
881 ' aıyazmanı 

FERİT GÜVEN 
-----

ıo İlk kanun 1935 
SAL 1 

1 •• 
1 

- - - - . 

•• •• 12 ilk kAnunda 
Taurruf n yerli m•h haftası 

baılıyor. 

5 KURUŞ -~--·-~=-
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lyan Sa;iavtar Meclisi --aÇı-lıpken : 

A vrup8da sıyasal duam 
gittikçe vablmleşlyor ·ma ? 

Duçe; zecri tedbirlere bizde şiddetli tedbir
lerle mukabele edeceğiz.. Dedi 

Musolininin bu diyevi Avrupa devlet
lerine bir meydan okuma sayılıyor. 

Roma : 1 Radyo ) f talyao Meb-ı 
ti ıı mrcliıinin son bahar devre-
•çılm•ştır . 

'ıi 1.çtim&1 .Mosıo l i ni riyaset • t- j 
l lhı . Mu11olioi o ıo açma nuı 
~bdan e\'Vel m•clisie bütün meb-1 

'8 •rın ittirakıle milli ta ı kıl•r / 

1 ~
1•oıniş Ve beık r s o yoğa kalka , 

~ D . lıı 1 uçe ! .. Duçe ! . ) d ı ye ba 
ltıışı 1 r . 

Mecliste 400 mr bus baz ,, bıı 
lU)oıdu. 43 mt-bus cepb t de 
lloduaundan içtimada yoktu . 
C !ıı reisi M Luçy•ni celseyi 
tak ıuolaıı ıöy le dı : 
Biitqn İtalyanlu memleketin 
la•ının müdafaası için altıol ~' . erıyor ve biz rl. b~p altın mı 

l•larimizi bu uğurda 11rf edil
flıere verıceğız . 

lt.eiıin bu ıözlerirıi ber m•h · 
lıirer birer bu ı, için tıbıiı e
'11 aı11aya giderek altın madal
•rıuı verdiler . 

,.. 
Musollni 

" - Bu bal bir sene de de
vam elle ltalyanıo bayatı ve ida· 
resi kırılmıyıcaktır . Zecri tedbir 
lere k.,şı biz de zecri tedbirlerle 
mukıbele edeceğiz . 

Sefirlere mabıuı tribOon do. 
İdi . Yalnız İngı ltere scfiıi gö· 
ltıüyordu . 
Duçe de bizzat kendi ıltm 

'dılyaııoı g6tılrerek masaya bı
. ve BJDı .ııamaode demir mii
et de iJI Fraaıız çeliii yapıl· 
diyerek verdi . 

ltalyıoın Afrikıdıki hakları 
taoıamadılıçı siyasi buhr•o devam 
edecek ve vabimletecektir . ,. 

Reiıten sonra Dnçe kürsüye 
•rak çeyrek saat devam eden 
l'lo üç dakikı ıüren çılğıa 

\I~ Ye tezahüratla kuıılınan 

Maıaoli•i bandaa 110ar. bD 
tUn bunlara rağmen büyük hir 
nikbinlik gösterilmesi lazlmgel. 
d ı iini de meclhe haber vermiı· 
tir . 

meye ye kendine k.rıı çevrilen 
hareketlere kartı durmaya kat'i
yen azmttmiıtlr . 

Bize karı• ltıifakların, muha
sımların ••yısı ne karlar ı;ok olıir-
88 olaun bizi hedeflerimizden d6n· 
düremez. 

Petrol ambargosu mtıum ne· 
ticeler doğurabilrcek ve durumu 
pek ziyade vıbiml•ttirecektir. 
lt11lyanın hukuk ve menfaatleri 

mub•f.Za ~dılmeksizio lıalya - Ha 
beı anla~mnlıiınıo halli imkin 
sızdır . ,, 

Pariı : 8 ( Radyo ) - İtalyan 
Bııvekiıi Musıolioioio mecliıio 
HÇılıııodıki nutkunu devlctlue bir 
meydan okum• telikki edildiğin
den aı tık keadiıi ıulb İçin yeni 
teklifler yapılm11ınıo mınuız o 
lıcaiı düıllnlllmektedir . 

