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lzmirde bir talebe mual
lim ve mektebinin hademe· 
sini vurdu. 
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Macar ıiüzellik kraliçesinin sarp;==· İleri hareket! 
!! 

, Meğerse 
51 . . h. 

Seyhandan Adana ıç~ ~ç 
ıİr tehlike melhuz degılmış •. 

Su işleri idaresi böyle diyor • 

idarenin bu seneki projeleri 
ybanrn, kıt ve ilkbah11r mev 
iode yaptığı ba1kmlar, A
aız içio bir tehlike Hydığı 
n şimdiye kıdır bu mevzu 
de bir kaç defa durmuş ve 
ıcclerimizi yazmıştık . 
5D, bu iş için kendilcrile 
en bir yezıcımıza su itleri 
törü Nadir demiıtir aı.i : 

) Kanunevveliode olan fev· 
af~uen, ıehrin yatak seviye~i 

tim kadar dolmuştu • Şimdı
lar geçen zaman zarfında bu 
'azlalaımamı§tır • Ve ara sıra 
ık yapao Seybaodan izam e
• bir tehlike melhuz ve me· 
e&ildir • 

ı İ§lerinio, öoümOzdeki yıl 
)Üslerine relince : 

T arauata Bt>rdan çayı üze 
Polatlı köyll önünde arazi 

k için büyük bir kapıkh 
ıpılacıktır. 
inşaat için 160,000 lira bir 

1idece1'tir . 

ırsuı ıulama kanıhodı bu 
lç tane sifon, :ııu metrelik 

ıe betonarme köprü ve da
ıı küçük itler yaptırılmı§ ve 
er için müteahhide 8000 li
lar para verilmiıtit • 
ora, Seyhan menbalırınıo 

1 
ı Uzun yaylada, hayvan ve 
ar yetiştirme" için orada ,. ... 

pılacık önemli bir ameliyıt v11· 
dır • 

Bu yayladı geçen eeıae aylar-
ca ıiireo iıtikcıf ımeliyatları 1a· 
pılmıştır . 

Bunlardan batkı, Mersindeki 
Efrenk deruinin bu sene ıeller· 
le tahıip edilen tetkilitları tok· 

rar islab edilecektir · 
Bu İş için de t0,000 liralık 

bir ameliyat yapılacaklar • 
Ceyhan ~arını muhafızı için 

yaptudığımız mahmuzlu hu sene 

bitecektir • 
Hunların lkmıline 3000 kOıU. 

lira kadar bir para gidecektir. 
Adaoadı, ıebardea Mıdık civarını 
doğru giden bllyük eed<lin (çCSk 
müt ve çok tehlikeli bulunmoı 
olan 70 metrelik bir k11mıoa k•p· 
tama duvarlar yapılarak tahkim 
ıdilmit ve eulann bu ıeddi yarma 
llDID ÖDÜ ılınmlltar • 

Silifkedeki Gökeu üzerinde 

Subülcme mevkiinde keu 3000 
küıfkr Jira 1arfile mahmuz ve kıp· 
lama duvarlar yaptlrılmıl} ve ta
mamen ikmal edilmiıtir . 

Merıia - SUifke JolUDDD Ef 
renk dereaioin menba tarıfından 
da tahkimat yıpılmı11 kaıarlaı
tırılmıı ve mBteıbhide lbıle edil
miıtir . Ve ameliyat da ~evam et· 
melcte bulunuyor · 

r1 ı -- 5--~~~~-

fı' Büyük bir küstahlık •• 
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mirde bir talebe, mualli
mini ve mektebinin 
hademesini vurdu . 

Vekiller heyeti 
Toplandı ve kararlar 

verdi 

Ankara : 28 ( A .A) - İcra 
vekilleri heyeti dün de İımet İn6 
allnün reitliği ıltıoda toplaamıı , 
muhtelif iıler llıeriade gGrlişmüş 
ve kararlar almı§tır . 

C. H.P. 
aenyönkuruı kararları 

Ankara : 28 ( A.A ) - Dün 
haftılak toplaotıeını yapan C. H. 
P. gen)öokurulu , parti iç iıle
riyle metgol olmuş ve ayrıcı 
Türk inlcılibıntn btyecanını yııa· 
tacak bir dej'erde kurulacak An
karada açılacak devrinı müzesi 
içio önceden yapılması icap eden 
itin üzerinde çalıgmıı , ıinem• 
i§leriolo genitliği ve ııoema:lan 
ve pıolekıiyonlu konferınelardao 
Haikevlerioin faydalanmaları "e 
killtür filimleriain trmia işleri 
proğrama eokulmuı , (ıoyad1 ka
nununu11 zamanı kıHldrimdan 

parti örkütleri ile Halkevleri yurd. 
dagların ıoyadı almaları iılerioi 

kolayla,hrm111 , bu yolda gidiıe 
bız verecek tarzdı çıhımaaı ka
rarlıttırılmııtır • 

Benim gözümle : · 

Talebe cinayetleri --
Bir kaç gün evvel şehrimizde 

Liae talebelerinden biriıl moallinıle· 
rinden hiriıine tecavüz etti ve döğdü. 

Dün geleo İgmir gHetelerind., 
okudutumuıa göre , İzmir muallim 
mektebinde de buna benzer fa.kat 
daha kanlı bir bidiıe olmuttur: Bir 
talebe yine mekt~pde muallimlerin
den biriıini ve bu kötü hareketine 
mani olmak iıteyen bir hademeyi 
bıçakla varolamışt1r . 

Soo ydlarda mekteplerimizde bu 
çe§it hadiseler sık eık olmaktadır • 

Bizi çok dil§üodürecek ve kor· 
konç bir ıekil almaga başlıyan bu 
talebe cinayetleri üzerinde büyük 
bir ehemmiyetle durmak lazımdır . 

Bütün hu cinıyedtri İ§Jiy,.nlerin 
hüviyetleri tetkik edilecek olur•• , 
teobelliği yüzünden sınıfdan dön· 

ııirde çıkan "Anadolu,, ar

- f~mızda okuduğumun göre. 
ri flPıe bir mektep talebesi, mek-

müt , ya ıblik nokeanhgı yüzünden 
binden tard ediliyor ve başkı mektepten atalmış talebeler oldueu 
bir mektebe girebılmeei içia de ınla§ıhyor • 
lcıodiıioe t&1dikname veıili· Hiç bir mualUmin , biç bir mü-
yor • Kazım, batkı bir mektebe dürün talebeıioe kartı garaz yap-

231 n müdür muavini ile mek· 
ademclerinden birisini bı -
vurmu§tur Hadise ıöyle 

. . l k ve tahsiline de- malı: ' kin beslemek küçükJilıtüne 
guıp us aoaca düımiyeceRi muhakkaktır . Binaen· 
vam cdectk yerde; bem hocBBl ' aleyh bir talebenin smıfta kalması 
hem de mektebin müdür muat'İ- . veya her hangi bir yolauzlugu yü· 

ni olan Reşidin canına kıymak ~u-ı züaden mekte.pt~n çıkar~lmıı olma· 
. 
~ir erkek muallim mektebi 
ııoıf talebesinden Kazım, 

aıızlığındın dolayı mekte-

retile öç atmığı kalkışıyor. Bır aıoıo sebeplerıoı tamamıyle kendi-
- Gerisi ikinci sahi{ ede - sinde araması lilzımdır . 

