yeti üzerinde dogrudao doğrııyı 
reaksiyonu yapacak olso kendine 
hu bir bükümet sistemi olmuş ol· 
saydı, almaoluın bu el çabuklu 
ğunun akibeti, seferberlik ve bel. 
ki dr ihlil edilmiı olın Ren böl· 
gesioe ~ürümek olurdu, 

Arkasınd•o millt.ti ıüıülıliye- 1 

crk olın heıbangi bir bükümet 1 

tedbiri bıkkındı bir büküm yürü· 
tebilmek için, Hitler'io meydan 
okum11ıoıa :yapmıı olduğu tesiri 
gö•mek lazımdır. 

Fransız hüktlmeti 1 vaktiıldeb 
evvel çe!lr lan bir kıeım yeılek ef
rllt müstesrıa , sef,·rherlikten vaz 
geçti; Mıısolininin Avusturyayı teh· 
didiu.lo yopt ğı gibi yapmadı. lrı
g'ltero gibi ona vatıın donantlllı
sını ltalyan sularına gönderır~k, 
arkasından l<'ranSeya yardım söaü 
verdiren lngiltere gibi de hnreket 
etmedi ve b11 surelle,eulh istPğini 
vo hakka olan itimadını büLn 
dünyaya gösterdi . 

Bu ha.lisenin, 1870 de haıbin 
patlad•ğı anlarla psikolojik ben
zerlikleri varılır : O zomanler da 
Bism,ırk Fransayı bilı- bile tezyif 
etmişti ki, hunun rt'zilıosu, Fran
sanın mizacına uyguo gPlen bir 
cevap olmuştu . 

İstenildiği keılar , Almanya 
tarafından bir tecavüz tehlikeıi 
olmadığı söyleıısin ; ıncalı: , Fran 
Hnın sınır emniyeti görfn kele 
devrilmi§ lıuhınuyor ki , silbjrk-

tif olarak brr yaoıaı korku l>ürüdü 

Bir llritonyo devlet adamı "Fran
sızları kızdırmak , kendilerini be
ceriksizl•ğe ~"vketmrğe yeter. ,, 
demiştır . Fransızların oluşların
dııki anılık , teznhürlarde bulun
molarına saik olmaktadır ki , bıı 
cibet mesul makamlarda oturan
larda yalnız şifahi mahiyeıt., kal
maktadır. Vu:ruh ve nısfet, lıen<li. 
!erini vakitsiz hareketlerden sin. 1 

1 koymaktadır. ı· 
Frrdli olaı ak dııiliğe kendini 

daha oz kaptıran Almaolara mu
kabıl, Fransız, yığın ruh haletinin 

Loodradalıi g!irO§melere ku 
lak bile umıyan sokaktaki adam, 
" Bize }lklaştılar ; yeniden kapı 
larım•Z• dayandılar 1 ,, diyor • 
Her Fon Ribb•ntrop , .Frııosaoıa 
200 milyon kişilik mütıefilıi var 

1 diye anlata dursun: fakat oouo 
bu anlıılışı , bir harp pıtlıdrğı 
tıkdirde , Fransız milletinin , Al
man ordularının ını yığıolarını 
yeaideo kendi top•aklarına yürü 
mDş görmesinin , bütün istihkam 
lr.rtıbatma rağmen , Parisin he
dr fleune ilıi saat daha yalılatmış 
olan bombardmao tayyareleriyle 
Fransız mukıvemetirıin en çaLulı 
yaralanacak bir ooktuı ofmasırııo 
öııilqc geçeıqeı; . 

mraiı tUlireviye mu•yene ta 
bibi doktor Cevat muhtar, İstan
bul Galata muayene henesi mü· 
ıehauulığını tayin o.:lilmittir. 

.. 
"' . 

Nafia fen ıbemtlrlarındau Meb· 
met Ali, tarfi11n İaıd1o baı len 
tneaıurluiuoa lıyin eılilmitlir. 

• 
~ . 

İıklo k~tibi Aeım, terfian Eı 
~iıehir İıkan kitipliğine tayin e 
dilmi§tir. 

Onun )'erine de Kıriılar Eli İs• 
lıao katibi Adanayı nakledilmiştir. 

Meıuniyetler 
Sıtma Mücadele Tabiplerinden 

Doktor Arife, hıstalığ•ndan do
layı 25 güo izin veıilmigtit . 