Pariı : 8 (A.A) - Cenevreye 
gitmekte olan logiliz Dıı Bakı· 
oı bu gün Pıriıte Llvıl ile g6rüt 
müttür • 

Gnetelere verilen bildiriğe 

göre ber iki bıkan 11kl it birliği 
ııy .. Hıaın deHmında tam bir fi· 
kir itdihadı bealedikleiiai teyld 
etmiılerdir • 

İngiliz dıt bakanı bu akıım 
Ceaevreye hareketini tehir atmlı· 
tir . 

, 
Kömür ucuzladı 1 
İlçelerden şı>hrimize bol 
mikdarda kömür gı>liyor 

Verilen rubsatiyeler üzerine 
oehrimize İlçelerden va köyler -
den fazla milcdardı kömür gel 
meğe baılam ışlır • Bu yüzden 
bir kıç gOn öoce kilosu 7,5 - 8 
kuruştan satılmakta olıu kömür 
dün 4,5 kurııştftn aelılmıştır . 
ilçelerden daha fazlı lılSmür ge
lectğiodea bu Hatların dabı aıa 
t• düıeceği muhaklcakıır . Hal 
kım•zu:. teliı göıtcrmemelerini 
tavsiye ederiz . 

Kahirede 

Yeniden karışık
lıklar oldu 

- · 
Ankera : 9 ( Radyo ) _ Dün 

Kabirrde umumi kargaıalık ol 
muıtnr. 

Bu palırtılardan sonra febrin 
e~ka~lıırı kırılmıı araba, telgraf 
dıreğı ve limba parçalarile dol
aıuotur . 

Gece ıükdoet avdet etmiıtir . 
HüHiınet çok şiddetli tedbirler 

almııtır . Bu tedbirler ara1ıoda 
üninraiteoin bili mllddet tatili 
dütünülme kte oldutu dı ıöyleııı 
mektedlr . 

Kebire: 9 ( Radyo ) - VOzera 
Mrclisi bu günkü toplaotıaıodı 
Cizedeki iloiversite talebelerinin 

nümıyiılerde devam ettiği takdir
de bu üaivenitenin de kapatılma 
sını oaaylam•§lır . 

Şam : 9 (Radyo) - Kahiredeııı 
hildirilditine göre üniverıite la
lebelcri ile polııler aruında bir 

Habeşliler İtalyan taarruzlarına ' 
şiddetle mukavemet ediyorlar. 

İfalyaya teklif edilen yeni sulh şartları 

Adiıabıba : 8 (Radyo) - Son 
alınsa haberlere ıöre; İtalyan u
çaklarının bombardıman ettikleri 
muhtelif yerlerda 80 ki§i ölmüı 
ve 200 kiıi yaralanmıotır . 

Adiıababa : 8 (Rıdyo) - İtal· 
yan uçakları dün sabah Gondar 
ve Dessieyi tekrar bombardman 
etmitlerdır . Dört lı: a dın, iki \.D 
cuk ölaıllı , yi rmi kişi yualın · 
mıştır . Y aralılardaa bir çoğu •· 
ğır olup bayatları tehlikededir • 

İtalyan uçekları tuıfıodan 
178 yangın bombası atılmıs ve 
bir çok yangın çıkmıştır . 

Londra : 8 (Rad)o) - Ame 
ıikaaıo Goadar ve DiB1iedeki 
bast•hınelerinio İtalyan uçakla · 
rı taraf ında bombardıman edıl
diği ıöylenmelıte ise de bu haber 
ltkzip olunmuştur . 

Cenova ; 8 (Radyo) - Poliı ta
rafından M. Matuiçinia evinde Y•· 
pı lan bir araıtırma neticesinde 
bir kental aiırlığmda dört ahun 

külçesi buluomaıtur • Bulunsa 
ıltunlar müaadere ve Matalçi 
tevkif oluomuıtur • 

Matuiçi Gal memleketi kömlr· 
leri lıalyan idhalit kumpanyall· 
om baılıca müme11illerindendir. 