-~~~~~~==~~ ====-~~=-~ !l!!-oo-

b,ııponyada asi ordu henüz 
ve teslim olmadı · 

ümet vaziyete hakimdir. Gaze· 
ere .. koyda. Son hareket, sansar . . k 

.. .lfon dış siyasasını değİ!tırmıyece 
·tJ' ...... --- . 

ok • T k o : 28 ( Radyo ) - Aıı-
1. Yo : 28 ( Radyo ) - Aıı- 0 Y 

1
. olmalan için verilen 

•deı l · 1 k .. .. ~re tts ım 
1 erıy e as en ıurı ara- 1 ' b Ü öğleye kadardır . 

gf Yı~ılao koouşmılardı , asi - müddet ug. ;8 ( Rıdyo )- Tel-
,,e '

1 
eılabta müdahale karşıeın Şaogh•I yf · 

0 
muhaberall men 

lllak b . 1 graf ve te e 0 b' b' 
t , Ve ya ut kcod\ ar!u a- d'ğ' den Tokyodan 1ç ır 
il cstırrı oloıak fiklarıodan bi- edıl ı ı; mamaktadır . Hükfıme-

Ate.tcih edilm ~si teklif olun · haber.la ın karı• silahla mukabele 
C"'\'!1 ıııefl . k d" . . d tiP ası ere t -ı en eo alıkleuo en k'I yolunu tulle• ı 

~J an~ak yüksek ıDtbcli zabit suretiyle ten ı 
ıo ltalıcn 1 ılmıktadır . 
r t • 

0 acalduını bildirmiı- ıan ın[ iklnci'•ahlf ede-
~ - Ger,.., • 

ıı • 

Talebe n muallim münasebet
lerinde bakim olan §ey, bir ağabey
lik ve bir babal ı k tdkatioden. ti
tizliğinden başka bir şey değildir . 

Bir muallim·ıalebe~inin yetişme· 
sinde bizzat talebenin öz meofaat
larını diitiinürken, ayni zamanda ce· 
miyetin, memleketin menfaılarını da 
gözetmege mecburdu,. . 

Bir talebenin tenbelligioe, yolsuz 
Hıneketlerine göz yummak. yarın o· 
nuo yurdun bağrında bir Parazit, 
bir külhanbeyi olmasına yardım et· 
mek demektir . 

Bunu aalımamı§ bir genç, bo
zuk ruhlu, inaaohk terbiyesini ılm•· 
mıştır . 

Kendi günahlarını muallimin 
canile ödemtl!e kalkan bir talebe 
anı, baba hatili kadar ce1niyetin ı 
nefret cdeceli bir inııaodır . 

Muallimin terbiye ve okutma i~i· 
ni çok sakatlıttıracak bu çirkin ve 
bu küstah harekeclerin öoüoe geç· 
mek için belki terbiyevi ve pisko· 
lojik tedbirler bulunabilir . Bonlırı 
bilmiyorum . Fakat baoı ,öyle geli:. 
yor ki; muallimlere karır yıpılucat 
bu novi cilrümleri diğer cürümler· 

saran aşk macerası . it 
1 1 

. 1 he 
ayan ar şıma cep · 

ı Biitiin Budapeşte polisi Madmazel 
Magda'yı arıyor. 

Mactr11sı blitıin Budapeşleyl meş
gul eden güzelllk kraliçPsi 

Madmazel Magda 

Budıpt-ıte - O gece Buda
pqtenin Mnnden eoıyete1i mev· 
slaıioi en parlak ve en neşeli süva· 
resin yapıyordu. 

Çeşitli renkler içinde yınıp 

tutuıao koca 11lonları muzik, kah 
kabı, çıjhk seıleri dolduruyordu. 

Sanki o gece Bladet bu salonlar
da gerçekleşmişti. 

Franauv•• Sorga nın içeriye 
girdiğini kimae fark etmemi§ti . 

Bu otuz yaolarında gllzelHğile 
mağrur oramıyacak arelade bir 
erkek tipi idi. 

Kendisi bukuk doktoru idi . 
Hayata Budapeşte polis dinktör· 
lüğünde . bir memuriyt:lle baıla
mıftı . H&ttii bugünde memurdu. 

Fakat uslu çalıtk•o ve hiç bir 
suretle nvaotüre müstait görün 
miyen hır memurdu. 

Bütü bu kalabaliğin içinde ta 
oıd ı ğı bir aimı, yanlarında geceyi 
geçirebilecek bir çif arıyordu. 

Birdenbire bütüo kadınlar g8z· 
lerlnde silindi. f) ıındı görclüğii 
genç kızdan baıka gözlerinde hiç 
bir bayıl kalmadı. 

Bu, henOz bir kıduı deoemi 
yecek kadar körpe vucutlu ve ço
cuk deoemiyecek kadar da olğua 
bir genç kızdı. Adını biliyordu. 

- Gerisi ikinci sahi/ ede -

Almanyadaki müthiş muhakeme: 

30 Çocuk öldüren cana
varın muhakemesi bitti. 

SuÇunu inkir etmesine rağmen 
bu hayvan yürekli adam 

idama mahkôm edildi. 

BerJiadea (Paris Soiı )e yızı · 
lıyor: 

Scbvrin <.'ezı mabk@muinde 
bir ıydanbed devam eden fevkel-ı 
ade mahkeme hakkında bir çok 
dafalar tafsilat vermittik. 

''Mekl~ı.burg zebanisi,, adı ve
,ilea Ado]f Sefeld, piıkolojisi he · 
nüz kimse tarafendan izah edile
memit oJaa canavarlardan birisi 
dir. 

Ve mahkeme de bugün bu eaale 

küçuk çocuğun kayıp olm~sı Sch · 
vrio banliıioi korkunç bir heye 
cana dütürmüıtü. . 

Bu kıyıp olan çocuklardan on 
ikisi ölü olerak bulunmuştu . Ço
culclarıo ölüleri ıs~J r: yerlerde bu
lunuyor ve hangi şartlır içindi! ö l
dükleri de bir tlirJli anlsşılamı
yo du. 

Nihayet tüphe1er 56 yaıındaki 
seyyar saatcı olan Adlof Scefeld 
- Gerisi üçünct'i say{ ada 

sinde yeni bir harekete 
geçmişler. 

Londra : 28 (Radyo) - Roy
teria bildirdiğine göre : Habetler 
Akıum mTntıkasında yeni bir zafer 
kazandılar. 

Habeıler üç güa içinde birkaç 
bin kitilik İtalyan kuvvetini yok 
etmişlerdir. 

Loodrı : 28 (Radyo) - İtal
yanlar Ambaalagi yollaranı tut
maktaclarJar. Taubien mmtıkaeın 
da mevzi alan İtalyan kıtaaanıo 
harekatı · mecbnldür. 

Loodrı. : 28 (Radyo) - Bol 
yığmuılar dolıyiıile iki taraf or
duıuda halibazuda bareketıiz bir 
:şekilde gibidir. 