* " * 
Sıtm:ı Mücadelesi Sıbbat me

murlarıodan Naci Göçmene b11 
talığındın dolayı 15 güıı mezuni· 
yet veri lmiıtir . 

• * • 
Memleket Hastanesi Rootlıen 

Mliıebaasuı Doktor Ali Rizının 
ist•f•sı vrHılelÇe kabul edilmiı 
tır . 

~...;;;;--""'"1111&-,,.., •. ~·~ ...... ...._ 

Yeni eir ittifak 
Bir İngiliz Gazeteıioin yazdı

ğını göre; " İ933 Yılı sonunda 
Hitler ile Mırar B, bakanı Gilm-" . boş arasında ıkteılilmiş askeri 
iıtifakıo en İnce teferruatını gös 
teren bir ve~ika; iki tened.aberi 
Frılo11 tlış bakanlığınıo <lindıı 
bulunmakt.ılır . 

" Bu ittifak muııbedcaine gö
re, Almanya ilo Çekos!ovakya a
rasında bir harp halinde Mata
riıtan Almaııyıya yardım vadet 
mektedir. Buııa mukabil, Mıca
ristandan alınmış toprakları keo 
disine iadeyı müteahhittir . 

" Hitler Avusturyayı i~g.I e 
der r lmez, M•cariıtıoı küçük an 
taııta aaldırtac.ktır. Almanya f b 
rikalaıından çıkmış bombaıdı
meo tayyaıeleıi daha ~imdidrn 
Macar uçuş meydanlırıodı pek 
çoktur ve her gDn de yenileri gö. 
rünmektedir . 

Yirmi dört saat içinde 

Şehirde 24 ınat içinde en uf.k 
bir rııkııat ve b6diıe olmamıt rr. 

- Paranı!--

ı Boş yere h·ırcama ve har-ı 
cıyacaksan yerli malı al 1 

' ' ı ~ Di.Car be kır kısmı ıse umu mı vha · 
tiye oldukça yakın bir bat gös
termekıedır. 

Bununla b -raber biraz evvd 
söyled•glm gl~I ye İ ~lm.ndil,,r 
liatlarınd1 katİ ılcıiceye varıil •k 

için oldukça uzun bir idtizar dev· 
resi ıeı:irmek kaıl iktiıi~t kaidesi 
oİmakla baılıer bilhassa O.yar· 
bekir kısmında i k ı .. ntnio5 ayıa
dı kaydetliAimiz netice ati içio 
pek mlieait ~l.lrülmekledir . 

H.lcn : 350 to .. lulı Toıos sür 
al katarı Haydarpaşadın Ankara· 
ya i2 saat 5~ daklkaUa 

425 toululı Anadolu sür•t ka 
tarı Haydarpaıadan Ankaraya 14 
saat 55 dalıiluda , Ankarad•n 
Hayda.paşaya 1 l s.ut 53 dal.ikd 
da llatıııaHadırlrı, 

Dilislıdesi - Vezirhın ve 

Karalıöy Esldşehir arasınd~ 

takviye ve tecdid işi bitıiktu 
sonra : 

Toros eürıt kıt.rı H.ydaqıa· 
şadıu Aokauya 12 ıaa! :10 rl.kı 
ked• . 

Aoaı!olu siiıat katarı 11.ydar 
paşadan Aokarayı 13 saat 9 da ki· 
kada , Ankarııdao llayd•rpaş.ya 

12 1aıt 15 dahilı.eda vardırılacak
tır . 

Anadolu ıürat katarıuıo To os 
sürat katarına D1Zarao daha 
fazla zaman yolıla kalışı bu kıta· 
ıa f,ızla oraha ,·e,jlılıği içın dur· 
duğu isıasyooılartl• f l ı lı•klı·mt'• 

ıirıdecdır , 

r 

h 

• 
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Çük Mumyalar Emlak kıym_etleri Kon:ya_ Hab11leri : Asri Sinemada -.. 
kaye ---- Afyon mebusu Kamu-

Niho.d TANGVNER---' taya şifahi bir sual 

Bir muhtarı 77 yerin
den bıçakladılar 

' ~içi doktor, baeta mnlek 
ba41 ucundan hiç ayrılmı· 

1 iiçü vuruyor: Şefak söke
••li Onun başı ucunda ! .. 
•dışının akşamki halini, 
~sini düşünüyordu . 

aç dakikadanberi keryo 
lıo iki gözün kendiıini 
0 iin farkıoda bile olmı· 
Fakat yorgun iki dudak 

'-•ak ona seslendi: 
Feridun 

tlor, ıuı dalyasından he· 
1 ~• 0dı ve karyolaya eğil 

asılsın Fuad ? .. 
kla'.. bu suali , omuzlarını oy-

Umilsizlerin halile ce 
1: 

A.rtık iyilik ve Harlet de 
t bende lıald ı mıki ! .. 