Kendiıinia tevkifine aebep o• 
lan diğer d6rt kişi de oerlkicl
rümlük maddeıioden tevkif olan· 
muılardır • 

Ankara : 8 (A.A) - Havu 
ajaaaıoıa Adiaababa aytarınıa bil· 
dirdiğiae ğ6re h~ı ltalya uçatı
nın dün De11ieye attıkları yan . 
gıa boıııbalarıaıo verdiği nüfaı
ca zayiat maddi basar ehemmi· 
yetıizdir • 

Ankara : 9 (A.A) - Habeı 
Dbükdmetinin bir bildiriğinde İtal. 
yaıı larıa Desieyi aebebıiz !ıom· 
barduman ettiklerini , çünkü ora• 
da biç bir .. ker bulunmadıjıaı 
bildirmekte ve tehir ha1tabaaela
riala bombarduman edilmediif 
·- Gerisi dördüncü sayfada -

Avrupa yakında bir Arap 
imparatorluğunun kuruldu

ğunu görecekmiş .. 

Blcaz ile Irak sıkı 
bir lttllall yaptı 

ııou söyledi . 

A ~ f.tosıolioi zecıi tedbirlerden 
ıi \4rderken bulisetea §nalan 

ık 

Mondra : 8 (A.A) - M. Muı· 
solıoi dün saylavlar meclisinde 
verdiği bir autkaodı ıunları ıöy
lemİftir . 

" ltalya kendi hedeflerine er-

Yarın görüımelere davam e· 
dilecek ve İtalya Hıbq harbine 
doetçıı bir hal çaresi bulmak için 
yapılıcak teklifler mevzuanun e-
111).,1 araoılacıktır • 

Ç•rpıfma olmuı, iki talebe illmüı, 
bir çokları varalaoarak tedni e
dilmek üzere bıısıabaoelere kıl· 
dırılmıılardır. 

Poliılerden de üç yaralı vardır. 
Hükdmet lizımgeleo bütün ted
birleri almiıtır. Şehir içinde luııl· 
llz poliı, asker ve tankları gez 
mrkıedir. Bazı dilkkinlar kıpa· 
lulır, 

Bafdattın g~len kaynağı 
sailam haberlere glSre Irak ve Hl
cn bükiimetlerl sıkı bir ittifak 
alı.d etmlılerdir . 

Bu ittifakın HHları ıu mad
delere dayanmaktadır : 

TedafUI ve tecavüzi bir 11kerlik 
ittifakı mDıterek aefirler ve mu
rabbıelar tayini, p~rinıo tevhidi 
p11aport ve ırüaırüğün ilgası, ted
risatta vahdet . 

Bağdıtda çıkan ( Elırak ) ga
zetesinin vrrdiği malumata göre 
Ciddade otursa ve §ark iıleriade 
İngilterenia en büylk mutıb11-
1ıalarındao sayılan Mister Fillpi, 
Ciddede kabul etıiii bir Fransız 
gazetesi muharririne ıunları IÖY· 
lemittir : si- lnıanyanın emniyetini 2 yüz 88~k•••1: ba~o ksekçimi . k ır ço so a av. 

'"' kara gömlekli koruyaca galarına sebep oldu 

staponaa adamları 
1 - -----· ------

'Yüıbin kişilik nasyonal Sosyalist ordusu 

ffillı r J;urıı g<J ınleklı / ,·riıı orlusı 11 dıı ıı yrçiyor 

~ •_lio : 3 (Öt • ) - R i c hıfüb po"s") ı .iıı ad • mla r ı s ~ çilmştir. 
\~ ;

111 ricb Him rıı l e rin 200,00ıl D evi -t in t urniyetioi tut.o r!iier 
~ı:ı i forınali iımia i v e rılığ i kimscl..r ol e yine ~ uol•rdandır. 
'r 1 tııanyaoın iç emniyetini Bu 200.000, son adamına ka 
&11

1 •decektır. dor ince süıgeçten g•çirilmiı be· 
41 1111 30 haziran 1934 de SA- den ve ruhları Reicbıfübrer Hit 
"~~oyada mühim yerini alan lerin ve onun düoünc•lerini 11öyle 
~ •ıtımler ıöyliyor: yen Heinricb Himmlcrin idealine 
'll~~ııdenb:ıi SA D SN, Ş S göre s~ç·lmıo adamlardır. 

