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Düşen İtalyan tayyaresi 
~l8ı l 
if r ı gençler; Habeşistana yardım 
·''» g3nüllü yazılmağa başladılar. 

~•beş imparatoru ; Mısırlıların gös· 
•rrn· 

ış oldukları ilgiye teşekkür ediyor. 
tı,y 
lı.ı Y•ııı gazetesinden : 

. ıisı ra,nızırlarındın birini Ha
•na .. 

r1n1 
~0türiirken diişen ve yol-

r.k ve haritalar bulunamamıştır . 
Hadise yerinin fotoğrafları ahn
mıu , bulunan yoku cesetleri Ka 
birede İtalyan hastahanesiııe kal1',ıl k 0 01iinıüne sebebiyet veren 

~. ı:~:~~oın nasıl olduğu hak 

1 
Dç.k '.1at gelmi,tir : • * • 

1~tbd10' ~~~aır1ın Elmazıta uçak Bütün M11ır balkı İtalyan -

dırılmıştır . 

{ıııı .,uze bir havada ve Habtşiıtan ihtilifı ile alakadar 
'll~: d~el Vıziyeıte uçmuştur · oluyor . Doktorlar Habeşistana 

.. rt kilometre yol aldık-
~ ""bra d.. gidecek bir heyet seçmişlerdir . 
~ lııııı 1 uşmüştür • Yapılan Gençlerden gönüllu yızilanlar 
\let ç·;;rda uçağın parçaları ve çoktur . Her hususta yardım için 
... ıııbtlı d bir dere icinde hu- faaliyete geçilmiştir. 
"llıııı r ır • Kızanın havada 
~,0: §eklinde ,olduğu zan 0 . Habeş imparatorn hu alakaya 

~. ,'n bu Ç_~n_kn uçak parça!arı teşekkür için Kahiredeki mümes-
' '11•dıt Y~gu beş on kilo agırlı siline bir tdgraf çekmiştir • 
1 höıİı lolculudan yalnız iki- Miimessil; İmparatorun teşek -

~''ıııı ~llliiş bir gövdenin kürünü bizzat İkbat patiriğine ve 
~P\,Ç\ ııluıımuş, üll tarafı par· Emir Ömrr Tosuna tebli ede-

/. 
01111,ı§tur . Uçaktaki ev- 1 cektir • 

Ço4 fena bir 
hareket 

(• 

~ »tyh•tıd 
, 1, ~-~. k • bir hubnbaı tücca

"tı QYll Uıuınuna karşı çok kö 
rıti, 11 .. ? 0 YQamak teşebbüsü 
h·ti·h Q~ Q Qı abu aldık , 

li..~' YQıı -1iit: §oy lece tertip cdil-
t,. 
~nlt · 

~ ~~tıı' 1tı:ıİ:ıin yüzde üçünün 
lı,rı td;ı ıııuna vtrilmesine dair 
~ ı, hen kırar üzerine her 

lı, le~· tüccarın elindeki 
~-d1 ~ ıt edilmişti . 

. • tlıtıd' 
,~llıil 1lik adını yazmak is-

'da Ceyhanlı bir tüccar da 
h~htıb ı:leposuııdaki 35000 
"ıııi1 •tı 80,ooo kilo olarak 
11ııtınve böylece bava kuru
, Ut6~~ 4SOoo kilo buğdayın 
~ ~ i~di llıüstahsilden alıp 
\~ ~öı~ltıe~ _istemiştir . 

1tktti hduşüııceli tüccarın 
~ ''hk'k aber alınmış ve hak
~ıdd 1 •tı girişilmiştir . 

11. L l§lırı- J • 'l • qav ..,ızın a ın ten ı e 
1
1
1 

Ve '.kurumu gibi yurdn
ıı,. Dııllet' . . b • ) tı~a • ıınızın en ayalı 

ı'~ı,~ b~ııle glileve ıevine se· 

, t~ 'den lr ~Prdımı karşı böyle 
ıdt1bi b hır inPanın buluQa· 

'k · 'Yretle ve acı ile kar-

Almanya da 
Yahudi aleyhtarlığı gün
den güne fazlalaşıyor. 

Berlin: 16 (A.A) - Meklen 
burgda divarlara, Yahudilerle alış. 
veri§ eden Almaııların isimleri 
yazılı afişler asılmıı, bunların 
devlet düşmanı olduğu söylenmiş
tir. Berlinde de Yahudilere kar§ı 
şiddetli hareketler yıpılmıştır. 

Berlin: 16 (AA) - "Royter,, 
ajansı bildiriyor: 

Y ıhudilere kaqı yıpılın ğös
teriler diio ekıam binlerce hal
kıo Streiher tarafından verilecek 
konferansı dinlem~k üzere top· 
!andıkları esnada en had derece
sini bulmuştıır. 

Münihte de ayrıca Yahudilere 
karşı ğösteriler yapılmıştır. Asker
lerlerle dolu kamyonlar Münib 
sokaklarını dolaşmakta idi Halk, 
[kahrolsun siyasal Katoliklik, kah· 
rolsun kiıra irtica!] diye bağırıyor· 
du. 

Çinde Haydudlar bir 
gazeteciyi öldürdüler 

P.,kin: 16 (A.A) - Çin hay
dutları tarafından kaçırılan İogi· 
liz gazeteci Jones ölü olarak bu
lunmuştur. 

•• -- Havalarımız ! 
Düşman uçaklarıoıu tehdidi al· 

ıındadır . Bundan knrtnlmak için 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. 

ADANA : GÜNLÜK GAZETE 
ON İKİNCi YIL - SAYI 3304 

İzmir ve T rabzonda 

Üzüm ve fındık ürün
leri törenle vapurlara 

yükletildi 

İzmir: 16 (A.A) - Yeni kuru 
üzüm ürüııii bugün t!Srenle vapu
ra yükletilmi,tir. Bu parti Alman· 
yaya gitmektedir: Limandaki Va· 
purlar törene i§tirik etmişlerdir. 

Trabzon: 16 (A.A) - Yeni 
fındık ürünü törenle vapura yük· 
lenmiştir. 

Bu yıl dört buçuk milyon de
ğerinde fındık çıkarılacağı tahmin 
ediliyor. Kabuklu 25, iç 46 dın 
satılmaktadır. 

Trabzonda yemekten 
zehirlenenler 

Trabzon: 16 (A.A) - Kalay· 
sız kapta yemek yiyen oo iVi işci 
zehirlenmiş, içlerinden bir çocuk 
ölmüş, ikisi hastahaneye yatırıl
mıştır. 

İngiltere hükumeti 

Yeni bombardıman 
uçakları yaptıracak 

Londra: 16 (A.A) - "Times,, in 
haber verdiğine göre bugünlerde 
Yugoslavya Sü Bakaniyle İngiliz 
firmaları arıısıııda yapılmakta olan 
görüşmeler bazı mukavelelerin 
imzalanmuiy!:ı ıoauclaaacıktır. 

Bu mukaveleler mecmuu 200 
bin lngiliz lirası değerinde ve 
Hanker tipinde 10 uçak ile 75 
motora satın almak içindir. 

Londra: 16 (A.A) - lagiltere 
yüz elli, 200 bombardıman uçağı 
ıımarlamaktadır. Bunların süratı 

420 mildir. Uçaaklar madeni iki 
motorlu ve tek kanadlı olacaktır. 

Almanyada yükümsel 
iş hizmeti 

Berlin: 16 (A.A) - Almanya
da kabul edilen yükilmsel (mec· 
huri) iş hizmeti İtalya ve İngilte
re, Amerikada büyük bir ilgi 
uyandırmış ve bu memleketler bu 
servisi incelemek için Almayaya 
bir komisyon göndermişlerdir. 

Konuşmadan birşey çıkmadı-
F 

Ceyhanda 
• 
ltalya hükumeti bir milyon kişiyi 

silah altında bulunduruyor •• 

Burıa karşı Habeş hükumeti de sınır
larda her türlü süel tedbirleri aldı. 

Pariı: 16 (A.A) - Üçler kon· 
feranaı için yapılan ilk görüşme
ler Aloizinin Lavala ltalyan tezi 
ni bildirdiğı te}'it edilmektedir. 
İtalya kendisini tatmin edecek 
barışcıl bir öıge bulunmadığı 
takdirde kuvvete bat vurmağa 
karsr vermiştir. 

Genel olarak sanıldığına göre 
İt.lya, Ilabeşiatanda Fransız ve 
lngiliz ekonomik asığlarıııa riayet 
etmek şartiyle genel bir siyasal 
nüfuz kurmak niyetindedir. 

Diğer taraftan Habeı ~ İmpa
ratorunun ltalyaya vermek niye
tinde old~ğu imtiyazları gesişlet· 
meğe eğgin olduğu Hnılmaktadır. 

Harrar: 16 (A.A) - Hab~şis
taııda Adiaababadan Harrar ve 
Diredılvaya bir gezi yapan Roy · 
ter özel aytarı hararetli aüel ba-
1ırlıklara şahit olmuştur. 

Harnr yöresinde 25,000 den 
fazla muntazam ve gayri munta
zam askerden mürekkep bir gar 
nizon mevcuttur. 

Harrar, Jijiga ve Gerlogibi a
rasına yerleıtirilen a8ker sayısı 
100 bin tahmin olunmaktadır. 