öyle söyleme Fuad . Bır 
bıakla insao bu kadar yese 
t .. Y tnis:öe ıaatlık ,. 

•n;sİmi ? 

Ya ne ola~ak kaç paralı~ 

ta doktor, yatağındAn he 
dogruldu : 

Feridun, sen benim yaloız 
ıaııd • ıgıııı sanıyorsun Eve 1 . , 
Yrııet ~erir ı 
lıat ou .,.: 

0

t • - ~ 
~n ıçıoae, boıım •tJ 

dbeliın, tesellim, af diledi
ıa Ut 1 

arım yandı Feridun .. 
felıneı ·ı· ıtvgı ım mumyılerım .. 
Ne rluhıf feylerden bıl:ııie-

lıın F · J · B· ua tnlayamıyorum .. 
ılme1en, benim bu çılgın 

ıe Şaşı' Feridun .. Bir evi 
ıkla ·n a b k . . 

' 
1 1 n u ıdar ztırap 

ttıı der · Ka&ki yaloıı eYim 
Fdı .. İoaaoın ni degil mil· 
1 fan48 yine b•nlttı aktam
r1nlıiut1ı gösterip hu taba. 
gelirilccek gibi olmaz . 

·. ~ir bokiİrsın baıka rıe}'in 
•ılır 1 ... 
••d y . d . erın eo sıçrayarak hay . 
· M · , 0 ıııyalaı ım ı .. 

~ tuad bu binı evvelki söz 
e de ge~mişti . Fakat ben 

ety,b ı!anmıjiııtı . Nedir bu 
Y•lar .... 
uad F 'd b • erı unun u soruşun• 
ılaıile cevap verdi .. Hınç · 

ar · 
a bofıulınıi$td .. ~eke!" 

: N\' eınin edermisio Feridun? 
ev '/ g , e ... 

, ' llyİiy~ l!e~lerİôllo dende 
•ğıııa i . 

- ' İiphe etıııe Fuad 
İt' • ' .. 
•rıctuo, ben tam on s,oe 

lıi, e I' 'd" O 
11 " ı ı ım .. n seoe ev 
a e~~d bir insandım .. Ondan 

g,b~r , h~~bah,? .. ~ak~t gim 
bi degıl .. Şimdı .rtık lama 

111~ ~.edbahd ve taıtıamilc 
l>ır in&anim .. 

;.ıQlel b · b' ir karım, nur topu 
lı:ıır ~avrum vardı. bu iki vücu 

1 ıkı Yıl öoce kendi elimle 
ıı y 

tı:ı ere ö ldürdüm .. Ve düo 
, .. d' ~angıııda taroamile öl· 

Bu be demek '! 
Qad acı bir k~bkahı ile glll -

:. ~"et iki kere iJldiiler .. fu 
,,ııı ini .. Yalan geliyor ~aoa 
ll ı tk· 1

11 bir sesle devam etti: 
ıy/?o sene .vvel bir yaz sa
ti ;·. evimden çıkarken mü
tı ,' Zıne bir mektup sıkıştır 

~rfı •Ç•p içindekini oku· 

• ~sri 
lt\~nıada 

duğum ıaman beynimdeıı vurul
muşa di:iadüm . Karımın beni al· 
dattığı yazılıyordu . Buna kınmıg
tım Feridun. Çünkü karım bir i· 
lahc kadar güzel ve gendi.. 

Daha o dakikada eve ılör.düm . 
Ve acele İstanbul• gideceğimi ve 
beni akoamı beklememelerini ıöy 
Jiyerek ayrıldım. 

O ııec c yi zor etmiıtim . Şüp 
heoin iztirabile geçen eaatler ba 
ııa yıllar gibi geliyordu. 