; lruvveti olmuştur. Bunlar SS 1925 te Adlof Hitler tua . 
~Gutapo" ,Gizlo devlet -Gerisi ikinci sahifede -

--
Bükreı: 9 ( Radyo ) - Düu 

Bülueı barosu seçimi · dolayııile 
bir çok sokak lıidiseleri olmuı 
tur . Miçikof taraftarları geaç aYu . 

- Gerisi üçüncü say{ ada -

Dlkka'll:Bar 

Gürültü ile mücadele 
yapmıyacak mıyız? 

Gıirüllıi //p mücadl'fe lıak
kıııda iç işleri bn/rnnlığırıın il 
baylıklorıı bir buyrıı.</u vardır 
Hııııda akşamın fnlıııı saaiında11 
sıı ba/1111 fıılıı11 sarı/uuı kadar lıiç 
bir salıcı ın ba,ıjırııw11111sı, ara. 
buları11 zil, olomobil/ain kor 
rıa çalmaımılurı bildirilmekle 
dir. 

Bıilıiıı bu buyruğa rağmen 

akşamın /ıa11gl saaluıda olursa 
olsun zil ve korııa sesierl ve da
lıa şafak. sökmeden de sim/içi, 
sülcü ve sebzeci sesir ri herke• 
si yatağından: kaldırmakta ve 
uykusunu kııçırmakiadır. 

1Lbaylığın bu gibi hareketle
rin önüne ğeçmesi için lazım 
ğelen ilgili dayrelere emir ver= 
meslnl -bekllgtJru: . 

Yukardakl resim : Cumartesi gıiıııi stadyomda ynpıla.rı atletizm 
şampiyouasına lşlirdk eden Kız lisesi atlellerinl geçid t"renine 
başlamadan ve. 

Allındaki de 50 melre sıiral koşusuna iılirdk eden kızları gös· 
/ermektedir . 

[ Pızar günkü ToroHpor - ldaıın Yurdu 
maçı .L T.feilitı ikinci eahifemiıdedir . 

" İbohsuud, Arap yarım ada 
sıoı munta11m kuvYetli ve aea,m 
bir devlet yapabilir . Keodlıinl 

büyük bir Arap lmparatorlaju vü· 
cude getirmeje tc§ebbüı ediyor. 
Avrupa yakında bu imparatorla
ğan vücud bulduğuna ve batında 
büyük bir kafanın bulundotuaa 
görecektir . 

Suriye, ber halde, ha impara 
torluğa ilhalc edilecektir • 

Y alaız İbnissuudnn kendili 
Suriyeyi ietemiyecek. Suriye bu 
devlete ilhak olunmak için liırar 
edecektir . 

Bu ıuretle Araplık yeni bir ıe· 
refli bayata kavuşacaktır . Suriye· 
nin yeni devlete iltihakından ıoa· 

ra Irak, Mıverıyı Erden ve Fılietin 
oau tııki bedecektir . İbni11und 

Gerisi üçüncü say{ ada -

~rTUrk 1 
Tiirkiye malı 

Kullanmah 



Sayf. : 2 

Gezi görüşleri 

Bayındırlık bakımından 

yoksul bir şar: 

Bahçe 
Bahçe : ( Ôırl aytarımızdau) 

- Sekiz yllz nüfuslu küçük kö· 
yümıll bir İ çe 1 .• 

Tdş ve kerpiç evler .. Çarşısı
nı teşkil eden üç beı bıklul dük
kanı .. Bunuola beraber §İrio paı

tor .. I bir far .. 
Yanı ba§ından ç~ğlayıp akan 1 

kllçük derecıkte Bahçeye ayrı bir 1 

uğultu oluyor ve tehri ölgün ıü
kllaetteo kurtarıyor .. 