Jijiga, ltalyanın Somali cephe
sinden gelecek taarruzuna klırşı 
önemli Hab,ş müdaffa noktala· 
rınrlan biri o 'arak telakki edil
mektedir. 

Burada Önemli miktarda barp 
gereci (malzemesi) toplanmışdır. 

Paris: 16 (A.A) - Gazeteler 
İngiliz - ltalyım tezleri arasın 
daki aykırılıktan dolayı kon
feransın müıkül olduğuııu, bunun 
için bıııusi görütmeler yapılması 
lazımgeldiğioi, İtalyanların halii 
azami metelibatta bulunduklarını 
yazıyorlar. 

Bugün üç devlet adamı mese· 

lenin eusı hakkında görüşmüı 
lerdir. 

Amsterdam: 16 (A.A) - ltal 
ya, uker nakli ve seyyar hataba· 
ne olmak için 13 bin tonluk bir 
vapur almıştır. 

Pariı: 16 (A.A) - Bu sahalı 
Laval ile Eden ve Aloizi arasıQda 
yapılan görüşmeler hakkıoda açık 
bilge almak mümkün olmamakla 
beraber esas meselenin göriişül
miiş olduğunn tahmin etmek doğ
ru "olabilir. 

Filhakika üç devlet adamının 
görüımüş oldukları salona bitişik 
u!onda buloııan uzmanlar ikide 
birde mensup oldukları heyetle
rin şefleri tarafından teknik iza. 
hat ..ermek iizere çağırılmışlar· 
dır. 

Roma: 16 (A.A) - Resmen 
bildirildiğine ğöre ltalyada bir 
milyon kişi silah altındadır. 

ihtilal mi? 
Arnavudluk ordu ens

pektörü öldürüldü 

TiralJ: 16 (A.A) - Arnavut 
matbuat biirosunoa verdiği bir 
babere göre, ordu enspektörü Ge· 
neral Gilırdı ıimdiye kadn anlı· 
şılmıyan sebeplerden ötürü mu
vakkaten bulunduğu Fletri kasa
basında öldürülmüştür. Bu hadi
se, şehirde bazı ihtilal hareketleri 
doğurmuıtur. 

Hükumet bunların önüne geç· 
mek için derhal tedbir ılmııtır. 
Bir çok ihtiliilcı yakalanmış ve 
şehirde sükün iade edilmiıtir. 

Tarım bankasıbuaday 
almalıdır 

CeybalJ : 17 (Özel) - Ceyhan· 
da buğday alıı veriıi harıl hani 
devam ettiği halde ziraat bankı· 
sı alışa başlamamıştır • 

Bunun sebebi dıı halı hazırda· 
ki piyasanın, bankanın yapacağı 
kaimeden otuz ııantim kadar faz· 
la olmalıdır . 

Ürünün dabı kısmı azami ıa· 
tılmamııtır . l''akat banka alııa gi · 
riıseydi biç ıllpheıiz ki şimdiye 
kadar satılan miktardan çiftçi 
daha çok kir edecekti . 

Karşılarında bu büyük rakibi 
göremiyen tecimenler piysaayı or· 
ta bir fiatla tekitlemişlerdir . 
(inhisar altını alınmıştır .) 

Bugün bankı alışa haılımış 
olsa piyasada en aşağı 25 saatim 
bir yükseliş (tereffü) başlıyacaktır. 
Humlar dolayıdır ki ziraat ban
kas.ı. .!l hu vaziyeti bir an evvel 
izale etmeai lazımdır . Çiftcimi· 
ze çok fedakarlıklarda bulun· 
muı olan bankamızın temel iıler. 
de bu sevgisinin esirgenmemeıi 
bekleniyor • 

Söz gelişi : avaDB, iıkonto , 
- Gerisi üçıincü sayaf da -· 

Tayyarecilikte pilotluk 
kolaylaştırılıyor. 

Paris: 16 (A.A) - Hava biti 
adlı uçağiyle Manşı geçen Haori 
Miğnetin bu tecrübeıi Hava Ba· 
kanlığının genç Franıızlara Pilot 
olmak kolaylığını veren bazı ka
rarnamelerin neşriyle ayni zamına 
rast gelmiştir. 

Yeni bir deniz konferan
sı mı toplanıyor? 

Londra: 16 (A.A) - Hilkii· 
met, Vaşington deniz andlaıma· 
sını imzalamış olan devletlere bir 
memorandom göndererek onları 
iki taraflı görüşmelerini bir an 
öııce bitirmeye davet etmiştir. 

Arsıulusal 
-------• 

lzmir panayırı 

, Şehrimiz furuncuları 

Uraylık tarafından hak
yerine verildiler 

Hint şairi 

Tagor'dan 
lngllizceden çevirmeler 

-5-
Yine akşam oluyor ozan ve ömrıim saçlarında ağarıyor . 

Arsıulusal lzmir panayırı Baş· 
bakan ismet lnöııünün bir ıöyle· 
viy!e 22 Ağustos Perşnbe günii 

1 
açılacak, 11 Eylül Çarıanba gü· ı 
nü kapanacaktır. 

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

Şehrimizde ekmek çıkaran fu · 
run sahiplerinin ğeçen Cumartesi 
ve Pazar günleri şehrin ihtiyacın· 
dan eksik olarak ekmek çıkarıp 
buhrana sebebiyet verdikleri uray 
tarafından saptanmış ve hakların· 
da Türk ceza kanununun 401 inci 
maddesi tatbik edilmek ilzere to· 
tulan zabıt kağıdı dün şarbaylık · 

dan Cumuriyet genel savamanh 
ğa verilmiştir • 

F urunculırın ekmek fi atları· 
dın uraylıkca beş giine kadar ar 
tırılmadığı takdirde altıncı günü 
furunlarını kapayacaklarını dıir 

bir di lekce ileİlbaylığa baş vurduk · 
!arını dün yazmıştık . 

Uraylık ; foruııcuların şehir 
halkını ekmeksiz bırakmamaları için 

ber tilrlü tedbirleri şimdiden al 
mııtır . 

Madde 401 - bir kimse yalan 
havadis neşir ve işaasile yahut ve 
sair hile kullanmakta ; et , ek· 
mck , odun ve kömür gibi amme
ye elzem oları erzak ve eşya1Jın 

nedertine vo ya fiatın artmasına 
sebep olursa bir seneden beı se
neye kadar hapse ve yüz liradan 
beşyüz liraya kadar ağır cezayı 
nakdiye mahküm olur • 

Derin lnzlvdn içinde ahretten hiç ses alıyormusun ? 
-Akşam , ( dedi ozan) ben şimdi vak tın geç olmasına rağ· 

men köyden belki beni birisi çağırır diye bekliyorum . Ve lnzi
vanırı geniş hayalleri içinde , iki genç serseri kalbin birbirine 
eriştikleri sükuneti bozmak için, konuşmak için kalplerinin aşk 
seslerini yaratacak müzik isledilrlerini , müziğe yalvardıklarını 
onların gözlerinden sezmeyi çok seviyorum . 

Ben hayalın sahiileriııde oturduğum ve ölümler tasarladığım 
zaman onların bir çok ihtirasla dolll şarkılarını kim dokuya
cak ? 

* • • 
- Akşam yıldızı gayboluyor. Yavaş yavaş akıp giden nehir 

de cenaze törenlerinde sezilen lııizıin ve şeameti buluyoruz, çıin
kü gün ölmüştür. Artık, ayın solgun ışıklarında görıinen §U ten
ha , harap evin bahçesinden çakallar bağrışıyor . 

Eğer bazı avareler gecenin gizli manasından esrarengiz ka
ranlığın mırıltılarını eğilmiş bir başla dinlemek için buraya gelir
lerse hayalın sırrını onlara fısıldayacak ben olursam ; o zaman 
kendimi fanilerin bağından kurtarmış olacağım . 

•• • 
- Saçımın ağarması ... Bu saçma şey ... Ben bu köyıin genel 

kadar genç, lhllyarı kadar da ilıllyarım Bazı insanlar vardırki 
güzeldirler, yıizleri gıileçtir , fakat bm:l':irler . Bazıları vardır 
ki ; yalnız gözleri parlar ve bazıları . .ı vardır lci ; göz yaşları 
gıindıizde belirir , bazıları da göz yailarını zulmetle saklamasını 
bilirler . Dış hayal her zaman iç hayatı veremez . 

Bıilün bu insanlar bana muhtaçtır, fakat ben bunların hep· 
sile uğraşacak kadar vakltsizim . 