Ankara : 28 (A .A) - Habeş 
mabafili Akeum mıotakasıoda 

Habeş kuvvetlerinin yeni bir mu· 
vıffakiyet lı..azandıklarını ve bir 
luç bin kiıilik bir İtalyan kolunu 
bemeo tamamen imha ettiklerini 
bild!rmektedir. 

Roma: 
Resmen bildirildiiine göreJ

talyan kıtaları Amb.ulagıyı işkal 
etmişlerdir. 

Londra: 
Habeş İfleriode ismi geçen 

banger Rikker bu sabah tıyyare 

ile Adiıabıbaya hareket etmiştir . 
Roıoaya uğrayarak l\lusolini 

ile görüşeceği de söylenmektedir. 
Roma: 
Mareşıl Badoiliyo 138 numa

ralı eblitde diyor ki : 
İtalyan kıtaları düa 1abab ıa

fak vak:tından beri Eritre cephe
sinde faali ye geçmiılerdir . So · 
mali c~pbeıiade mühim bir hare · 
ket olmamıştır . · 

Roma: 
Askeri mahfeller , y ni Jtal

yan ileri tiarelct!tinin dün sıbab 

başlıdığıoı bildiriyorlar . Uçaklar 
bütün grçen baftı içinde Amba,a
i• b elgesini bombardıman etmiş · 
lerdir . 

· Türk - lngillz ticareti 
eskisi gibi devam 

edecektir . 

Londra : 28 ( Radyo ) 
Avam kımaraatnda sorulan 

bir auıla verilen cevapta Türki
ye - 1ogiliz tic ıueti eskisi aibi 
devem edecektir denilmittir • 

cevepv~meden bUmiı bulunuyorı~~-~"~~~"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~c~~~~~ 
Hadiseyı kısseca hıtırlıyahm: 
Soo dört Bene içiode bir çok 1 

dtn ayırarak lfaillerini daha şiddetle 
:cezalandırocak yeni bir kanun kabul 
etmelidir . Yoksa gençligin ınbiye 
ve yeıiştirilmeıi hueuımndıı mualli 
min i ş i çok ı::ilcleşrcek "" talebe lô· 
yık olmodı~toı zorile alınılj!;a kalkış · 
makta devam edecekıir . 

Soora audeco teobclli~' neticesin· 
de bir : kaç sene srn1fto kalarak 
mektebi terketmek mecburiyf'linde 
kalan talebeye konunun tayin ede
ceği bir ceza) ı da çc:ktirmt-k her hal· 
de uıües ir hir tt>dbir olabilir . 

Japonlarıo yaptığı gibi .. ecne· 
bi memlek<":tlerde raht1il gören Japon 
talebtlni hiç bir konrrol ve baskıya 
maruz drğillerdir . Y aloız onlar bi· 
lirlf"r ki; mıınffok olmadan memle· 
kt:tlerine dönerlerse derecesine gö
re müddeti d .. ği~en bir bidemalı 
ıake kendilerini beklemektedir • 

Btlki modt-rn terbiye aistf'mleri 
ve hukuk nazariyecileri için bun· 
lar oykm fikirlerdir . Fakat gittik
çe tehlikeli bir şekil alan bu talebe 
cinayetlerini durdurmak için mu· 
vakkat da olsa çok şiddetli ve mü· 
essir tedbirler almak lazımdır • 

Nevzad Gıiverı 

~} 
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Adana sokaklar1nda başımıza gelenler .. 



Seyfa : 2 

Şaşılaca11: şeyler 

Tahsil Aşıkı veliaht 

Okyanusdaki longa adasının 
veliabdi , Yenizelanddaki Üni 
versitede okumaktadır . G eçcn
lerdP, yılbaşı tatillerini geçirmek 
üzere Tonga adasına ,Jönüyor . 
Fnk!lt; bu adaya pek öyle sık ı1ik 
vapur ıığramadığı için , laliJ gün
leri bildiği halde Üoivcrsiıeye 
dönemiyor ve mUthiş tt'l3ştauıyor 
Derken bir gemi uğruyor , fakat 
bu d rfu da l<aptao hiç bir yolcu
yu g emiye almak salahiyetinde 
olmadığını söylüyor . Veli&lıt , 
resmi sıfatından istifade etmek 
istiyors da , muvoffak olamıyor. 
Nihayet , gemiye bir tayfa çıra 

iı kıyafetiııde gi riyor . Oklanda 
gelince , kapdanın ücret olarak 
verdiği seksen \cuıuşu alıp vapu · 
ru terk ediyor ; ziyaretine giltiği 
V alii umuminin keneli şerefıne 
hazırlattığı zıyafette keroını do
yurduktan sonra Ünivn,.siteye , 
profeşöılerinı dinlemeğ~ gidı)'Or. 

Taluil nşkınıo şu güze\ eserini 
takdir etmemek mümkün mü ?. 

Bir haftada içilen şarap 
A maoyada geçenlerde bir 

" Alman şarabı haftası ,, tertip 
etmiş ve ; biranın milli içki sayıl
dığı bu memlek<'tte şarap içio de 
bir alaka uyandırmak teşel lıü

!llünde bulunmuştu . 

Son Alman gazetelerinin mem · 
nuniyetle yazdıklarına göre , ista
tistikler,~bu " Alman ıaralıı haf
tası ,, zerfında Almanyada yedi 
milyon beşyüz altmış sekiz litre 
şarap içildiği ı1eticcsioi öğıeniyor!. 

Bu sekrz milyon litrelik şarap 
la birlikte , boğazlarına pek düt · 
kün olan Almanlaııo kaç :milyon 
~ilo domuz sucuğu ve tuzlu simit 
yediklerini artık siz bin tahmin 
edin 1 

Atların piri 1 
Jogiheredeki 11 At nesline ait 

yrp yeni bir ıey bulmuştur . Bu; 
.Maoçisterdeki bir Atın 62 yıl ya· 
şamış olduğunu kntiyelle ve zevk
le gösteren lıir takım vesikalar· 
dır . Cemiyet , derhal bu Atın 
kafa tasını ara§lırmış., butmuş ve 
oou , ct:miyet merkezinde güzel 
bir vitrine yerleştirerek, altıoada: 
•• Atlarm piri 1 ,, etiketini koy· 
muştur . 

Bizim ~ukurova Atlannın da 
bir piri yok mu acaba ?, fUDu bu· 
lup çıkarsak !. 