Bahçenin nüfus kes•ft'tine ba · 
kıcak olursak Bayındırlık bakı
mından olan yoksulluğunu ho§ 
görmliş oluruz · 

Sek'z yüz nüfuslu bir şarıo 
unyı ve bunun gelir k•yoakları 

ne olabilir ki .. 
Bılbasu coğrafi durum bura 

oıa her tllrlü imar fHliyetine mllş
kılit le§kil erlebileeek bir vaziyet 
tedir . 

İtte bu coğrdi durumun •P 

gelliğôdir ki bugün Bıbçede bir 
tek araba bile yoktur. Ne yük 
ne manda .. Ne kai'nı !.. 

Fakat iıtaayondan şehre ka 
dır olan dört kilo metrelik kum
ul yol bir aafalt kadar düz ve 
düzglin olduğu halde yolcuları 
ta,ıyacak bir araba bulunmaması 
ciddeo insanı müşkülata sevk et 
mektedir . 

Sabaha kargı saat 4 de istas 
yoodan tebre kıdar 4 bet lıilo 
metre yol kıtetmek mecburiyeti 
kuıınoda kalmıı yabıocı bir 
kimıeaio hali düıünülecek olursı 
bu itin ne kadar önem teşkil et 
tifİBe varırız .. 

Gece hayatı : 
Babç•de gece hayatı iki üç 

küçllk k"bveciğin sınırı içindedir. 
Bitıobi aile toplantıları müste1na .. 

Bir işyarlar biıliği namında· 
ki küçllk kazinoda buradaki cemi
yetin güzel bir çatıııdir . 

Akeamları berlcrı bu anlık 
kahvede buluşur . 

• •• 
Bu §İcln yurt bakkıoda topla 

yıcağım mılii.maı vn görüılerimi, 
kılacağım kısa bir zamandı ayrı 

ayrı yuara k tanıtacağım . 

Nllıad Tangüner , 
fitreleri 

Heııva kurumuna v&r
me k dini ve vatani 

bir borçtur 

Bu ay Ramazan ayıdır . Bü 
tün Müsllimaolar z, kat ve fit 
relerinin ı•bsi düşüocelere ka
pılanı. ıuaa buna vermekle dı 
ni vuıfeleriai yapmıı oldukla 
rını sanırl1r . Hal bu ki verilen 
bu gibi paralar maksadı lemin 
etmez . 

( Türk SöEli ) 

• uy 
Şehrimizin giret ve çıkarı 1 

ayında şehriGeçen son Teşrin 
mizden dışarıya 651,570 

bir çıkat olmuştur. 
liralık 

Tecim ve endüstri oJamızıo hn-ı 
1ırladığı istutistiğe görd şehrimizin 

1 
geçen son tPşrirı ayındaki girtt 
ve çıkar miktarı ~u suretle snp- ' 
lanmıştır : 

Giret tutarı; 
4584 lira d~ğerinde 6366 kilo 

tHım alıltı ve makine 5575 lira 
Jeğeriade 15610 kılo benzin, 622 
lira <legerinde 22200 kilo çimerıto, 
18333 lı rıı değerinJe 67623 kıl o 
gazynğı , 51484 lira değerinde 

73549 kilo hurJevut, 20::16 lira de
ğerinde 1851 kılo kahve , 8689 
lira dı ·ğerinJe 15799 kilo kunaviçe, 
3609 lira değerin •le 2406 kilo k ö
sele, 72214 lira ılcğerinJo 4888 
kilo yerli mensucat, 43775 lira de
ğerinde 8466 kilo ecnebi mensu
cat, 4140 lira d•·ğerinde 5915 kilo 
mnkino parçası , 5328 lira drğe

riııde 18696 kilo makine yağı , 
52091 lira değerinde 171352 kılo 
şeker,88523 lora değerinde 302833 
kilo v~saire ki 361003 lira değe
rinde 717554 krlo mul girmiştır. 