Saçlarım ağarmış ne çıkar ? Beıı her rastladığım insanın ya
§ındayım. 
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Babıali yokuşu -------·-----·------=---..__ __ r __ • _ __.! Bi~:::i~e a~::.,:~i;~·~;: 
Gurup birincilikleri Belal\.sını bulan bı'r hırsız nık Mektep karşısında Gırı e~ill 

Ahmet Ihsan Tokgöz 

- Dunden artan -

badilleıinden birine veril~rı t1 (ltl'' 

alt katında ufak bir Jük~~~O 1•' 
Bu ayın yirmi beşinde zer bir yer var. BurıtSI, 6,., oıllt 

başlıyor Girdiği evin sahibi tarafından ta- '•"·~·. ibıiyar bir Giri.~!(,:;ııi'. "Ülktl,.dcn 
"Zatı şe,•ketsimatı bAzretl mü· 

luk6neye htekLür•h ubudi)f'tkd· 
rane ve daa\'8h balisuoe uz ve 
ifa edilmiş ol•ns• m•l121 ı 1 ti ıe
oiyei hazreti tacidıtiyi buıl ey· 
lemiş olduiundso ve devairi dev 
let vezaifı m'muresioi ıfa)e devam 
edip muattal kal mamık we ıunu 
fu ahali l.Arükisp'criodtn dur 
olmak Oıere tevalii trıeklı:ürata 
bittabi mahal olmadıia m• c' iıi vli
ke)a lcararilc ilan ve aunufu tebaai 
ıahımryc m-mnuniyeti ıcniyei 

ıahaoe 'e ırlimı iJii mü!iıkane 
tehtir \'C btyen olunu•,, 1 

Rt'tD i ilin varak11nı aadaret 
tcndfüı odanr.da ahp Babıali kar-
1111ndaki metbaama grldiğim za 
mın arkıdaılaıımı ortda bul
dum. Bunlaıın ıoy ıı pek azdı. 
Mıabmud Sadık, eıkanı harp, Ha
aan lıret bey, }'atin boca, dahiliye 
o z ·rh~ı yspın Cdil 8. merhum, 
Müıcı müdüıü Hamdi bey merhum, 
Gtbrtmaneti ihİHt müdQrÜ mer· 
bom K· mal Ômn bey orada idi· 
lcr. Kfç< ci ıade lızct Fuad paıa 
da ıraya kH•ım fh. Biraz sonra 
op•ratör Ctmil p• ı• da geldi. Da
ha Lirlaç t n• İlimlerini hatırla 
yamadığım vııtıı perver de vardı. 

miş olduğunu beşindeki büyük 
kavuk ve ayağındaki sars pabuç. 
la kasem edeı ek ilan etti. 

Ben şufikirdeyim ki 14/27 tem· 
muz pazartesi giinü hürriyet ha
rekttinin lstanbulda bir dönüm 
oyunu İstanbuldaki mahdud feda· 

karların celadetiin bo~a çıkarmıştır. 
İstanbul zümresinin hiç kuvveti 
yoktu. Aradan yirmi yedi sene 
geçtiği için §İmdi söylemekte beiı 
görmüyorum. Yapılan bir blöf 
idi. İstinat etdiğimiz kuvvet caolı 
ve kaolc münevver Türk gençleri· 
nin heyecanı ve biirriyet aşkı idl. 
Muvıffıkiyeti geoçHğio bu aşkına 
borçluyuz. 

İşin iç yüzü ve hakikatı böyle 
iken meşrutiyet hatıralarını yazın 
Hüseyin Cahid ittihat ve terakki 
cemiyetinin sadrazamı olan Said 
paşaya dayanan bu İ§lerden bahs 
etmesini bir unutkanlık gibi gör
düm. Hele ~Said paıanau yine 
15-28 temmuzdA Babıalide bir 
battı ·hümayun okutup bahriye 
aazırlarıoı oash hakkını, kanunu
uasiye karıı olarak paditaha ver· 
meği kabul edişinden bahsolun
maıı daha hüvük unutkanlıktır. 

Herkesle beraber [tarih bilir 
ki hu battı hümayunu getiren Sa 
id paş• kendiıi1e beraber kabine 
~ic.i halka kovdurmuı ve bu hare. 
krt \' ılayetlere akeederk memle
kete anar~i getirmiştir, 

s~id yerine Kamil paşa kahi· 
nuinia kanunu esasi daireıinde 

kuruluıu o zaman yüreklere bir az 
sn serpmişti, amma vilayetlere 
fı. Jıyan anarşi yatıştmlmamııtı. 

O vakıt ortaya Said ,paşa Kamil 
poııa çekişmesı çıkmışhSaid paşayı· 

Scla:-ıiktcn gelen ittibıdcılar benim-

- ması ıçın muvakkaleP' d• otıı 

Türkiye gurup biıincilikleri banca ile ağır surette yaralandı Bu adam tek başında ~~~;0111 o~: 
bu gün yapılacaktı • Fakat fut rur. Ekser geceler u . re ~il>' 
bol fcderisyonuPon son verdiği de, sokakta yatar, fakı~ 00ıı pc''. 
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Ôtey gece Havuzlu bahçe- rı"ode uy m kt 1 b"b' B l ltelı · • arar üzerine bu ayın ne hı- u 8 a o oo ev sa ı ı fiesizdir. ütün ma ıa ·btı~ 

k I 
de bir hırsızlık vakası olmu" ve Yusuf ogifo Mehmed Rası'm gu". İk" ı ce btJ 

1 
~" ra ı mışlır . li ·ı gün evve' ge. .ıer r~r 

8f'Ş guruba ayrılan türkiye gu· Niğıieli Ali adında birisi, girdi- rültüye uyanarak meseleyi anla- rın meskeni içinde bır§e} . t•''' 
gy i evin sahibi, tarafında o tabanca ıı ,. l d y ı d d ., )Je~cı ··rı rup birinciliklerinden birir.in ıeh mı:t e ıemen yas ıgının a tın a tığı ve yeri kaz ıgı, d ıı şiir 

. . J l k .
1 

kurşuoile ağır surette yaralan bulunan tabancasını alara'- ka- f d ·· "l ·· Bu bııl e · u'I rımız e yapı mesına arar verı - K ır. on goru muş. _ goı 
miş ve Konya ' Diyarbekir ve Çu- mışhr. Bu hadise hakkında aldı· ranlığa doğru üç el sıkmıştır . he edilmiş ve ne yaptıgı 
k T 

gvıwız mektubu acagvıya yazıyo Çıka bu k la d b' .. N"Y .. t•• .. de urova tampiyonu orossporun v n urşuo r an ırısı l. ıg muş ur. . ef :O; 

şehrimizde karşılaşmaları ve bun· ruz : deli Alinin arkasından girerek İhtiyar evvelce }Jı ı§ bj nb' 
ların tampiyoolarının da 6 Ey·liil· Niğdeli Ali adında birisi ö göksünden çıkmış ve yaralı kau memek istcmış ise de . ,e o' 

. . d.. H l . · · 1 a··"tüolı Jl' 
da son maçlHın iıtanbulda "'a- tey gece saat yırmı ortte a ar ıçerısıoc e yeıe yuvarlanmıştır. buraya para göm ug i'· • ı 1 b h d kl · v • • öyleı:P ~ ..,~ pılması ve 15 Eylula kadar Tür- vuz u a çe enme e anılan Sılah sesine yetişen jandarma çıkarmak istedıgıoı 11 0511ıs "'. 
ki ye bir inci ıioio an !aşıl moıı onay. ye rd •' bu ha b ç• n in sa bibio in o· dev d yel eri Al e bm e d Rcsı mi ya • ci bur anı o g• ce ka~ılııı d•Y'" o 
lanmıştır • turduğu evin duvarını delerek kalamış ve yaralıyı da tedavi e- olmo§ ve işi Emnıyet 

· · · · b" d d l l dl bildirnıiQtir. ,. 110
1
' 

Schrimizde yapılacak olan ce· ıçerı gırmış ve ır o a a >u u. i mek üzere memleket hestaha Dün :t Muliye işyarı \.~.:dı' 
nup gurubu müsabakalarını ide- nan bir saodığm kilidini kırarak nesine keldırmı~tır . Alinio ha· sı "'p bt 

_,_t h f f d v d k 1· k bekci huzurunda bur.al "·,ıı·ı, 
re etmek üzere futbol federasyo· Y°K e 3 1 ve tgeı e ıymet 1 yatı f .. hli ededir . Gayet zor ifa b 1 0 00 "tıl 
aunca atanan Şazi Tizcan, bir:kaç ne var, ne yok toplayıp savuşaca de vermektedir. Jandarmaca tah· mağa aş anmış, 

0 
"k ııır gıı 

v ı b br d b' t ht ~ k"k d Türk ahunu bir IP
1 

'·;l" t$ 
güne kadar şehrimize gelecektir. 