Büyük bir 
küstahlık 

•• 

- Birinci sayfadan artan -

giin, hazırladığı bıçağı üstüne a 
larak diğe r talebelerle birlıkte 

mektebe gdiyor v~ müdür mu
avininin odasına girmek istiyor. 
Odanın kapısında bckliyeo ha
dtm~. Kawıun halini beğenmi
yor ve içeriye girmesine müsa 
cle' etmiyor . Kazım, isra,ıa kapı 
ya d•yaoıyor ve bıçağı çekerek 
kendisine mani olmak isliyeo ha-
demeye saplıyor ve hademenin 
feryadı ÜZe!'ine hasıl olan karı 

şıklıktan istifade eden Kazım , 
derhal odaya gireıP.k müdür mu
avininin üstüne atılıyor ve elin
deki bıçağı onun göksüoe, kolu
na ve rutgelen yerine batır ma · 

ğa başlıyor . 
Bir an içinde olen ve müdür 

muavininin müdafaa fırsatı bul. 
masina imkan bırakmıyaq bu ha. 
rcket devam ederken mektebin 
talebeleri koşıışup odaya giri 
yorlar ve Kaıımı yakalıyarak e· 
linden bıçağı alıyorlar ve müdür 
muavinini de kanlar iç ude kal · 

( Türk Söztı ) 

Mac-ar güzellik kralicesinin • 
sarpa saran aşk m carası 

- - --·· ..... ---~ 
- Birinci sayfadan artan -

Üniversite profesörlerioden 
D .u1c:onuo kızı .Magda idi. Oo seki~ 
yaşıoda iken Budapeşteliler tara· 
fından güzellik kraliçesi ıeçilmiıti 

O, kalplere hakim olmak, bü
mukavemetleri kırmak için görü
nüvermesi Ufi olan kadmlardan· 

dı . 1 

Fıansuva Sorga neredeo gel 
diğioi kendisinin de bilmediği 
bir cesaretle birdenbire çok nik· 
bin olmu§\U.J 

Birdenbire güzellıkt~n az olaıı 
ueıibini. onun zengin ve kendisi
nin fakir olduğunu unutuvermişti . 

Arkrdoşlarından birisi M1ıgda 
nın yanında bulunuyordu. Ona 
yakleşti, Ve takdim edilmek ar
zusunu söyledi. Arkadaşı güçlük
süz kabul etti. 

Ve bu takdim mcresimi, btl 
tün oradakiler için bir nr.zııket 
hareketinden h•şka bir ş ryi ifade 
etmemişti. 

Fakat o dakike da iki genci o 
gözleri çarpıımı! ve ~irbirlerini 

anlamışlardı. 

İki kalp bu nefis dakikada bit· 
birlerine akmış ve birleşmişti. 

Bir balo gt cesinde doğan bu 
saadet onu takibeden baftalaıda 
batta aylarda da devam etti . 

Geçen yaz iki aşıkın ~aadet
leri en yüksek noktasına çıkmrş 
mışh. 

Kızın annesi - ki kocasm· 
dan boşaoınış, ve tekrar evlen· 
mişti - Ji'ransuvayı bir kıç güo 
geçirmek üzere villasına dav~t et
mişti . 

Ba andan itibaren iki sevgili 
birbirlerioi niıa•lı gibi saymağa 
bile başlamıf1araı . 

Nihayet Fraosuvıı artık ken
clisi için her şey olan Magdayı 
annesinden istemek için onun mü· 
sadesini alabilmişti . 

Prof uör Dorkv kızının a§k ro· 
manını öğrenmekte gecikmemiş

ti . Fnnsuvamn kızını istemej'e 
kadar ileri gittiğ: ni öğrendiği za
man ğidip eski karısını bulmuş 
ve kat'iyen buna maoi olmaluı 
Jazımgeldiğine onu da ikna et 
mişti . 

Bunun üzerine evveli Mag· 
dayı Fransuvayı görmekten men 
ettiler . 

Kızm yalvarmaları, protesto
ları tesirsiz kalmıştı . Ve bir müd 
det sonra herkes Magdanın 
ana ve babasının yas11ğına boyun 
eğmekten başka çaresi kalmadı
ğına inanmışlardı . Fakat 10110 

sevin~e .... 
Magda bir ıün nişanlısına : 

- Beni kaçır ! dedi . Bu ıu· 
retle anne ve babam .lorla tazı o · 

lur lar .. 
Fransuvanın da zat< n Allah

tan istediği bu idi . 

dırarak ilk tedavisine baılıyor· 

hr. 
llu sırada, hadiseden ho ber· 

dar edilen polisler mektebe ge
liyorlar, bir taraftan yaralı mü· 
dür muıwini ile hademe hasta
haneye kaldırılırkro, diğer taraf 
tan da Kazımın bileğine kelrpçe 
vurularak merkeze götürülüyor. 

Müdür muavininin yarası ha 
fiftir . Fekat hademenin yarası, 
şiryahların kesilme!Iİ ve fnla 
kan kaybetmesi yüzünden •ğar 

dır . 
Kazım hakkında "katil mak

udile ve bıçak trdarik ederek 
cinayt t işlem< ğ~ taammüden ha 
reketinden dolayı ,, tahkikata 
devam edilmektf'dir . 

Bu hadise İzmirde derin bir 
teessür uyantlirırıjhr • 

Bir güo Mıgada t liode lr.üçü\-: 
bir valizle annesinin evini terk 
etti . Ve oi,anl1110 dul annui
nin evioe yerl~şti . 

Aynı gtce l\1agda annesine 
telef on ederek karı nnt ve yelli 
adresini .bildirmekten de çekin· 
memflti . 

Pıofesör Dorko badiıt-yi öğ 

renince Fransuvanın annesinin 
evine koştu ' ' e kızını görmek is
tediğini söyledi . 

Fransuvanın annesi onu Ma 
grlanın yalnız bulunduA"u bir oda 
ya götilrdil . 

Magda babasını göı ür g&ı 

mez: 

- Faydas,z dedi . 

lsrar etmeyin . Annemin ya
nına, izdivacımaza r zı olduğunuz 
zaman ancak döoec ğim .. 

- Annen bosta .. Şimdi Sı
natoryomda, yarın kendisine mü· 
bim bir ameliyat yapılf'cak 

Bu ameliyatta kuıtulup kur~ 

tulmıyacıgtoı Allah bilir . 

Seui görmek istiyor . Onu gör· 
dükten sonra tekrar buraya gele
bilirsin .. 

Magda bu mülhit habrr kar· 
şısında aklına hiç bir şey~gt"lme
dcn ( peki ) demekten batka bir 
sey düşunmedi . 

Ertesi sabah yanında nitınfı
Sl ve nişanlısının bir kaç arkada
şı da muhafız olarak haıtahaoeye 
gidildi . 

Hastahanede Mıgdayı pe4Ce
resrı ve içeride hiç bir halta -
nın bnlonmıdığı ei; odaya ıok 
mak istediler . Derhal kendisini 
hapeetmelc ittıedikletini anlamııtı. 

Fakat mubafızlannıo ve oi
şınlısınıo şiddetli müdahalesi sa
yuinde delilere mahsus bu has
tahaneden çıkalJildi . Sonr.dan 
anladı ki hu kendiıiae kurulmut 
bir tuzaktı . 

Tuzalclaımıa boşa Lapandığı· 

nı gören ana, baba Fıansuva aley
hinde kıı kaçırma ve ıioni rlltte 
varmamış bir genç kızı hattan çı 
karma maddesinden poliıe m6 
racut etti : 

f Akat polis Fraoıuvanın evi· 
ne geldiği zaman güz~) Magda 
çoktan sır olmuştu : 

Fransuva eptyce müddet po
lis dirrktörlüğüode çalııtığıodan 
bütün gizli polisleri tanıyoreu . 
Bunun krndisiııi takip edt-rt.k 
Megı•ının y.-ni adresini bulmağa 
imkan yoktu . Nihayet FraD1uVa 
tevkif olunmakla tehdid edildi. 
Fal-at hunun da bir faydası ol · 
madı . 