Sut bir vardı evimin yatak 
odasının kapısı ı:luünde idim ... içe 
ıidco, saımaşın ve koklaşan iki 
vücudün hareketleri duyuluyordu 

Kapıyı bir tekmede kırar•k 
içeri dalmı§tım. Benim girmemle 
beraber karyolada karımın ferya· 
dını dbydtiıtı .. Ve elimdeki . tııbıtı 
cayı bu çığlığa doğru boıalllım . 

Kinimden titreyordum . Etekt 
riği eçarak, sefaleti gözlerimle 
görmek, · bıreımı dorurm•" iate 
~ordum .. 
Düğmeyi Çtviıdiğimde, ne gör· 

dllııı bilir miıiıı . ?. 
Doktor, burada iıtiralııodan 

kıYraaıyordu kit§ıdılldaki lil•~lek · 
daşından af dileyen bir sesle de
vam etti: 

- Karımla beraber kanlar i · 
'inde kıvrılıın gUıtel ya\lrumul . 

Bu büyük cinayelimi öıtmek, 
bu iki sevgili vucudu y• şatmak 
lazımdı .. Onların dizlerinde ber
gllu ağlayıp kendimi af dtirmek 
1Jlzımdı 1 

Burada, artık sİİyİiyeıtıiyd!ek 
gibi ıusmuşlu . FeridÜn letsıür 
ve beyecaola sordu: 

- Sonra Fuatcığ•m ... 
- Sonruı, onları Tutbanlıa-

mcrıler gibi mumyaladım .. ve on 
yıl onların önünde a<1:dele11dim 
Feridunl.. 
Ôoların soğuk dudaklarını ı:lptüm .. 

...... Ah .. Demek yanan bunlar 

dı.? 
-Evet, brrıim Klcopatremla 

çocuğu! .. 

Pamuk fiyatları 

- fliritıl:I sayfadan arlan -

durumu 935 36 kampanyası ilk 
hruında müuit surette inkitaf 
• 

• 1 
eıınıştır. 

Bu istatiıtikten aolaşıldığını 

gllre , 1935 · 36 kampanyası ilk 
'arıaındaki eiban pamuk iııtiblaki 
12,514,eOd balya tutmüşiuf . 

Ge~en kampanyaoın •foı tiılicl- , 
Jet iaıtıiıda ya~ılao illlil:Hılk ise 
11,826,000 balya idi. Gecel istih 
lakin höyltce yüks~lmesine karşı 

menşe bnkımından bazı ülkeler 
f:l•ttıuklarAnın uıfiyatı aynı veç
biİe artmış, blı!ılılıır.ıoki ise ıhl-

mışl,ır. ' 
İ>oğu Hind sian pamukları 

sarfiyatıoıo azaldığı ve buna mu· 
kabil Amerikanepamuklarının ise 
çoğ•ld ı ğı kaydedilmektedir . 

-T•n-

--~-------------~.ı 
lleyecan, hareket, güz~llik 

Ve 
( Clark Gable ) 

gibi bir artistin temsili 

Altın hırsı 
6687 

Martha 

1 

1 

takriri verdi 
Afyon mebaatı aerç Türker 

emlak kıymetleri bılclııoda Kamu
laya bir şifahi ıuıl t•kriri vermig 
tir : 

Saygı değer bllkümetimiz Türlı 
vatındaşlarının servetini himıye 

dmek mak11d.ile mevduatı koru· 
ma kınununu ntşretmi~tir · 

Yakın bir z.mand• ıyoı mak· 
eadla bir bankalar kınunu mevkii 
tatbiki! \'azedilrcelıtir . 

l::lu gibi kınunlar yurddaşlar 
larıfıodilö daldı 1 h lıdir edilir ve 
bükümetimize ebediyen medyunu 
şükran olurlar . 

Türkiyede bü~ük şehirlrrde 
ıabıi servet ( 2) ti.iclüdür . 

Biri nıkid olarak bankaları 
yıtırtlan paralar; di;crl emlillıe 
yatırılan paralardır . 

Bu güo görüyoruz ki, Türki
yede emlakin kıymeti nuti ol• · 
r11k ytrı yarıyı inmi~tir . 