1 
gı sıra· ıa a ~e e " 8 uze ı ata evam olunuyor . 8 51 " Türk ve Yunau per ı;eı1 

~ıntakaca qehıimizde yap~•- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~·-~~~~~~~ tU' ~ metelikler buluııınuŞ · 
cak olan birincilik müsabaka - s· . ki ti. ç k t k . ·o iSi e 1 sporcu u urova mın a ası devam editecekur. . M,rs

1 

lırı için her türlü tertibat alın .ıyeııı 
~ış. ve ~e~i~. sta. d!omundaki ek Bir çok kasabaları do- s k t d ------ \' ı''ıı sıklıkler hıtuılmı§tlr • 

1 
h . . e re er ve vezne ar- 1 . pıı11'1 ·• aşarak şe rımıze geldi hk seçı·m·ı yapıldı 1 Arsıulusal ımıy ğU!ııs~~ 

E f k 
Sovyet Husya , u 0 ;;ıı r 

Sna 10 ontrolü devam -- ..._. _ Elen lıUkfimetleri resmtr ,.llloı 
ediyor Ankara gücü klübüodcn Ve Türkiye idman cemiyetleri it- kararını vererek p~n·;·

1

etti'ı:ııl 
yüksek ziraat enstitüsü orman tifolu Çukurova nııntakası idare da özel paviyoalar ıoŞb~ ıııeıJll 

Uray doktoru Cemil , zabıta 
direktör vekili İsa ve zıbıta iş
yarlara sebze ve kasıp hallerini, 
ıebze satış yerini ~e esnafın bu 
luodukları müteaddit dükkinları 
gezerek çllrük sebze ve meyveleri 
dökdürtmüş , dükkinlarıoı pis tu
tanlar hakkındaj,zabıtlar tutmuş 

tardır . 

fakülteıi talebesinden Ergenekon heyeti; ötey güo akşam Coşkun lerdir • Bir çok ecoe ı·ırıı.ıııt 
oymağına mensup izci Kemal Gcoç Güvenia baıkanlığında toplaom·ş, ket firmaları da paoi} ıtı'~lııf 
ötey gün akıam bisikletiyle ~eh genel sekrC"terliğe .Mabmudu vez özel paviyonlar bıızır ıı 
rimize gelmi§lir · oednr lığa da lbrahim Dıblnnı seç· 

Bu genç 3 Ağustosda Ankara- mişlerdir • 
daa bisikletle çıkarak Çankırı , 
Kaslamunu , Taşköprü, Boy&bıt, 
Hevza , Amasya , Tokat , Sivas , 

Kayseri, Niğde ve Tarsusa uğraya
rak şehrimize gelmiş ve bu ,su
retle 1800 kilometrelik bir yol 
kesmiştir . 

•• 
Olüm 

Bir tavzih ııı~ıı 
_ __..---:- 1)44 s 

• ıP S 
Unurlu gozetenız.N lıJ eı:ı}J 

güolemeçli ve 3300 1 
· çocıı 

" bakım evinde uast• 1' Jııı 11 

iyileşmeden ç1karılıı>9I >''"1 

b şlık 1 
' na sokuluyor ,, ' .., ıııtJ Y6 

Baktm evimize çocııgl dtP ç 
· • ıe~(lle ~o 

Va:ı ytt ço" vahim idi. Ab
dOlhunidin ıacta,t.te g tirdiği 
KüçDk S id paısya gnv .. ı ere le hüı· 
ıiyct lıuekdıni b11tıı m1ı1k iıt• '' ğ•· 
1'e kınaatia iı artıyor du. Btycığlu 

mut.aarrıf ı :Hamdi bttyin z,, p iye 
nnar(tiae ,tayini de lunu I• )'il 

e} liyordn. Bıı baıa veıip dD~iln· 
diiL: halktaki heyecanı ts b alini. 
dcdigi sıibi teakio dt ii', hildt<ıa 
ato·lecıdirmek ve aar•> 111 U.b a 
liyı koı kutup mrırutiycte cidcli 
ıurette boyun eğdirm\ k lazımdı. 

H zır olanlar coılun aözler 
aöylü> orlardı. Zaptiye nuarttine 
Hıımdi beyin getidlmr sine b· p 
luımıtlardı. Openıö, Crmil paşa 
d ha ileri giderek müıbit itlıham 

i '~ mioti. Kamil paşa ademimerkezi-

1 

1· t vo tiJafçı denilen ıiyaset del-
ı .. Jlarınıo elinde kalmıştı. Gittikçe 
auo Said-Kamil diditmesi düı· 
mınların ekmcğioe yağ sürerek 
31 martı doğurmugtu. 

Bu sıkı kontrol lıundan böyle 
her gün muntazam bir surette de 
vam edecek ve uray buyruklarına 
aykırı berekette bnluoaolar ceza
landırılacaktır . 

Uram1 aralarındaki tanzifat işle
rinede büyük bir önem verilmiştir. 

Kemal Genç bugün sabahleyin 
şebtimizd t-n yine biıikletiyle yola 
çıkarak Tarsus , Mersine uğraya 

rak akşama Sılifkeye varacaktır . 
Oradan Mut , Karaman , Konya , 
Akşehir , Afyon , Kütahya , Bile· 
cik , İzmit , lstanbul J Edirne , 
Kırklarili , Trkirdağ , Kilidilba 

llasıo evimiz dizicileriuıleo 
Mahmuduo habas.1 , icra dııiresi 
eski işyarlanodan Alımet Hamdi 
tutulduğu hastalıktan kuı tulamt· 
y3rak ötey gece ölmüş ve cen~ze
si dün doıt ve akrabaları tarafın
<lao kaldırılarak gömülmüştlir . 

Ahmet Hamdiye Allalıın rah. 
metini diler ve ailesi t·fradına 
başsağl ığında bulunuruz , 

annenin çocuğu ıy~ jddill ~ 
rıldığı hakkıodııkı .. Joıle 
değildir . Y slnıZ g~n 9ııtıı ~ 
cuaunun yanında k• a> ,,uo tJl 

c . d ktoro ıı 
mıyarak serns o ts çoC 

J r yapıyordu. Beo burada ~öyle 
c!edlm: 

Bu didiımeler doğmak üzere 
iken Hüseyin Cahid Tanini kur· 

Kireç ocağı cinayeti 
duruşması 

- Pışı, bu ıözleri yazıp 
tına imzanızı atarmısıaıı? 

ıl· du. Tanin o tarihte merhum T"v 
fik Fikret ve Hüseyin Kizımıo or
taklıklarile kurulmuıtu. Fakat 
meclisi mebuvan açılıp ~Tanin a· 
çık surette ittibadcı orgaoı olu· 
yordu; Tevfik Fikret Tanioin par
tiıanlığana ortak olmak istemedi 

Kireç ocağında oturan Şevki 
ile Zakiri öldürmekten suçlu ve 
mevkuf aynı yerde oturan Halil 
ile beş arkada,ınıo darıışmalarına 
dün ağır ceza bakyerinde devam 
olunmut ve altı taoe şahit dinlen 
mi§ ve gelmiyen şahitler in ge 
tirilmelerine karar verilerek 
duruşma 6 eylul 935 tarihine bı
rakıl ınııtır . 

- Atırım. 
- O halde b~n de yarınki ıra 

ıeteye basarım. 

O zaman milıür 1Dıbc1ıiodf', 
ıeybilliılam dam.adı olan Cemil 
pııa eıağıda ıurt ti yazı'an vara 
kıyı imzaladı: 

"İradei 1eoiytİ b,zreti pıdi 
ıahi ile bilfiyeluin deiıldı~• 
ve Hfiyeliıio oı tad•n kaldırıldığı 

Uao olunduğu halde en mtzmum ha 
fiyelerdeo ve en nımuesuz me· 
morlardan olmak üır re tanınmı§ 
olan Beyailu mutaurr.f.nıo z•p· 
tiye neıarc tine ta)i.ai t ıbehıoı 

bir türlO aolıyamadım. Ccr:dcniz 
va&itaai!e istizah ryJi)·oıum • 

Operatör Müşir 
C ı:: mil 

ve ayrıldı. Bu aynlışıo acıklı ve 
tarihi bir mektubu vardır, o 
mektup okununca Tevfik Fikre· 
tin oiçio çekildiği anlaşılır. Tev· 
fik Fikretiıı çekilişi llüseyio Ka· 
zımı Sel5.nik valiliğine ayırdı. 

Mutemet KAşifin 
duruşması 

Benim hatrımda kalın ve eli- Zimmetine para geçirmekten 
mizdeki gazete koleksiyonlarında ıuçlıı ve mevkuf şehrimiz tohum 
ispatları bulunan 1908 me~rutiyd !Ah • t k" .,. ıs a ıs asyoau es ı mutemidi Kfi 
ilanı günleri bu suretle geçmiş şifin duruşmasına dUo i~ır ·ceza 
ve her geçen gün 31 martı hazır· bakyerinde devam olunmuş ve 
lamıştır. 

1 09 
ehlivukuf tarafından göodeıilen 

9 Şubatı ile martaoın pek 
f 

rapor okunmuştur . 
ena bir günler yaklaştırdığını gör-
düğüm içindir ki and mucibioce Bu npordA ehlivukufun ifade-

b 1 d ğ - d l'k S lerirıde mübnyeoet görülmu .. Q V!' 
eş a ı ım gun e ı ervetifunu- :ı 

bir, Çanakkale, Edıemitteu , İzmire 
varacak ve turnesini burada bitir
mek suretiyle 4600 kilometre yol 
yürümiiş olacaktır . 

Kemal Gencin yapmış olaca 
ğı bu tur Türkiye rekoruou teş

kil etmiş olacaktır . 
Geocimiıi kutlar ve muvaffa. 

kıyetler dileriz • 

Köylerde kuduz 
çoğaldı 

İsahacıll lıöyünde bir köpek 
beş kişiyi ısırmış ve köylüler ta 
rafından öldürülmüştür . Öldü. 
rülea bu köpeğin kuduz olma· 
!ıından şüphe edıllliğiodtn bu lıeş 
kişi şehrimize gdirilmiş ve mem· 
leket hastahanesinde kuduz teı.la· 
visi altına alınmıştır . 