- Onun nerede olduğuou , 
ebeveyni izdivıcım1za razı oldu 
ğıı zaman ancak öğrenebiliısi· 
DİZ .• diyordu . 

Bunun üzeıirıe müddeiumu
mi : 

- O halde sizi kar.un namı 
na tevkif ediyorum . Dedi. Ve F 
ransuva hapse tıkıldı . Bir gDn 
Megda birdenbire Budapt:ştenin 

büyük gazelt !erinden birine te 
lefon rtti . 

- Siıe heni hapsettirmek is 
tiyea annemin evin& bir daha 
döomemt'k kararmda olduğumu 
ve onun cvir.i kendi arzumla 
ter"ettiğimi ve sonra Fransuvayı 
sevmeme kimırnin maııi olamı 

yıcağıoı söylroıek için telefon 
ediyorum. Dedi . 

Şımdi rtsmi, gayri resmi po · 
lis hafiyesi Msgdayı aramakta
tadır . 

Fraosuva ise bapisba11edeG 
çıkıp nitanlısıua kavuvacafı gü· 
nü peklemekıediı . 

Fa1tlrler yüzde e11i 
noksan verrıcek 

Yeni yol vergiıi kanan pro· 
jeıi Başvekitet~ .velil~i§tir . 

Layihanın eıbabı mucibesinde 
memleketımiıi• 17 tii• kllome 
relik yola ihtiysee olduğundan ve 
bu yolların muntazam bir progum 
altında 15 senede tamamen yapı
labilmesi için 10 milyon lira ka· 
dar bir paranın lüzumlu iÖröldO
ğünden bahsedilmi§tir. 

Yeni hülliimlere göre fazla ka 
zananhr fazla yol vergiıi verecek 
f ıkir balkın '9ergi yükü de yüzde 
50 nisbetinde hafıfletilccektir. 

Vergi niı6etlerioı teıpit için 
devlet şuraAı bir nizamname ha
zırlıyacaktır . Liyıhada erkekler
\e beraber ayni ş.tılar eltıir'da 
çılrşau aylakla kadıntarıo da yol 
v~rgiıi vermemel•ri ıayrt mao 
tıki görülmüş ve 20 lira<laft faz. 
la kazanç eClineo 18-60 ya'şla
ra arasında l:mt'ön kadınlarıo ver
giye tabi tutolmabrs kıl;al eclil· 
miıtir . Yeni kan.rola toplana 
cık yol vergi8i 11 milyon lira 
iuaar bir varidat temin edecek· 

tir . 

Japonyada asi 
ordu hehui tes• 

lim olmadı 
-Birinci sayfadan arlan -

Şangbay : 28 ( ~adyo ) 1931 
den 1934 senesine kıi:llir'fl rtiife 
nazıra olan Ceaeral Arakinin as· 
keri bir diktatörlü keRDak iıte
diği anla§ılmaktadır . 

Tokyo: 28 (Radyo) - Bura· 
da hayat tabii ıeklioe d6am0t· 
tür . 

Y alaız toplantılar •~D edil• 
mittir . Gazeteler ııln bir kon'kO': 
la tabi tutulmaktadır . · 

Şaogbey : 28 (Radyo) - Bü 
sabaha kadar Tokyoian hiç bir 
liaber alınamamıştır . 

Bu bal saneurua çok aılıa " 
ıiddetle hart:lret ettiği aalafllm•k· 
tadır . 

Tokyo : 28 (Radyo) - Siyalf 
mabafıl, bu bidimelerio Japonyı
nın dış siyasHıaa bir dokuuak 
yapmıyacaim2 ıöylüyorlar . 
· Tokyo : 28 ~Radyo) - Balt

riye mahıfili ordunun, asiler. lırar· 
şıaıodaiı zayif harfkltim tenkit 
etmiştir . 

Aokara : 28 {A.A) - Toky4· 
dao bildirildiğine göre 81İler le 
yapıla~ görüımeler akim kılmıf 
tır . 

Japon bahriy~ mahıfili otdô 
nun asiler kar1111nda zaif ve mer· 
bametkar battı hareketini tenkid 
clm~kte ve eski amirallarıo öl· 
dfüülmuinden dolayı hiddet ve 
iıtikrah duym•kt•dırlar . 

To.ICyo: 
Asilerin teslim olmaları için 

yapılan görilımeler akim kalmıı· 
tar . Gece geç vakit bıkanlar 18• 

raya giderek askeri liderlerle •
lenacık tedbirleri görfitmUotlr . 

Şankbıy ; 
Çin siyasi cemiyetleri Tokyo 

badiıeleriniP dünya ıulbunda çok 
vahim akisler yapacağı kanaahnd•
dırlar arazi politika11 t•ldp eclt&ece
ği IÖJ~eoiyor . 

Müjde!. miJjde 

Sebze hali 
Pazar günleri de =tıalka 
açık bulundurulacak 

Sebze bi&iaia p.ıar güoleri 
ıaat birdt!ft ıonra kıpelıfdığı liel
lidir • 

Ur bayhlı~ bo i§ mavafeli al· 
rülmiyerek buo'dan böyle istiyen 
aebncilerin dükkanlarını açık 

buluodurar•k ~lika b.rsüniti gi· 
bi ıah§ yapmaları husutuoda e 
mirler yerilmıittir . 

Buodın sonra hılk, ıebı:e ibti· 
yacını pazar rün•~•i de iatecliği 
sribi bllden te•i• edebileeektir. 

Şehir içinde 
Hayvan beslemel< U
rayca y•sak edilmiftir 

Rtgad bey, Çt8arlı, Kortulot 
ve Ctmat P•taı uramtarında bay· 
van ht.lenmnıİ9İD yaıak edildiği· 
ne dair U rayın sıeçen yıl Maj..t• 
kar•r '1d.d'1 btılde ıoo Tefl'ia<te 
bu müddeti• bittiiini'"riz 6olibde 
tutmayıp bunılô uzatılDYeını li• 
tiyenlerin müracaatları Ura, ıtt
cllmeaioce rededilmiftir. 

Bu y•Ni• uymıyaolar hakkın· 
da u,.,..~. luouni t.kibe• ,.pı

laoakhr. 