Yeni bir kııım l:iaılmi emlalı: 
kıymeti vuıti olarak yarı yarıya 

inmiştir . 
Yeni bır kısım hallcın emlak 

tahvil edİien ve ırliİytinlaıllı lira 
ya baliğ olan aeı veli yüzde elli 
mahvolmuştur . 

HükQmet mnkezi olan Ank•ra 
ıiiüstdtina lslanııul ve limit IJİbi 
büyük şehirlerde emlak ve akar 
kıymetleri her gün tedenni etmek
tedir. Bunun boşlıcıı sebebi şu
dur : 

Halkın para ihtiyacını temin 
etıtıek içiıl emlıl.k bankaııma, em· 
niyet sanJıgma ve diger bıiiilı:ıtl11ra 
ve sarraflara ipotek ettikluri em
lllkin vadesinde borç ödenememe
sinden tlolayı h~r gün satılığa cı· 
karılan emlllkin çokluğundan ve 
mali buhran dolayısile fevkelllde 
dOo fiatlara haraç mezat emlllk 
satıldığından ileri gelmesidir. 

Haıt4 Finans Bakanlığının da 
ikide birde emvali metrilkeye ve 
emldki ntiriyeye ait emlAk v~ ara
zinin satılığa çıkarılması em\ali 
gayri meokulenio m 'itemadiyen 
tedenni etmesine bir ikinci Amil 
teşkil ediyor. 

,\caba Mygı değer Fin&ns Ba 
kıınımız emlak sahiplerinin sene
tici bu z•rarlı vaziyetten kurtar
mak için ne gibi tedbirler almak 

niyetlndedlf . ıı 

1 .
Mavi Yıldırım 1 

• • 
pıyesı 

f7 N•!BD cumıt giinü akşamı 
g 5 da timUma Halkevi temeil kolu 
t~rofındon ma16İ Öatiler ce-mi
yeti çıkarına gösterilecektir . 

Mavi Yıldırım geçen harta iki 
seee Asri sinemada muvaffakı 
yefİe tem!ıl edilmiş ve umumun 
rağbetini kataıimıştıı' . 

Vatanın ist• hlbında kıymettıir 
uzuvlarıni sete 4"ve feda eden 
bu· yurddeşlnra halkım•zm 1 r
dımdan ~·ri kalmıyacıoğını ta bil 
addederiz . 

Hizmetci kadın • 
aranıyor 

Evde hizmet görmek için bir 

hizmetçi kliılın aranıyor. Matbaa

mıza mürac ıat edilmesi. 

1 

Konya : 14 ( Huıusi ) -Mer
k•zc bağlı Kocaciban köyünde 
kanlı bir cinayet İ§lenmiştir. Mub 
tar İsmail 77 yerinden bıçaklan 
mak ınretiyle öldllrlllmO§tür . 

Katiller, mııbtuıo karnıııı de 
lik deşik etmişler, boyun damar
larını kesmişlerdir. Katillerin ay
ni köyden Yunus oğlu İbrahim 
ve Ali adlarında iki k•ıdeş ol· 
dukl.,ı saptanmıştır. işledikleri 
rinayeti itiraf edec İbrahim ve 
Aliııin bıçakları ıömdOkleri y1<r · 
de bulunaıu§tdr . 

Cinayet'!, tarlalara koyun so
kan iki kardeşi muhtarın menet· 
m•si ve sôğmeıi ıeb•p olmuştur. 
Buoa içerliyeu iki kardeı muh
tar İımıili feci 'ekilde öldürmüş- ı 
leıdir. Katıller tutulmuı ve tU · 
ıeye verilmiıter • 

İ<dnyada buğday fiatında 

17 Nisan cuma gQoü akşamı Halkevi temsil kolu 

tarafından 

malôl gaziler çıkarına 
umuma 

(Mavi yıldırım) 
18 Nisan cumarte.ı:i akşamından itibaren 

Martha Eggert 

( şabane vals) 
6696 

yükseliş IT'A -, 
Bir kaç gün evvel bugday fıat --~~--S_i_n_e_m_a_s_ı_n_d_a_._ ___ _ 

larında yükseliş kayJedilmigtir . 9 ı Bu akşam 
Nısan perşeriil:ie "linll b~rsada en D h A 1 1 k 1 6 ô k iinyanın en meş ur tenoru tın sesi ve ııvvet i 
yukarı fiatla beyaz buğday ı1 
ruş 20 snntirn, s~rt 6 kr. 40 sın, bir artist olan 
karıtık 5 kr. 25 sm , !iinter 5 
kr. 75 sm , beyllz arpa 3 kr. 25 
sm, çakır arpa 4 kr. 25 sm, Çil\/· 

dar 4 kr. 75 sm, yulaf 5 kr . 75 
santimden satış görmüştür. 

lhyvanf maddelete g .- lince be· 
yaz ıifıik 72, Güz yünü 66, iç .rik 
30, sığır derisi 55 , mıınd• göııü 
de 60 kuruştan satılmıştır. 