Baytarlık clayresince bu köy· 
de tedbirler alınmıştır . 

izin verildi Bu uraka 13/28 temmuz ta 
rihli )CVml Servttifiiounda çıktı. 
Hüıeyin ıCabidın y •:ıdıfı ı:aptiye 
nuardi adıoı t 11yan bu makale· 
yi hu •ırıkıoın altına ha!t ı m. 

nu martın ilk günlerinde. kapadım bunların lıakyeıioe getirilere.k 
Günlük gazeteyi kapayıfım 31 dinlenmelerine karar verilmiş ve Sıtma müc::.ıdt le s~ğlık İ;iyar 
mart ihtilalinde knçaolar arasına duruşma 27 Ağustos 935 tarihine farından Z ıa ki Arau on beş güu 
Leni ıokmlldı; Fakat gündelik bırakılmıştır · izin verilmiştir . 

Bu (CAıtte nuıbaaı 15 t'mmuı. ıervetifüuunu mırtın ilkgünü tekrar --------------
ulı ıünG ubab, _d~ğıldı. Diycbi kurarak çalışmaya koyulduk. Bu- r------Jl~lm ki lıtanbnl ıç.nde hombı gi- ı günlerde ikdamcı Ahmet C d t 25-8-935 Pazar günü 
b ti t S k' L .. M ev e' T k 
_1 .pa emı~ ır. an 1 utua genç yeni gazeteci Abdullah Zühdü, I ÜT İye futbol şampiyonası 
htıo kıılbı lll tbaıda atar olmuş · Taninci Hüseyin Cahid oaçar Av 
tu. Ashul \O ~ü ki mekteplerin rupaya gitmşlerdi. Grup birincilikleri 
renç .dend.lerı mıthaamızın ö· Bitti 
nOac yıtıldıl11r, Babılliyi yıldır- ,-----------, Adana şehir stadyomunda 
dıl.r. Saray ır ıırdı ve padişah 
r>amıııa eyoi güode Şeyhülislam yarın 
Cemeleddin • f r.di Babıfetva av· 
luıuc-d11, or1d • foplanan müthiş 
k.lc:h•lık ö ,ünde pıdiıabın ka

l i e ııdakıt emioi c 

Sebze ve eşya sergisi Debboy 
meydanında açılacak ve akşama 
kadar örecektir. 

Konya - Diyarhekir - Adana 
Şampiyonları arasında heyecanı. maçlar 

Müze için tahsisat 
gönderildi 

Şehrimiz müzesinde kurula · 
cak olan etooğıafı kıı.ını ıçın 
Kültür Bakcınlığındnn dört yüz 
küsur lira gönderilmiştir . Bu pa 
ra ile müze için icap eden c§ya· 
lar alınacaktır . 

Tabanca ve bıçak 
taşıdıklarından 

Şe} b MustAfa uraınınıla otu 
ran Malatyalı Ömer oğlu Mehme
<lirı altı atar toplu tabanca ve De· 
kir oğlu kitapçı Hasan , Gerdan 
köyünden Ali oğlu O man v~ ko 
zacı Ali oğlu çerçi Salibin de 
sustalı bıçek taş :dıldart görüle
rek alınmış ve haklaıında zabıt 
tutulmuştur . 

desioi de almec.loıı b•
5 fır 

nu alıp götüıoıü;ti.ifc·tJ~ çı~ ço (" 
tetkikatta ue lıa!1l9 orsS . e JJJ 'ı 
mış , ne de aııursı~ Jıı bJ13 . . ı <>k~ıı.ı ,,,t 
çıkıp giımesı ı... li"e ,.. ,, 

f d 1 . t' Şıfll' J ... ~·0" sar e ı mış ır · ı fiil. 
d 

~ . b. l uııııırııu . el 
ugu gı ı rnr 1 iY1 ~ıı 

timemlnrla }ıas~ııl~~~ııf''' OP 
ve kabul etnıege fı0f1 ıdl J). 

r 1 Gök göze~~ 
~11rıı .. ..ıe 

1 D .. ··-ıedeD 5 j}tV' 
un og . . ""56 r1l c 

tazyiki nrPJdl1 / 33 ve 
k sıcak 

olup en ço tlJ • ıııP 
sıcak 21,5 sauııg:e o sı o; 

l~utubet vaıafl ., 0de ,p 
.. d seoı}e 

guney batı ao . 
re hızla cS ıniştı' · dııf 

il .,11e 
Sı'icl 9ök yöz" ' 
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~~Ualos 1935 

Dr. Göbbelsin 
(TflrkS&tl) Sayfa 

~ •nııtaka gftnü Adolf • 
erdınında yapılan törenle 

-~•ntaka tefi Terboven , 
~ n rllterbacher'den sonra 
~~ ç İtleri Bakını Dr. 

Ilı Çok Önemli bir diyevde 
•&t~ıtnr · Dr. Göhbels , ev· 

•• esk' . ü 1 . ıı_ ~ ı parlı ye erıne, 
tıe ete karşı gösterdıkleri 
-~•eba~ ve nasyonal sosya
d lireıınin muvaffakiyeti 

'

• besledikleri iman için 
r ttan · rtl ış ve on sene evvelki 

d 11Gnde oldug· u .gibi bu. e tak· 
oııo d 1 Parti muhafız asker-
llitırı e ~ulunmaktan doleyı 
1 

&tvınci izhar eyledikten 
~ ~ lekiJde devam etmiştir: 
d, ~t•bancı gazeteler ,, son 
•ı.ı oıınya genel hayatrnın 
~~ttlerini , eski adetleri 

~. '' hubraa şeklinde göı
lat~111· l 't -._· 11 erdir. Tuhaf dır , 

·~ •o IDemleketimizde bir 
iJ Y1

P••k ve bilhassa bir 
L ' dokunacak olsak ya· 
0•ıı ' 
· •d~ı hunu bir buhran 
ıt ıyo, · Son zamanlırda 

· 9- ~dbirlnin , boılanna 
''tat r filmi , Bcrlin şehri· 
~.,,~d~ prot~sto edecek ka· 
lı.~il ~osteroıelerinden anla 
'dır· lıte bu zaman: 
Old11~ Yetiıir 1 Demeye mec 
ioQ

11 
İ Eğer bundan bir ta -

"t b· ç •r çıkarmak llz.ımaa , 
ıı, · 

' •ıt bir meseledir . 

tt::Y~da icrayı bOkiim e
bı baaını değil, biziz ! 

e; ola~ devlet deiil, onu 
, :.ek ııtiyen küçük gu· 

tıt,, lz daha heceriklilerin 
t'tid: ffçip eski mubariple 

'~ ... ~ıtıkmalarına müıaa
\~--,11~1ıı . Maamafih bu kü-

' ~' : o kadar fazla önem 
~ İlctid ' lüzum yoktur Nete· 
' h~~, •tıa:ıizı biraz gösterin· 

'>it 1933 yıla §ubat ve 
~.ile .?nda olduğu gibi, de-
'tı •• , ... ,.. d ı I_ ' °'d l(e mecbur ol u ar. 

~10~" Ve devlet sert bir g-
. g.ı.. teıkil eder ve ona 

·•qıelc · · k 
~ ti ııtıytnler, anca 
~lldi1''•t lı çıkarlar . 

llleıeleaine gelince, 
L •Ot 

,~,di, •rırn : Sebebiyet ve· 
"ai ? l .Yabuctiler mi; yok

ti b~ı Bene tahrik edici 
~bOQlı uyo1r bir sabırı. sey· 
"'il 

1 
rlbıydı, yoksa bizler 

~l~ '91uluıal ukın tebli-
1~~· Aloııo milletini 
~I •n Yorulmıyacağız · 

'il lbanıarıa Yabudiıerio 
a01111ıenedilecektir . Çünkü 

'" l lt~ı. re 'cek nesiller 1 

tı._, l dd' • '-lll ere ıye ugrat· 
t f' .. ··•d d \ ~bb e e emiyeceğiz ' " 

ltle,1 tlı, hundan ıonn 
IC ~ .. ,ll:e ternaı ederek şu 
l,,'-•I tnuıtur : 

bir .t0
•8Yalist hareketi, 

~ d.. 1'1•tiyanlık temeli 

"'"' tcltetk ~r Ve durmıkla da 
d,'1 hr · Fakat biz din 
liıt· tı~ lcıd., müsbet bir 

'1 ııtıya . . t.1, 1 D ııelc , luhse-
~it bakımdan o kadar 

,, hkild 
s_~a...,. e nasyonal ıos · 
~dtt "rzu ve talep e 

~ ı:ı,:Öılerlc yapılan 
l it de :ı. hiz buouo 
lt•tjl . 18Pat rdildiğini 

t\ı 
~~:•ny•da kiliselerio 
'ttn.'dıtını, Lolşevik

~'ti h~~iıe borçluyuz . 
~. ~ (i'llU hunu y11p · 
t,ll r • •cizdi v~ belki 
' k ~8P1Dak iııemiyor

Ctıdi .. 
, ~ol ~ını ruhen biz· 
,._ 1 Vızme yakın hiı-

L •da l "'"ltt:1" 01 
ar, eski gü 

lurnuzu zaoetme· 
,,, d' 
L.· ltıe h 
°"'lbetk Ve ~r mezbe-

irız ve yeoi bir 

--- - ı @ _ 

bir diyevi 
eogız.11yona taraftar olmRdığımız 
gibi tıpkı ortı çağdı olduğu gi • 
bi, umumi alaolarda odunları yı
ğarak inaan yakabilectk bir ulus 
değilız . Almınyıda herkes ken- · 
dine göre bir din güdebilir. Genç 
liğio dinael eğitimi ile kiliıe meş· 
gul ol11bilir , fakat onun siyaHl e 
ğitimi ile biz ılikadar olacı

ğız. 