Buna esaslı giret dışında kalan 
ufak giret tutarı olan 348331 lira 
değerindu 3058497 kılo da ekle
necek olursa 709334 lira d •ğerinJe 
3776051 lı.ilo mnl girmiş olup bun 
dan çık at mıkturı ol.n 102383 1 ra 
çıkarılacak olurs~ 60695 l liralıli: 

giret olmuştur . 

Geçen birinci t şrin ayında ise 
1027187 lira girı·t olmuştur ki son 
teşrin ayına göre 420236 1 r•lık ı 
bir fazlalık vardır . • 

Genel Helalar 
Çocuklar tarafından 
musluklar çıkarılıp 

çalınmaktadır 

Yine grçon yılın son teşrin ayın· 
daki gırLt tutarı 381067 ! ı ra olup 
bu yılın son teşrin ayına göre 
225884 liralık bir fözlalık varJır. 

Çıkat tutarı: 
776829 lirn Jeğerirde 2135907 

k•lo pı m.k , 489 lira d,ğerinde 

6483 kilo pam n k kozası , 3631 1 
lira değ rınde 1843223 kilo pamuk 

çiğidi, 24650 lira değ· rinde 70431 O 
kilo çiğit kü pesi, 41 169 !ıra de
ğerinı!e 132802 ki'o çiğrt yağı, 50 
lira değerin.le 1221 krlo arpa, 1819 
1 rn değerintl• 289b3 kılo buğday, 
29999 lira d"ğerind' 255746 k'lo 
un, 6379 Iıro değerinde 46597 kilo 
susam , 136139 lirıı değerrrıdo -
149357 kilo iplik. 82797 lira de· 
ğerindtt 71624 krlo b~z. 6143 1 ra 
değerind~ 13652 kilo yün , 3946 
lira değ•riodt• 1025 kilo bağırsak 
ki 1146720 lira drğerinde 5390910 
kilo giret olmuştur. 

Uurın girrttrn çıkat tutarı olup 
ekler.mesi IAzımgelı·n 102383 lira 
da ~klcnecek olursa 125852 l lira· 
lık çıkat olmuştur . 

Ge~'en birinci teşrirı ayındaki 

çıkut tutarı 1459941 lira olup son 
teşrin ayına göre 79858) liralık 

bir eksiklık varJır. Geçen yılın son 
t"şrin ayıodıı ise çıknt tutaıı 

1716707 !ıra olup Lu yılın eon 
teşrin ayına gi:.\re 458186 liralık 

hir ı k.ik ı ık v"rdır . 

Buna göre t u yılın soo teşrin 

ayında 651570 lirıılık fazla çıkat 
olmuştur . 

Sergi açılıyor 
Pl'rŞ nbe günü balkeviode a· 

çılacak olan se.gi için f.brıka ve 
mü•ıseselcr şimdiden bazırlan

mağa baş 1 anmışlardır. Fabrika ve 

Urayın şehir için de "çtırmış 
olduğu genel Helaların musluk
ları , y•pılao bütün teke)Yüdata 
rai'men bazı çocuklar ta,ahndan 
ıökülüp bir avuç leblebiye veya 
her hangı küçük ve d,ğ rşiz bir 
şeye satrlınakta ve bu evretle 
Helaların tahrip edilmekta olduğu 
görülmektedir:. 

müessrıelı rimiz eo güz.! numunele

rini hazırlamışlardır . Komşu i!· 
!erden de ı,·ıgiye i~tirak edecek 

fırmalu bugüo , yarin şehrimize 
geleceklerdir . 

Urayın bir çok masraflarla 
yaptırdığı bu g·nel Helaları bu 
surdle bozmak çok çirkin bir 
barek•tt r . 

Umum için açılmıı olan bu 
yerlerin büsnll ıureıle mııbafaza
ıına dikkat etmek lazımdır . 