Buz satışı 
Yeni bir mtltaahhid 

varildi 
İki yıhlaabtriı 1>9f ka bir .a 

taabbit le buluiunakla ola• buz 
saht• bu •e ıel~ celr rıl ~ Uray· 
encumeniace tekerci Cumaltya 
ihale edilGiftir 

Miltaahbit Urayın göıterectfıi 
yerlerde satış yerileri açacak ve 
yine önceden olduiu gibi buzun 

kilosunu 5 kurut..,.: ' ~ 

BugUnkü tophmtı= 

Titrle it V• kaı 
tehlikesini bilea üy• 
atdle .-.. yllıdığilöılli 
yiuaifer lira vererek 
muşlardır: 

Hazı'T elli'seci 
H'amit Günıydıo , 
Şükrü Geı eo , mıoih 
lcı Geven , manifa 
Davut lııy , iplikci f 

Muharrem ve • 
larının duruf 

ka bir gUn• 

Miıisten Mustafa 
barı tabancı ile yır 

dürmek istemekttn 8 

kuf afal kımuudiİ 
oğlu Şaban ve Meb 
ciyi yaralamaktan ıo 
rimevkof , Şıba•ı• Ö 

tedij'i Cebbarın dia 
mullıkemek!ti tiaıt-

Dinleoen şabidltt 
Şabanın Cabbart yari 
düğünü, diğer phi 
til&leri111i söylemiıl• 

Şabidleıden Kili 
ta Şıbaaıa Cabbar• 
ve tabanca attığıo• 

duiflou •ly)e8iji h' 
mada bu ifadesini · 
deo hakkında yal••" 
takibat yapılmasın• 
mi§ ve bemeo tevkif 
Diiır tahidlerin cel 
llakeme 13 marta tb 

Diin iıtiklil ura1111 

Deıviı , Abtlullab , 1 
Ut'8DI mtki ıitl i ~Ufla 11~ 

1 
~in ve kaıı11 MtiJ 

rayda toplanarak ıoy adlarının kullandıkları ve &alt 

alınması ve ha:ııvaa relimlirinln l kr ve teebit ve _..,...~ .. 11 

ne ıuretle alıdattğe BNt...t9 a · aramada lS gram 5§ 
raydan talimat alaoelıc ve ona göre 1 e.,ar bulunmuıtor · 
it yapacaklardır . Adı fgtçen kıf 

• lanmıt ve haklarıod• 
----/ki piyes--, bıılanmıştır . 

H~llcevinde ( istiklal·) ve 
( Soyu an hırsız ) gösteri-
. lecektir 

Bu güa akşam saat 9 da 
Halkı11l '{J!jılerl kornlteıl lara · 
fmdan (lıtikldl ) piyesi ile (So 
yulatt hırsı: ) komedisi iekr.t1r 
gösh!rUeukUr,. 

Giri~ k<iğıllarının önceden 
Hatktvi sekreterliğİitdeR alın· 

il ma&ı gerelc'lr. 

Gelenler 

Maı.iaa ııylavı Refik İocl dün 
idi posta trenile Mersinden §eli 
rimize ~lmiftj, • 

yat•l•dı 

'i adi kişilik bil 
partisi yek 

Hacıbayram mıotl 
leri , dün, Abllullab 
med, Mustafa oğlu Z• 
niıt İsmail Hakkı, 
Yuıof, Mehmed oğfd 
Derviş oğlu Mahmud 
oğla Mebmed adi• 
şilik bir luçakcı P1 

varla çevrili bil' b• 
kumar oynarlarkeP ~ 
bud halinde yalaab 
geçenle.. b-'ll~ml• k 
pıhn1şt11' • 

G&sterit kamit••i 
lan bir üyelik için 9 
Pa7lrteti gftnü ıaet ( 
çim y•pıl•eaktır . 80 
yitti olan üyelerin o 
att• Hılkevine geldl 

llaclerınıs ve Tuvıl8*, Parfii
meri ihtiyacınırı içıin Seyhan ffo..ı l 
znnesine geliniz. · 

jl Ucuzluk, tazelikı, doğruluk,, 

D:in Yükıekdol•p uramıada 
oturan İsmail othl Y ueuf , oğlu 
Ce•detle , Melimet lcrzı Nezire 
ve MebtMt oğlu Y.oeuft-ıdlanod• 
ki dött ~i§i ara8fatl• lıca•g• çık
mış biil hlJli liô~ma neticesin· 
de Y uıuf . C4'vdd , ve Nazire di 
İl'f' YuNIU dötmtışler ve betıoı 
ıs ~ndtilf1i o11ibitttek şekilde 
y•rilamıtlardtt . 

Mütecavizler hakkıncle t.tilli
katı bııl911~r • 
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Soa d 
'•I ,,T. 1 C. 1. Çukurova böl-ı 

aya.. ar _ı ges~u:~~~~:::~:::~o~::: 1 

•*' ktin kabulu 

ol' ytJr ··~·· 
azıldl•kua : 28 (A.A) - Fransız 
~t paktioin Fıarıatz pulameo 

uru ~'8r6fındao kabulü mlln•ıehe· 
üye .liman nazi partisi dıt siyau 
ımıı r · f. b k . h. k .-u ı• ı, u pa tın va ım a 
rere ler doğurabilecek mahiyette 

ptJunu söylemiştir . Buna mu· 
' bu paktio imz11ı Bükreı

a '.:t/i bir teaır bırakmış, Var§o· 
aDl~eı da hiç bir hayret uyandır

faro .Jıttır . 
kci FeP 

1 Corç kaza geçirdi 

ve ·~tina: 28 (Radyo) - Kralın 
Şl1f ~ol.ili bir tramvayla çarpı§tı 
ne ~ kralı bir şey olmadı. 

tıfa oıtlnsız - Sovyet 
y•''" 

tto sott.nı mebuslar ce· 
aaıı iyeti tastik etti 
eblll ı> 

tinden : 
Şamda ı Mut 936 pzar ıDnü Adını 

ıehir ıianıadı : 3Ht 11 de Adına 
idman yurdu 8. Taraus idman yur
du B. Hakem Mahmut (Seybıa S.) Yeniden nümayişler ol ·ı 

du asker silah kullandı 

Ankara : 28 (A.A) - Dün 
Şamda yeniden oümayiıler olmuş 
ve ısker ıilah kullaomııtır . 20 
Hıi yaralanmıf ve bir çok nD· 
mıyişçilcr yıkalanmıştır , 

Pavlofun ölümli 
rr=-

Moskon : 28 (Radyo) - Hılk 
mecliıi akademi azi11ndaıı Pav 
lofun ölümünü taziz etmişlerdir. 

Ve Roı şehirlerinden birisine: 
f'avlofun adtaJ vermej'e karar ver· 
mitlerdir . 

PavJofun dul ku11ıoa 1000 
ruble maa§ tabıiı edilecektir. 

İtalyanlar andlaşmayı 
imza etmemişler. 
Londra : 28 (Radyo) - İtal · 

yanların timdiki şartlar içiode de· 
niz ındlaşmHını imzadao istin
kif ettikleri reemen bildirilmiı-

tir . 

s .. t 23 de: 
Adına İdmıo yurdu A.-Tar-: 

ıua İdman yordu A. Hakem 8. 
Eıref t~dık 

Saat 15 te: 
Seybıa Adaea ıpor A. -Mer· 

sin ldmrn yurdu A. 
Hakem Eoref Tevfik. 
Mersin alıaıa<la : ıaat ıs de: 
Styban Adına ıpor B. -Mer· 

sin idman yurtlu 8 . 
Haktm Torgut (Toroe S.) 
Yukarıda yezılı takımların gös· 

terilen mıç saatlarındın 15 daki
ka r.vvel olanda hazar bulunmala· 
rıoı dileriz . 

r K b . d ·ı · , ur an erı erı 

Uçak kurumuna ver
mek bir vatan ödevidir --

Yurddaı \ 

0 
ınıçlf 1riı : 28 (A.A) - Sovyet -
oı .. •ız muk! bil yardım pakh ıay- ------------imi!! 