Kiliseler, spor birlikleri kur
duldarı uman bu eğitimin ahire-

te mi matuf olduğu Fıuali akla 
gelebilir . Gençlik bize ıillir ve 
biz onu kimaeye \'ermiyeceğiz · 
Dinsel basına da ihtiyaç yoktur. 
Ulusumuzua bir tek siyasal par 
tide birleşebilmeıini temin için 
400 kurban verdik. 

Şimdi ön kapıdan fırlatıp at· 
tığımız bir şeyin arka kapıdan 

girmesiae mi müaa11de edeceğiz.? 
Nerede ve ne §ekilde tezahür 
ederse, etıin, devlete doğru çev
rilmiş her tOrlO dDımanlıtı kö
künden sökeceğiz.· Biz kültür har
bi istemiyoruz . :Fakat eski mer
kez mabafiliade kültür harbi iı· 
teycn Lir takım grupların mev · 
cut olduğunu zannediyoruz . 

W cStfalea de Piskopes aley · 
hine , tayyue ile ıtılan bir takım 
tabkirimiz yazılar1 müsadere et
tikten ıonr1, bunların bir Kato
lik birliği üyeleri tarafından ya· 
zıhp dağıtıldıiı anlaşılırsa, buna: 
ne demeli ? 

Ateıle oyun oynayarak mem· 
leketi k1rgaşılığa çalııanların 

layık oldukları derecede şiddetli 
cezalara çarpılmalarını temin e
drceğiz. 

Kültür harbini teıvik eden· 

Ceyhan da ... 
- Birinci sayfadan artan -

iştiu ve lrredi hesaplarında ra
kip olan banka kadar teıhilat 
gösterememektedir ki bu da gent:I 
direktörlüğün vereceği selihiyete 
bığlıdır. 

Şayet genel direktörlük bura 
şubesine bu hususlarda biraz 
selahiyet verse, rakip bankaya 
biç bir tecimenin yanaşmıyacağı 
pek numaldır .. 

Şu bir kaç sene içinde tarım 
haok biç şüphesiz ki hemen he
men her ıubesinden ufak z11arlar 
görmüştür. 

Bu da çiftçi zimmetinde kalan 
paraaındandır . Fıekat gün gün 
düzelen ekonomik ve tarımsal du 
rum, çiftçinin yüzünü gllldürme-

. ğe başlıı&mışhr . Eo çok beş altı 
tarım ' devresi sonunda bank•, 
bu ka;ıplarını fazlasile eld~ ede
cektir . 

Diğer şubelerin 934 yılı pi 
linçolan zaurla kapaodıgı hal
de Ceyhan §Ubesi pilaoçosu 13 
bin lira gibi bir kir ile kapa 
mışt11. Bu yıldan itibaren bütün 
gelecek yıllarda bu kirın çok 
fazlalaşacağına şüphe yoktur • 

Çifçi borçlarının az taksitler 
le uzun zamanda tahsili mese 
leai g(!rek bınka ve gerek tari 
merler için fevkalade iyi olmu§ · 
tur . Bu iıte bınka da, çiftçi de 
fazla bir istifade görmiyecekse de 
hiç olmusa darlık ve zarara dil§ 
mekten kurtulmuıdurlar . 

Sözün kısası; tar1m baokınl 
Ceybandaki buğday al ıoına ve te
cimer muamelatını gniıletmeğe 

tezelden bıılaması burası için 
çok bayırh olacakttr . 

N. T. 
lerin kimler olduğunu biliyoruz; ---·----------
gelecek haftal•r içinde bunlara 
karıı ne tarzda hareket edece
ğimizi herkes görecektir . 

Bir Yahudiain döviz kaçırma· 
sında ~atılacak bir §ey yoktur, 
çüokll huylu buyundın vugeç
mez . Fakat huduttan geçerken 
cübbesinin kenarına döviz dike
rek kaçırmak iRteyen bir rahip· 
le ona acıyanlar; gibi Hıristiyın 
dioioc ihanet eden kimseleri, Hez· 
rtti lsa bile kamçı ile kovardı. 
Barııı yeniden tesis etmek için 
kiliıtce :yapılacık tek bir şey 
vardır . Vaız kürsüıllne geri dön
mek . Kilise tannya biz de uluıa 
biı.met edeceğiz . 

Eğer bir takım devlet aleyh
rlsrluı, esas itibarile kendi ha· 
linde birer teşekkül olan birlik
lere sokularak yurdsever cümle· 
Jer ve bayrakların sayesinde dev· 
Ieti sabote etmeğe kalkışacak 

olursa onlara şu sözleri söyliye
biliriz ; 

Hem bu birlikler , hem de 
devlet aleybdarlara, mahvedil
meğe mahkumdurlar, çünkü her 
türlü santimantalitenin bir haddi 
vardır · Halkın onlar la alakadar 
olacağını zannediyorlarsa yanıh
yorlar . 

Biz Alman uluıuoa eminiz • 
66 milyon Alman bizimle bera· 
her olacak olursa bir iki gayrı 
memnundan kolaylıkla vazgeçe 
biliriz . Bizde bazı haklar ancak 
hir takım taahhütler mukabilin
de tide edilebilir . Ecnebi mat
bu ah buna dtvlet bubıanı diyor, 
halbuki bu sadece bir temizle
me ameliyesinden ibarethr . Ec· 
nebi baıırıı pirtyi her zaman de
ve yapmakla mrşguldur . 

Kurfürstendımında bir Yahu 
diye biraz yan baksak , Londra
dao Peki o'~ kadar bir vaveyladır 
başlıyor . Eğer mfi§kül zamanla· 
rımızda merakla bavadiıler peıin· 
de koşmak istiyorlarsa dünyada;j 
bu kadar ğtmiş bir faaliyet sahası 
varken mutlaka Almanya ile meı· 
gul olmaya ne lüzum var ? 

Mesela b:lki yakıada Habe-

şiıtaada harp olacak. Bundan bir 
kaç sene evvel , ayni basının iuıza 
alkışları arasında , Pariste harp 
aleyhtulığı andlaşmasının imza· 
)anmasına mukabil bogftn o ınd 
lıımıyı imzahyan aynı ulusların 

yeni bir harbe mani olamadıkla· 
rını göre böyle bir nka oldukça 
önemlidir . 

Moskovıda komünist en ter· 
nasyonıhnın bütUn milletleri ihti 
lale ıevkedeceği nden bahsedilme· 
sine rağmen bir kaç yıl evvel , 
logilterenin hatırı için 11 tanrı kra· 
lımızı tıkdis etsin 1 ,, Diye şukı · 
lar söylenmişti • İııgiliz. hasmına 
gelince ona da şunları ıöylemek 

lazım : 
" Eyi ıeyler o kadar yııkın· 

dururken uzaklara bakmağa ne 
lüzum var 1 ,, Belfast'da evler 
yanıyor. Almanyadaki asayişe ge· 
lince , ıimdiye kadır Almınyada 
biç bir memleketin baynğı halk 

tarafından , sökülüp atılmamışhr. 
Bu nevi barekttlere ancık kültür 
memleketlerinde tesadüf olunur . 

Diğer taraftan Aloıaoyanan 
naıyonal soıyalist , partisi tara· 
fından temizlenerek bütün dünya 
bubranlarımn fevkinde durduğu -
nu gurur la ıöyliyebiliriz . 

Bizde knvvetli bir parti dev
lete destek olmaktadır . Bizde 
yeni teşekkül t.den bir ordu ulusu 
korur . Bizde millet ve hükômtt 
ayni gayeyi giittüğü için ulusal 
birlik it alaoıoda harikalar yarat
mııtır . Biz bir cenoette yaşaını· 

yoruz , bilakis yaşanılmaya değer 
bir bıyat yaşadığımız için guruı la 
şunu ıddia edebiliriz : 

Biz büyük bir devir yışamak 
üzere önümüz.deki manileri berta· 
raf etlik . Ôoderimiz.iu en sad1k 
mücadele arkadaşları olan şu eski 
muhafız askerler , Alman devleti 
nin bekcileridir . Tcsbit ettiği 

miz hedef , hiç bir zaman sarsıl· 

mıyacaktır . Bu hedefe varmak 
için kullandığımız çareler elastiki 
ve kıvraktır . 

Biz , kendisine iman ettiğimiz 
bir oodere malıkiz . Ona , mey· 

Türkiye - Fransa ara
sında modüs vivendi 

Tiirkiye ile iFransa arasmda 
bir ticaret muabcdeıi akdine ka
dar 13 !Ağustos 1935 den itiba· 
ren iki aylık bir müddet için İm· 
zalanan ticaret ve kliring anlaş 
masının bir örneği yızıh Ankara 
Türkofiıinin 14 Ağustos 1935 
tarihli ve 157 sayılı günlük enfor-
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Kısraklara yapılan aşrm 

B• yıl Baytar dayresince tu 
tufan cedvelltre göre ilimizdt, 
Mercimek harasında buluoın 
aygırlarla iki yllz seksen kmra
ğa aıım { sıfat ) yapılmışlar . 