Bulgarisfandan 

10 bin göçmen gelecek --
Sofyı 13 Utro gazetesinin yaz 

dığıoe gör•, Bulgaristan Türkle · 
rioin mübaceıeti bıkkıoda Tütk 
ve Bulgar hükümetleri arasında 

bir aola§mıı olmuıtur . 
Bıı anlaşmıya göre, bu sue 

Bulgaristından Türkiyeye 10 bin 
göçme o hicret edecektir • 

Bunlardan 5 bini 15 Nisan ile 
15 Ağııstoe arasında, kalan 5 bi · 
ni de 15 Ağustostan sene nihaye
tine kadar Tü. kiyeye göç cdt<~{·k 
lordlr . 

Evvr la, bütün eınliikiııi satıp 
ta pas•port •l•nlarının göç etme· 
!erine müsaade ed!l.celıtir • 

Seyhan Varttijinden i 

1 

(Luciene ı"'.'turatoure) ın 
temsili Dramatik ve hissi bir mevzua sahip büyük bir film 

Gaipten bir ses 
Fransızca sözlü fılm başlıyor . acıklı bir ııser görmek ve güzel şarkılar 

dinlemek istiyenlere bu fılmi tavsiye Pd••riz 

Geiuek proğram : 
Heyecanlı ve güz~I sahnelerle dolu ve çok güMI bir mevzu ile 
süsleamiş (Clark Gable) gibi çok şöhretli bir artistin temsili 

Altın bırsı 
6688 

Alsaray sineması 
~ ~~~ 

Bu akşam 

Bu senenin son büyük eserlf'rinden birisini sunuyor 

Sevmek yasak mı?. 
Mümessilleri : Norma Şerer - F rederik marş 

Sinema Aleminin en hassas ve en kudretli iki yıldııınıo yaşattığı 
bu şaheseri mutlaka görünüz 

ilave : En son dünya haberleri 
Gelecek proğram : 

Bllya peşinde 
matineler • • 

Cumartesi 2,30 da iki film Çocuğumu çnldılar-Ben ve imparatoriçe 

Pazar 2 de Sevmek Yasak mı ve. 

1 - 936 Nisan celbinde, Adani 
şubesinde son yoklamasını yap
tırmış yerli n yabancılardan 316 
dahil 328 dahi piyadA, j~ndqrmr, 
muzı ko eratından henüz askerlik
lerini yapmıyanlur sevkedilecek
lert!ir. Hazırlıklarını yaparak da 
vet cetvellerinde yazı lan günde 
Adana şubesine gelmeleri illln olu-

6702 
·-------·~---·---......;;.;.;,;;; ______ _,,: 

nur . 

Adına doğum ve çocuk bakım Hi 
ı baş tabipli~lnden : 

Adana doğum ve çOculr. bakım 
evine yapılacak olıın çamaşırhane 
il~ her ;~i binanın dış vJ içi sıva 
ve badaııa~ı İçin 950 lira ıııuham
mon fiatlo Ve pazarlık suretile is 
t~klilerin uhtesine ihale edilec ı 
ğin<leD talipler ve şartnameyi gör
mek istiyeolerin mü~seese ba§ ta
b~belineı müracaatları. 6794 

15-19 _ 2,l-26 

ilaçlarınızı Tuvalet ve Parfümeri . 
ihtiyacınızı yalnız 

seybaa·eczaaeslnde 
--

tedarik ediniz 

Çünkii: menfaatiniz olacaktır· 

--------~~--~----------~-18 Nisan 

EggeR Şahane Vals 6703 
CUMARTESİ 
akşamı 



Adana Borsası Muameleleri 
r>Antrr ve l'.:li~A 

CİNSi En 

Kilo F'iyatı 

az En çoL. 
Satılan Mikdar 

K.. s. K. s. K.Uo 

Kal!ımalı paoııi1' 35,75 ~·- = 

Piyasa parlaı!t ,, 33 34 
Piyasa tPmizi " 32,50 
iane J 38 -40 
Jane 1J 
.Ekspre11 
Klt>vlanı 1 