~~ I'• mecliıinJe 164 muhalife 
t~ 353 reyle kıbul edilınittir. 

'd' ·:.Pakt taahk edilm'ek üıeıe 
i fer~ A . k d' 

Kacakcılar 

Kurban bayramında kesece
kiniz kur han derilerini bilbaau 
kurban bedtllerini havamızıo ko 
rumuoa çalışan Türk ocak kuru 
munı vet melde eo büyük ödevi 
ni yıpmıt olacıkııo 1.. 

• t 

ır::• yan mecliııne de aev e ı 1 
vatan hainidir 

( TGrlc S6•ft ) 

Alman yadaki 
mathiş mu

hakeme 
- Birinci say{ adan arlan -

ilzerine topl1ndı. Bu adımın dai 
ma küçillc çocuklarla çok: fnla 
mt!şğul olduğu o.zarı dikkı:att çek· 
mitti. 

BUtDn mabktme esa11ıada ca-
navar, mütemadiyen inkar etmiı 
ve keodiıine karıı yapılan bütün 
itbımları ıu cevabı vermekle ik· 
tifa elaıi~tir: 

- Şıhsiyetim hiç bir ıuretle 
bu işe karıotırtlımaz . 

{Tik-Tok babı)ya yikb§aD 
biç bir çocuğun ondan tikiyeto 
ba1':kı yoktur. Bo od kendisine ço · 
cuklar ta,afıodaa verilmişti. 

Çüakü o bütün çocukları güzel 
Ba&tlar göstererek aldatyorthı. Bu 
gün hakimler heyeti hu canavar 
hakldudeki beklenilen hiikmü 
verdi ve onu idama mahkum etti. 

Müddeiumumi, iddiaoameı1nı 
de bu cınavorın timdiye kadı öl· 
dürdiiğO çocaklaran mıkdarınıo 
bilinmediğini, fakat biç olmazsı 
30 çocuk öldürınllt ve bir o kadı· 
rını da kirletmiş olduğunu söyledi. 

------------------~ 
Sin~man"n krah 

Ronalcl Colman 
Milyonlara mal olmuş bir filmJe 
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Bankasının 1935 yılı on ikinci 
AiT BiR YITLIK BiLANÇOSUDUR 

A K T 1 F 
Müfredat 

Lira K. 

32630 
13412 

2580 

81718 
9246 

1614 
2395 
9535 

947 

128 
544 
720 

98 

8235 

-
93 

26 
78 

56 
20 

83 
37 
75 

60 

icmal 

Lira K. 

46042 93 

2580 

90965 04 

4009 76 
9535 

947 68 

J49J 95 

8235 60 
163807 96 

izahat 

Sermaye 
ihtiyat Akçası : 

Nisomt ihtiyatlar 

Tasarruf tevdiatı : 
Vadesiz 
Vadeli bir yıla kadar 

Kabullerimiz 

Ba§ka muhtelif alacaklı 

itfa tahsisatı 

Jstcnmeyon t~mettıılar 

Net kıh 

Yekün 

ayının 31 nci 

PAS 1 F 
Müfredat icmal 

Lira K. Lira K. -100000 00 100000 00 

12840 12840 60 

15930 80 
10524 92 26455 72 

9535 9535 

826 03 826 03 

840 78 840 78 

50 1550 50 

33 11759 33 

163807 96 

ve Tüccar Bankasının 1935 yılına ait kar ve zarar 
HESA81 

ZiMMET 
icmal lzııhat 

Müfredat 

Lira K. Lira K. 
Alınan faiz ve komisyon : 

MAT LÜP 
Müfredat lcmnl 

Lira Lira K. K. -
4229 96 

İtıkonto 
Faiz ve komisyon 

257 88 4487 84 - 1518 42 Muhttlif kdrlar : 
1518 42 KAr - j50 28 
350 28 - 861 48 Kambiyo kdr 