~--------·--------------

Adana posta telgraf 
baş M. den: 

llk eksiltmede istekli çıkmadı
ğından on gün için eksiltmesi uza · 
tılan ve eskı aylığı 100 lira olan 
Adana ile istasyon arusı posta 
nakliyat sürücülüğü 27-8-935 
sah günü saat 14 de verilecek be
del muvafık görüldüğü takdirde 
ihale edilmek üzere eksiltmeye çı· 
karılmıştır. Bu işe girmek istiyen 
ler kanunun tayin ettiği vesaik ve 
teminatı yukarda göstrrilen tarlh 
ve saate kadrr komisyon reisliğine 
veruıolori IAzıındır . 

Du işe ait şıırloame Adana P.T. 
T. Başmüdüriyetinden parasıı ola
rak verilir .5737 
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Yazlık sinemada 
18-8-935 pazar günü akşam tam saat 21 de 

1 Senin gibi bir kadm 
J 

Evkaf müdürlüğünden : 
Mazbut ve mülhak vakıflara 

ait muhtelif yerlerde bulunan 9 
adet turla ve bahçe 1- 9 - 935 1 
tarihinden itibaren üç senelik icara 
verileceğioden on gün müddetle 
müzayedeye çıkorılmıştır. ihaleleri 
24-8-935 cumartesi günü saat 
J 1 dedir. Taliplerin evkaf idaresine 
müracaatları .5719 14-18 22 

r -, 
İzmir panayırı münasebetile 

bükiioıetimiz.; kara ve deniz nak 
Jiyatıoda ucıııluklar yapmııtır. 
Kara yolile memleket içinde 
İzmir paoayırıne İ§tirik edecek 
ekspozao ve ziyantcilere yüzdt 
80 tenzilat yapılacağı gibi de
niz yolunu tercih edenlere de 
yüzde 50 indirme yapılacektır • 

dana getirdiği hareket ve ulusu· 
na , satl akatinıizi teyit etmek üze· 
re yaptığımız bu törende her za-

Liane 
Oynayanlar 

Haid- Szöke Szakall 
Almanların en yüksek iki sanatkArı tarafından tems:l edilen Bu film 

ı hiç şüphesiz mevsimin en büyük muvaffakıyeti olacaklır.Liaoa Haid ve 

Szöke SzakaU bu. eserlerile size çok eylencali iki suat gl!çİrteceklerini 

vaJederlor. 
Kalabalığa mahal kalmamak için kişemiz tam saat 19,5 dan itibAre11 

açıkt&r . 

pek yakında : 

Tali kuşu 
Aşk ve cinayet 

Güstav Fröhlich 
LianeHaid 

5736 
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Adana Ziraat mektebi direktör-
lüğünden : 

Miktarı M k'atı 
çok 

Eı ıakın r.evi Kilo 
1- oyun eti 7000 
Snd~ yağ 25CO 
ZLylirı ya~ı 700 
p ri ç 4000 
Ş~hriya 500 
Makarna 450 
K •sme şeker 900 
1'oz şeker 1500 
Çay 20 
Zeytin 650 
Beyaz peynir 6CO 
Un ı.:oo 

Tuz 600 
Soğan 1500 
Domates salça 350 
Kuru fasulya 1750 
Nohut 4CO 
Kuru üzüm 150 
Limon tuzu 15 
Sarmısıık 50 
Beyaz sabun 1300 
Soda 350 
MPrcimek 300 
Patates 3000 
lrmikı 75 
Kuru k,yıı 150 
Kuru T;ıne 30 
Ka~ar peyn"ri 50 
Meşe ~.ömürü 4000 
Odun 3000 
Benzin 160 
M zot 120 
VokOD yağı 15 
Gaı yağı 25 
Erıığli vey• Zon• 
guld:ık maden 

:ız 

K lo 
650J 
2200 

603 
32.JO 

350 
350 
700 

1000 
17 

550 
400 
900 
500 

1250 
300 

1500 
3CO 
100 

10 
~o 

1000 
300 
250 

25CO 
50 

100 
20 

2000 
130 
75 
10 
15 

ilk teminat Tahmin edilen fiat 
Lira 1\uruş Kuruş Santim izahat 
196 88 37 50 
112 50 60 50 

18 38 35 
57 19 
7 50 20 
6 75 20 

21 94 32 
33 19 29 
3 90 260 

16 32 
22 50 50 
8 10 9 
2 25 5 
6 75 6 
7 88 30 

16 41 12 
2 10 7 
1 f,9 15 

l 

15 
28 

2 
45 

2 

2 
18 
4 

35 
14 
2 
7 

96 85 
2.t 35 
33 34 
3 12 

81 12 

70 
53 
o5 
6 

10 
50 
40 
85 
70 
31 

20 
12 
22 
25 
55 

4 
2 

450 
165 
240 
390 

50 
50 

50 

5o 
50 

50 
50 

Teneke 
Teneke 
Teneke 
Teneke 

köınü ı ü 40 30 84 2800 Ton 
Adıtoa z·rıuıt tnektebinin 936 senesi m1yıs sonuna kadar !Azım 

olan yiyecek te yakacakların 15-8-935 tarihinde açık eksiltme ile 
ihaleleri yapılmak üz.0 re gazetelerle ilAn edilmişti . Bunlardan yalnız 
ekmeği::ı ihalesi yıpı!mış ve diğ.;r yiyecek ve yakacaklara istekli çık
madığ.nJıın 15-8 935 tarihinden itibaı en on gün uzatılarak bun
lar n 26-8 -935 pıızartesi glinü saat on beşte vilAyet Ziraat müdür
lü~ünJe ıoplanen komisyonda açık eksiltme ile ihaleleri y apılacuktır. 
YukerJa yazılı iııbu yiyecek ve yakacakların miktarları ile muhammen 
hedııll•ri vı temınııt miktarları ayrı ayrı gösterilmiştir . Eksiltmeye 
girmek İçin ( 24'.)0 ) numaralı kanun•ın ( 2-3 ) üncü maddeleri m1Jci. 
b·ncn lhım ohn vesilı:sl.ırl.ı temin' ti&.r nı ihaleden önce mal sandığına 
ya ı ırınalar ı IAzımdır. ş,ırtname lıa kkıııd.ı zııhat almak istiyeıılerin bu 
ı:ıüd.iet zarfında h•r g3n mekt~p mü liirliiğüne müracaatları ilO.n 
olaru·.57 ·3 

D • demiryolları 
müfettiş/;ğinden • • 

Adana işletme 

Ak,ohir-Eloğlu islo~yool~rı ara~ıoda aşağıda mevkileri, miktarı, 
mu!1.ımmen bedeli V! i) mü 1ıı~t1ııri yuıl: dört mahaldeki Taşocakla
r,ı don Balast ibza·ı kap.ılı zırf u~ulıltı her biri oyrı ayrı eksiltmeye 
! o muştur . 

Eııs ilme 5 Ey!u' 935 perıembe gil:ıü saat 10,30 da Adanada işletme 
müf t.işliğiıı<lc y.ıpılacokt r. 

Bn h·~susa aıt ş.ırtname ve mukı\v~Ien:ıme prejesi Adanada işletme 
kalemindea ve Konya, ~!ersin, F.vıipaş1 istasyonlarında şube şeflik -
ıerinden bedelsiz olarak el nabilir . Muvakkat teminat miktarı şorlna -
meye ilişik listede yaz.lıdır. AJrı ayrı mektupla fiat vsrilmek üzere 
hepsine bırden bir istıılı.li kabul eflilir . 

isteklilerin 2490 No. lu A. eks:ltme kanunu maddei mııhsusası mu
cibince ve şartnomede yazılı ist~niieıı vesaik ve vezoeye nakten yatı

rılıp mukabilımh alınac~k teminat makbuzu veya şartnameye ilişik lor· 
mülde banka teminat mektubunu •e fıat teklifini havi zarfları eksiltme 
saatinden hiı S ıat evveline kod ır Adana da işletme müfettişliğine mak
buz karşılığında vermeltıri ve poıta ile gönderilecek tekliflerin de bu 
saate kadar bulundurulmal•rı ,.e eksiltme saatindo de htelı.lilerin iş 
!etmede hazır bulunmaları.5735 

B her mıtro mu- Teslim 
Kilometre Mevkii 8,Iı:st miktarı h ır:ı'Tlon beJeli müddeti 
350-359 Sarayönü 9500 11 o K. 8 Ay 
307-315 1 IJcık rı 500'.) 14J 5 • 
421-000 Ceyhoa 3300 J20 3 

" 58-000 Eloğlu -Narlı 4000 120 4 
" 18-23-28-4 

Refika Recebin biçki yurdunda 
kayidlerine • 

yenı sene başlan-
mışhr. 

Bebekli kilise sokağındaki 
yurt binasın~ uğranması .. 3-4 

( Tflrk Sllzft ) 

Erkek lisesi direktörlüğünden : 
1- 1935-1936 ders yılı için okulıırıuza yatısız ve paralı yatılı ta 

!ebenin namzet kayt ve kabulüne 20 -2 - 935 salı sabahı başlanacak 
tır. ve 31-8-935 cumartesi günü saat 13 te son verilecektir. 