-36,50 

YAPAGI 
l:Jeyaz 

1 1 1 :Si:ph 
ç ı c ı T 

.Ekspres 1 ~ 

1 

Jane 
)'erli "Yemlik" 

1 " 
.. Tohumluk,, 3,25 

HUBUBAT . 
Buğday Kıbrıs 

,. Yerli 5 5,37 
,, Mentane -

Arpa 
Faıııulya 

)'. ulaf 
Velice 
~ut yemi 
Keten tohumu 
Mercimek. 
:,ısam 18 1 
-~ --· ·-- -- -- -

UN .. 
•••• Salih 800 

... .... " 725 
:ö .Q 

Diiz kırma •• iti 
..ı.:.~ Simiı ,, ::ı .... 
~c - .. ~Cumhuriyet 800 ~i ... ••• .. 755 

~al Düz krıma ,. 
Alfa •• 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

16 / 4 / 1936 İŞ Bankasından alınmı~ur. 
Santim . Pene -

Hazır ı--ı- 50 Liret 101-
Mayıs Vadeli 10 Rayşmark 1 97 

Frank" Fransız,, 
-5- 931 Temmuz Vadeli Sterlin "lnıziliıs,, 622 

5 
I~ Hint hazır Dolar "Amerikan., 124 92 

Nevyork 11 l!'rank "lsviçre,, 2 

Adana ikinci sulh hukuk haklmlillndan 
47 
lnhisarlur v~kili Cemal Ergin 

tarafından Kaı aıar bucağl köyün-
1 

den Ahmet oğlu Osman aleyhine 
aç.lan alacak davasının yapılmakta 
olan muhakemesi sırııııında müd
deaaleyhin ikametgAba malOm ol
madığından muhakf'meoin muallak 
bulunduğu 13-5-936 tarihinde 
mahkemeye gAlmesi ve ya hir ve-
_kili kanuni gönderınasi lüzumu teb· I 
liğ makamına kaim olmak üzere 
ilAn olunur. 6697 

Adana ikinci sulh hukuk hakimlilindan 
46 
inhisarlar vtkill Cemal Ergin 

tarafmdan Misis köyünden makaeçı 
Mehmet c:ğlu Ali aleyhine açılan 

alacak davasmın yapılmakta olan 
muhakemesi sırasında müddeaa· 
leyhin ikametgllha malilrıı olmadı
ğından muhakemenin muallak bu
lunduğu 13 - 5-936 tarihinde 
mahkemeye g,.lmesi ve ya bir ve 
kıli kanuni f;!Öndermesi lüzumu teb 
liğ makamına kaim olmak ÜzE>re 
ilAn olunur. 6698 

Adana ikinci sulh hukuk hakimlifinden 
124 
inhisarlar vekili Cemal Ergin 

tarafından l locah köyünden Alı· 

mttt oğlu lsmail aleyhine açılan 
alacak davasının yapılmakta olan 
muhakemesi sırasanda müddeaa · 
leyhin ikametgAhı -nah1m olma.lı

ğından muhakemenin mullllak bu
lunduğu 13 - 5 - 936 tarihinde 
mahkemeye gelmesi ve ya bir ve
kiH kanuni göndermeei lüzumu 
tebliğ makamına kaim oloıak üzere 
ilAo olunur. 6699 

. . li/ . ~ 
Jak London'nın v.a şatın ço6ırışı 

Nam romanından alınan Ve 

l SAYIN HALKIMIZA Clark Gable 
- ... - - __....,._ 

Senoyi işleriP<le ilerleyişi bütün dünyaca takdir edilrn Sotyet Rus 
ya fabrıkalarıntn eon nıodtıl yap11ğı kopalı bütün dişliler yağ içif.de 

dönen Sac tabla\ı ·Bergüzar s;stemi -ve çok hafif olan orak 

makirıeli.'r ve yedek parçaları dişli bıçaklar ziraatta kullanılan her cins 

pulluklar Çayır makinaları Tırmıklar ot preseltıri Pul
varizatörh.\r biitün Anadoluda kulltınıl110 ve çok höyük bir şöhret 

kazonan ve ~ütlerinizdPn en temiz yağ çıkaran kullanışlı vo sağ

lom olıın Sütmokinalarımı z \'İf~·. ilerimiıin ~oktanberi beklemekte 

olduklurıJ halis çe>li~ tf'n yapılmış Ot kazmabrımız son mo ı,,.ı 

zıırif 'e şık Dikiş mılkinafanmız g .. Jmiştir Fiatlar rekabet 
kaLul etmez ıJerecrde ucuzdur . Fırsattan istifade ediniz . 