Sol 48 
124 34 

124 34 - 11759 33 
11759 33 

- 19J01 69 
6!>20 YekOn 

13282 40 
5160 97 18443 37 

522 87 
135 45 

522 87 
135 45 

19101 69 

.- Asri Slllema -.. 
29 Şubat Cumartesi giiniJ allfa 

BUyük gala gecesi 

Ba~ be tekir 
Muhlis S•b•baddin 

OnlU bestekar Muhlis Sabahaddin n 
en son şah eseri 

SON ALTES 
Ayrıca kıymetli güldürdcümOz M. Ali tarafıridMJ 

Komedi, varyete 
29 Şubat Cumartesi gOndnz ikide Talebe v~ umuma 

Üıtadm en güzel eserinden 

( Anam KaysıffJ 
1 Mart P•zaa günü akıamı 

PAŞA ZADE 
Ayrıca : ~Auhasebeci Mutedil efendi 

Pazar gUnU gUndUz taleti ve uma 

Karım kaynanam, Kaynanam karım 
VODViL 3 PERDE 

KOMEDİ, ZEı GlN VARYETE NCJMAR~LARI 
6625 

~~~ Sinemasında 
.. . . Bu akıam 

. Gunler<lenberı heklenılen bu senenin en büyük ve en muazzam fılmi 
smemanao ert~.Y~ çıka~abild~ği en mükemmel eser ( A.lexanlre Domu ) 

nm butun dünya luıaolerıoi tercüme edilen romını • 

moate krlıto 
oynıyanlar : 
Edmon Dantes Rolinde ( Robert Dona ) Mers~deı 

Ro1inde 

(Ellssa Laall) 
dikkat . Bu müstesna Fransızca sözlü film için numurolu 

• yerler saıılmaktadır. Acele eli.iniz. 

Bugün gOndilz saat 2 de matine, ilCi film l>irclen 

Altı karılı kral ve canbazlar hallimi 
Yarın sabahleyin 1 O da 2 de ve 4 de 

Monte kristo 
6521 

ş' 

Alsaray slae111ası l 
.....,__-~~~! 

Bu akşam da 1 
Güzel film göıtermek rekorunu elinde tutuyor I 

Şopea ve aıklan 
. ~üy?k dAhini~ l~ayat ve aşkını tanir eden hu ıaheserin aa'Qat kud

retını gosteren muzık parçaları hakikaten dinlenme5e ve - ··ı 
1

11. kt ,.. goru m.-ıe 
ııyı ır . 

ilave : dünya haberleri 
• 

Pek yakında : 

Sevginin sesi 
Momessilleri: Marta Eggert - Jan Ki bura 

Cumartrısi : 2,3 de son defa olarak teoziltth matine 

Allbaba 
pazar : 2 Şopen ve 

:-------------
Şu iki ismi günlerce unutamıya

cakaınız. 

siyah gözler 
Harry Baur 

6522 

Hizmetçi kadın 
aranıyor 

Evde hizmet görmek için bir 
hizmetçi kadın aranıyor. Matbaa· 
mıza ıltraca edıtiDeıi. 



,-----------~--.-------------------·-------------.,! Dünyanın en fazla tanınmış 1 

Kaymak makinası 1 

Kızlı maklaa 
Adiyle tanmmış meşhur 

VEGA ve FORTUNA 
----------------------------------------------Senede yüzlercesini satan deposu 

Rasih zade biraderler 

Halefi 
Rasih Zade Feyzi 
Adana-P. K. 93 

Tecim evi 

HC'r zaman her boyda mevcudu 

vardır 19-30 6438 

Adana Borsası Muameleleri Adana asliye hukuk 
hakimliğinden 

1 PAMUK ve KOZA 
Kilo !Fiyatı 

ı sl En az En çoL. 
K. S. S. 

apımnfı po111uk 37,50 
Piyasa parlo~ı ,, 35,5_0_ -- 35,62,5 

·~~----'---=-,,..,....-------Pi) D a temizi ,. 
lone l 39 
Jane II 37 
Ekepre 

45 1 43,87 
·--------------------- YAPA C I 

Sat1lan Mikdar 

/Wo 

Beyaz ı 

___ __, ______________ __ 
·-~~-'-<---------------------------......-----_::: .... ______________ ... Siyah . 

Ç I G l T 

--
ı-B;....-u~~d~a-y~c~K~~b~t-~------1--·L-H __ U ___ B __ U __ B_A __ T __ --= ________________ • 
·--c......_----.....,.,,.,__~-----•-"="""""~...,..._-ı--------- -------------• ! ., Yerli 5,32,5 

Menıontı .. 
iYPB 
Jiasul~o 

ı---c-r;-,~....,.-.....,-----..... -------1----------- --------------
" ılaf 
Delice 
K'.uş yemi 
Keırn ıohumu 

Mercimek 
15 

~-----~-------"'----------------· u 
*** Salih 800 -725·--"--I 

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

800 
755 ----------

Adaoadın Çıoarlı mahallesin
den Sül •yman kızı Ceooet vekili 1 
avukat Tahsin Tanındı tarafından 
müdcleialeyha ayni mahalleden 
Yusuf oğlu Mustafa namı diğeıi 
Hü1&mettio aleyhine Adana asli
ye hukuk mabkemeıine açtığı ih
tar ve boşanma davasında : müd
deialeyh cvliliğio kendisine tah
mil etttği vazifeleri ifa etmemek 
makaadiyle muhık bir ıebep ol
maksızıa evini terk edip geri dön
mediğinden bir ay zarfında eviae 
gelmesi için ibtarat yıpılmaaını 

istemesi üzerine müddeialeyhin 
mahalli ikameti meçhul olduğun
dan davetiye ve gıyap kArarınıo 
ilaueo tebliğ edıJdiği halde gelme 
diği11den gıyabınde cereyan eden 
muhakeme nf'ticeainde : müddei-
a leyhio bir ay zaıfıoda karııuuo 

Adaoa<laki hanesine döomeki iç.in 
mahkemece kanuoi yapılan ibta
rata rağmen muhip bir st:btp ol· 
maksızın müddt:ialeyhiu evine 
dönmediği anlaşıldığıtdan kaqu 
ou medrnioio 132 ioci madd~si 
muc hince davacı cennet ile müd· 
deialeyh Muıtafa namı diğeri Hü
sıımettinin birlıirlcıiDden boş ol
malarma ve kabahatli olduğu an· 
laşı len müddeialeyhin tarihi bü 
kümdeo itibaren bir sene müddet· 

le aherle evlennıemesioe ve ma 
sarifi muhalct'menio ubtesine tah 

miline kabili temyiz olmak üzere 
4-2-936 tarihine kadar ver 1 
miş olduğundan işlıu hüküm tari · 
hi iliadan itibaren on b, ş gün 
zarfında turuku ~anuoiyeye te 
veısül edilmediği takdirde hük 
mü mezkô.run krıbi katiyyet ede· 
ceği keyfiyeti ilin olunur , 

652ll 

• 
~ambiyo ve Para 

iŞ Banka ıodan alınmıştır. 
Sanılm Paıe 

03 ~L_ır_t __ ~---------•-~-1-0125 
- 75 Uay mark 1 Y7 

1----------1- - l•rank .. Fraa ız,. 

5 11 Dolar ••Amerikan,, 
620 50 
121 14 

2 4T 

S 69 1 'ıerliu ••loı?iliz,, 
- ll--- -]2 ---1"-ra_n_k-.-.le-v-i.,;-·rc--.-• ......___ ______ ..,. _________ . 

--------------- MiM 
--------·· 

En ince kumaşlarınızı yıpratmıyon Üzerlerindeki kir, leke ve yağların 
soğuk su ilo ttımomile temiıdiyen madeni ve neb&ti bir terkiptir. 

Kalıp hıılin<lcd · r. 

Pcrukerıtle olarttk kalıbı (11) kuruştur. 

.. 

ı-~ R KiV 

Z:IRAL\ 
E>ANKA~ 

DARA•· 
-BiRiKTiR~N 
RAl-IAT bDbQ 

lliçlarıaızı ve ba 
yağlarınızı 

Ali Nasibi eczanesinden 

Temizlik s310 2.18 

3077 

1 

J 

Mim ile her şeyin'zi temizliyebilirsiniz llattA Pelıkaa mürokkohi 
ile lekelenmiş eşyolorınızı bile . • 1 
çocuk b zlerini kolaylıkla ve zedelerneuen tertemiz 

• 

Mim 
Blaapuak t 

1 arsusta 
En nefis ve temiz baklava ve-kadaif 

Torsusta Şur inemosı karşısında ( Yıldız tatlıcılık evi) inde 

yapılmakta olnrı buklava vo sair çeşit tatlıların nefaset ve temizliği hiı
ıun 'fürkiyode!ünhnıni~tir. 

En yüksek hediye bu tatlılardan alıp gönJermoktir. 

Her yerden ver"lecek siparişler derhal gön
derilir. 

Beğen~lnıiyen tatlılar derhal iodo olunabılir. Bir defa ıleneyiniz. 1 
10 10 6396 

eder . --

Mim LokA LoyaJarıleki kir ve lekel ~ri çini banyo,cam , kriı:;tal 
modoni sofra takımlarınızı çatnl,bıçoklarınızı çizmeden yed 

yuni bir balo sokar . 

Ml·m en nozik ipekli, yüuliı kumnşlorın yikanmaeı , temizlen 
mı si için biricik mod ni sabundur . 

Adanada umumi sataş yeri : Ulucami 
caddesinde Mehmet Öz Bozdoğanh ve Ömer 
Başeğmez ticarethanesidir . 

f-ler bakkaliye mağazasında da 
37 bulunur. 6269 

Güzel ve tabii sesle 
Eyi bir müzik vo dünya 

Hassas ve ayırma 
haberlerini 

kabiJiyelİ 

dinleyebil:nek , 

kuv1etli 

Radyo isterseniz s"zo gayet şık : 

Blaupunkt 
l\ ıea-Orto- Uzun movclik Ha<lyolorımızı tavsiye 
Rllllyonuz kıılnldo, rınızı tırınaloy cı dt>ğil zevkinizi okşamtjlı · 

ancak H.aJyolorımızıln bulubileceksiniz . 

Merkez kumand. altlnda Muharrem Hll 
12--15---19~22 6457 

, ____________________ _ 

Umumi neşriyat 

Cel<ll Bayer ptİ 
dana Türk sözü n ,ı 