-Namzet kayt ve kabul şartları
ı - Nüfus kAğıdı 
2 - Okul şehadetnamesi ve ya tastikname 
3 - Sağlık raporu 
4 - Aşı belgesi 
5 - Fotoğraf 6 tane ( 4,5-6 ) hüyükliikte 
6 - Talebe beyannamesi ( Okulumuzdan verilecektir ) 

2- Orta okulhrın birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarile Lisıı ikinci 
devre birinci ve ikinci sınıfların hütünleme smaçları 2 EylO.l 935 pazar
tesi başlıyacak ve 16-9-935 pazartesi akşamı son verilecektir. 

3- Yeni yoklama talimatnamesinin hükümlerine göre Lise ve Ol · 
gunluk yoklaması 1 Eyh11 935 çarşamba günü başlanacak ve 21 Eylül 
935 cumıırtesi saat 1 de son verilecektir. 

4- Lise ve Orta okul talimatnamesinin eski imtihan hükümlerine 
göre Lise ve Orta okul mezuniyet imtihanlarına 11-9-935 çarşamba 
günü başlanacak ve 21 EylO.l 935 cumartesi günü son verilecektir . 

5- Orta okullarla, Liselere parasız yatılı olarak girmek istiyenlerin 
Seçme smaçlarına 23 EylO.l 935 pazartesi günü başlanacaktır.5734 

18-20 

Çiflik makinist mektebine 
şartları : 

• 
gırme 

1- ilk tahsilini bifümiş olmak. 
2- Türl.iye Cumhuriyeti tebaasından olmak. 
3- Yaşı ( 15) den aşağı ve ( 19) dan yukarı olmıımak. 
4- Göz ve vücut hastalıklarından sAlim ve makinistliğe mukavim 

olduğunu doktor ruporu ile isbat eylemek. 
5- Köy çocuğu, çifçi çocuğu, olmak veyahut bir imalıtthanede ça

lışmış bulunmak • 
6- Tahsil esnasında mücbir bir sebep olmadıkça mektebi terkey • 

!ediği takdirde kendisine yapılacak bütün masrafları tediye edeceğine 
dair kefıılet senedi vermek. 

7- Mektebi bitirdikten sonra köyünde çifliğinde, veyahut bu gibi 
yerlerdıı sanatile çalışacağını taahhüt eylemek. 

8- Yukarda yazılı şartlarla mektebe girmek istiyenlerin bir dilekçe 
ile mektep direktörlüğüne başvurmaları ve yukarda yazılı evrak ve 
vesaikile birlikte üç fotoğraf vermeleri lAzımdır . isteklilerin sayısı 
mektepçe alınması gereken sayıyı geçtiği takdirde seçme sınacı yapı
lacaktır. 

9- Ağustos yirmisinde yapılacak seçme smaçlarında bulunmak üze
re isteklilerin bu tarihe kadar okul direktörlüğüne başvurmalıdırlar. 

14-16 _ )8 5721 

Adana Orman 
dairesinden: 

Çukurova harası direk
törlüğünden : 

Adet 
107 

1566 
1056 

1 1 
13 

1486 
152 

2 
30 
2 

62 
14 

Kilo Cinsi 
Çam topıık 
Çam mertek 
Çam baskı 

Ardıç tahta ve lata 
Çıım saban oku 
Kazma ve bel sapı 
Ardıç kazık 
Meşe arnha oku 
Çam düğen tahtası 
Dirgen 
Tırpan sllpı 

Çam çatal 
33785 Çam odunu 

5250 Mahlut odun 
6695 Kök odunu 
5007 MahlO.t kömür 
1380 çam kömürü 
4IO dut odunu 
400 darrlağan oJunu 

On bir mezat varakasında dahil 
ve yukarıda yazılı on dokuz par
ça emvali mazbuta açık artırma ile 
2 - 8-935 gününden :itibaren 20 
gün müıldeıle 21 - 8-935 çar
şamba günü saat on yeıliye kadar 
satlığa çıkarılmıştır. EmTali gör
mek ve ihale şeraitini öğrenmek 
istiyenlerin Adana orman muame 
!At memurluğuna müracaat eyle
meleri ve tııliplerin son ihale günü 
Adana hükO.met konağında orman 
idaresinde toplanacak satış komis
yonuna gelmeleri ilAn olunur.5692 

4-9-13-18 

Yitik tezkere 

Çukurova harası iht!··;cı için 
16500 kilo yulaf ve 2000 kilo ar
p~ bir şartname ile açık eksiltme· 
ye konmuştur. 

ihalesi 29-8-935 perşembe günü 
saat 15 de hara merkezinde yapı· 
1 '\ı;aktır. 

Şartnamesi her gün hara muha
sebesinden görülebilir. 

isteklilerin 42 lira 55 kuruş te
minatı muvakkate ııkçolarını vez
nemize yatırarıı.k belli gün ve sıı. 

atte Mercimekte hara merkezinde 
bulunmaları .5730 

18 - 20-23-27 

inhisarlar baş Müdürlüğünd6n . 
Gerdan köyü merkez olmak 

üzere bunun çevresinde mevcut 
52 köy vo çiflikte tütün ve siğara
larımızı satmak üzere bir baş sa
tıcı arayoı uz • 

Bu baş satıcıya alacağı mamu
ldtın satış bedelinden Azami yüzde 
5 iskonto ( hunun üçte biri harp 

mnlO.llori için tevkil olunur ), yüzde 
6 nakliye verilecektir .Mukabilinde 
her köyde teşkilıltımızı yapması , 

bu mıntakanın geçen seneki satı

şına göre asgari 19,000 kilo satış 

taahhüdüne girmosi,köylüye yüzde 

5 iskonto ve mamulAtı merkezinden 
tevzi ı.ttiği takdirde köylerin me
safesine göre ayrıca yüzde 1-3 

nııkliye ücreti vermesi ldzımdır . 

18 Ağustos~ 

Adana Ziraat mektebine girf1le 
şartnamesi • • 
1- Orta mektep tahsilini bitirmiş olmak. 
2- Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak. "ve 
3- Çitçi veya erazi sahibi veya çocuğu olmak ve bunu evra 

saikile ishat eylemek. 

4- Yaşı (19) don yukarı olmamak . r .. if . 1 .. ta ı .. 
5- Hastal klardan ve illetlerden salim olmak ve her turu 

!erini yapmağa elverişli bulunmak. . ..
109 

k~' 
6- Orta mektep şehadetnamesi ve bir sıhhat raporu ıle nu 

ğıdını, nşı kağıdını, uzgidim kllğıdını, ve üç fotoğraf vermek- . d ııı 
· ·çın e 

7- Mektep leyli ve parasız olduğundan okumak dhvresı 1 ·gi ıı~· 
ru ve mücbir hııller olmadıkça mektebi terketmiyeceğino ve e~tıe dsir 
dirde mektepçe kendisine yapılmış olun masrafları öJeyeceğıP 
nümunesine göre notarden lastikli kefalet sonodi vermek. ıııi1eo· 
( En son ilkteşrinin birinci gününe kadar kefalet senetlerini ver 
Jer mektebe alınamaz ) . enıeritl 

8- Yukarda yazılı şartlar dahilınde mektebe girmek .. jsll~ıfdr· 
Eylülün yirmisine kadar bir dilekçe ile mektep diroktörlüğune 8,yıY 
malıırı Hlzımdır. isteklilerin sayısı mektepçe alınması gereke

0
110da ~ 

geçtiği takdirde EylO.lün yirmı üçünde açılacak seçme sıoaçlo 
lunmaları lAzımdır .5720 14-18-22 

Çllteban kapJıcaSI 
açıldı. 

esoııe 
Eğer Romatizma, siyatik, karaciğer ve böbrek !umları ııı bıl 

ları 8ğrılarıoo muztaripseniz vakıt geçirmeden Çıfte 
kaplıcasına koşunuz. · 

Ş·ıta verır· 
Bir çok deri haetalıklarına, muannit ekzemalaıa 

Çifte han kaplıcasına . ı 
.. ·· ıerJır · 

Sadiye ile gelen bir çok kötürümler yürüyerek doooıuf 0 ııııı 
ne kadar fennen kabili izah değilse de senelerce gebe 0 rn rı f 
kadınların 15-20 günlük banyodaıı sonra hamile kııidıJtlO 
müştür . 

kaplıcasının ,. 
ddlı8 • 

Radyo aktifitesi dünyada mevcut bütün kaı lıcalardan 

Çifte han 

sektir . 

Çiftehan kaplıcasında ,d, 
talll1 

Misefirlerim:zin her dürlü ihtiyaçları düşünülerek lokaDJ;asıbl0 
miz yemek yapılmaktadır. Furunu, bakkaliyesi, gazinosu. ffJ 

beri vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 
661 

nren ücretleri yarı yar·ıya tenzilattıdır. 

.. . \ 
·~ .. \.~\~ 

V:.SR~~ .. ;ş-~&•~": 
30 

5586 

Yedinci fırka, 23 üncü alay
dan almıı olduğum askerlik ttz 
keremi yitirdim. Yen isini olaca
ğımdan yitik [tezkerenin hükmü 

Satış taahhüdatını temin etmedikçe 
idare hesabına irat kaydedilmek -----------------

olmadığını ilin eylerim. 5839 
Hanedan mahallesinden 

Yusuf oğlu Mehmet 

ve irat edildikçe yenid~n alınmak 
üzere taliplerden ayrıba 150 lira 
teminat akçası alınacaplır. 5729 

16-17-18 ; 