Pek yakındı alh ve dört öküzlü pulluklarımız da gele er kıiı 

ile diinyamn en zeki köpeği 

(Buk) 
tarafından trmsil r dilen 

Altın hır~ı 
6686 

___________ ! _______ _ 

Zayi senet 
Kert•&teci Bay Hasan Basriye 

verntiş olduğum 750 Jira için bi
rinci Notar<len tastıkli aldığım se
nedi yitı•d m. Şimdi yeni bir senet 
ahtcıığımdan eskisinin hükmü ol-
madığını ılAn ederim. 6700 

B eş :ıt bey mıı ballesiode 
26 numarada Mahmut 

kızı 

FATMA 

Kiralık bağ 

ez CUICZ === 

lnhisa rla r tütün f abri
kası direktörlüğünden: 

Eksıltmey"' konan Fabrika mt- , 
zan bir s~nelik nakliylftına , ihale 
KÜDÜ olan 16-4-936 tarihinde 
istekli çıkmadığından ihuld on gün 
daha uzatılmıştır.ihale 27-Nisan-
936 pazartesi güniı saat 14 <le ya
pılacaktır • 

isteklilerin bu müddet içinde 
şartnameyi görmek ve ihaleye İş · 

tirAk etmek üzere fabrika müdür-
Yılanlı mozr asında ölü eczacı lüğiine müracaatları 6701 

Halı.kının 9,5 dönüm kuyu ve kh- ..------------.. 
kir evi ve sebzesi bol bıığı kiraya 
veril .. cektir . 

Ssyhan Eczanesi Enacı 
kimyager Celal Bayere 

müracaatları 

Kacakcılar 
• t 

vatan hainidir 

lstaiıbul ve Paris Fakültelerinden mezun 

D. Ba•dl Onar 
her 

1 

Deposu Adaoada Osm:-tnh bankası .It;nda Kadın hastahkları mütehassısı 
Şubeleri Mersin Ceyhan 1 ı ı ki 1 k · k d k' 

1 1 
dostı:ı orıoı eti A me tebı arşısın ıı ı muayenehanesinde 

6579 26 gün kabul ve tedavi etmekte<lir.6652 11-15 

---------------------------------------~ 
1 Miijde, •iijde. •• 

Şölen 
Yakında açılacak halkrn istirahatini ve bütün 

zevkini temin t1decek şekilde büUlo mamulatım1z, fenni 
makinelerle im:ıl · dilmektedir. Çok temiz ve ailP.vi sa
lonumuzu bir kere ziyaret kafidir. 6678 5-5 1 

lllçlarınızı ve 
babk yağlannızı 

Ali Nasibi eczanesinden alınız 

Temizlik s310 Ucuzluk 

r 

17 Nlsall 1936 
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Sayın bayanlara !.. 
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\', 
le 
rii 

V •it iyanadan getirttiğirn dünyanın eıı güzel Perınenat nıııltai 

kinaların<lan Fort Şrı• t makınası ~ıcak hava ile işliyi o 
saçlara asld zarar Yermeyen 'ı 

zerilfetini tamamen muhufuzu ede 1 yegane bir icattır. il !r yerJe btık 
üstün makinanın fiat farkı tabiidir.Bu makina ile 4 ve Jiğ·.ır elt·ktri~Ka 

makinam ile de 1,5 liraya garantili saç yepı~~ 
yorum. 6623 

1 
13-13 Berberiniz Mustafa İnce 

-----------------------------------~~. 

SOCODJ -v aca-.~ 
M üs t a h s i l a t ı 

Gaz • Deueli • 

Benzin • Kanadlı atlı • 

Mazot • Socony- Vacum • 
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Gargoil- Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 
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