Hcla 1arın musluklarını çalıp , 
duvarları kirlenenler yakalana· 
cak ve bunları o velilerinden pa. 
ra cezası alınacaktır . 

Bu yıl sergiye iştirak edecek 
fırmolardan kazanacak olanlara 

alııın, giimüş madalyalarlı tak
dirnamrler veril<cektir . 

Ödevi başına döndü 

Bir ey izinli bulunan Tarım 

işyarlarındao Taliit, izınini bitir
miı ve ödevine boşhmıştır . 

Fenersiz bisikletler 

ki arı 
Sebze hali 

Cuma günleri niçin 
halka kapalıdır ? 

Sebze halinin pazar günleri 
öğleden sonra halka kapalı bo 
luodnrulduğu göıülmelıttdir . Ö
tey gün •aat yarımda bala giden 
bir yazganımrz gördükl<rioi ve 
bılka karşı yapılan işi ıu ıuret· 
le saptamıştır . 

lı 
1 

- s .. ı birde sebze almak 
üzere bala gittım . Her üç ka
pı da kapalı ve bunların önünde 
elleri sopalı bir takım , ıivil a-ı 
damlar, kapularırı önünde halk 
birikmiş, ellerindeki paraları U· 1 
zatarak sebze almak istiyorlar • 
içeride bir urıy işya.ı buyruklar 
vererek dükkanları kapattırmakla 
uğraşıyor • 

Halk, kapıların önünden içeri
ye girmeğe çalış· yor , uğraşiyor, 
didıniyor sopalı adamlarıo şer
rinden girmeğ• muvaffak olRmı 
yor . 

Buouo sebebini sordum. Al 
dığım cevaptı rebzeciler pazar 
günleri öi'edco sonra rahat et
mek içia uıaya baş vurmuşlar ve 
ıldıkları CJvapta da kendılerine 
izin v.rılmi§ 

M.dem ki böyle Lir müeaıie 
verilmiş Bunu halka bildirmek 
lazım deiil mi idi . 

Urbayımız Ankaraya 
gitti 

Urlıayımız Turhan Beriker , 
§elııimizde yapılacak ıu tesisatı· 

oıo ihalesinde bulunmak üzere 
iç işlerı bıkaolığıoıo çağırışı Ü 

zerine pazar günkü ekispreıle 
Ankara ya gitmiş ve dur• kta nray 1 
dayre şellerı ve bir çok dostları 
tarafından uğurlanmıştır . 

Urbıya , Aokaradan gelince
ye kadar daımi encümen üyele 
riodeo Rasırn Yurdman vekillik 
edecektir . 

Para cezasile 
cezalandırılanlar 

Bunun için zekat ve fitrele
rinizi vatanımızı hav.dan ııele
cek dllımao hücumuna karıı 
korumık için her yıl bir çok u
çıklıır alarak ordumuza arma· 
ğao edeo bava kurumuna vere 
cek oluraaoız hem dini ve hem 
de vatani ödevinizi :.pmış olur· 
eunuz. 

Hem yaralamış ve hem 
de parasını almış 

Güodüz numaras:z ve zilsiz 
gece de f<oers:z kullanılan biıik· 

letler uray ubıtaıı, polis işyar· 
luı ve bekçileri tarafından yt• 

kalonm•kta ve bunJ.,ın binicile-

Şekerci Süleymao oğlu Mus
tafa , Yagcı Yusuf oğlu Musbfa, 
Rençber Mtbmet oğlu Abdo , 
Deveci H ,cı Mehmet oilu Meb 
met , Kozacı Hüseyin oğlu Yuıuf, 
Bağcı İbrahim oğlu Şülcrü , N.I 
bınd Haıiı oğlu Ali, D•veci Ab 
dull~b, Reoçber Ahmet oğlu Muı 
tafa, Rençber balaç Mahmut oğ · 
lu Mevlüd, Mesud oğlu Mehmet 
Ali, Giridli Zeyneb, Deveci De 
de Mustalı , Süleyman kızı F at
ma, Mithat ~ğlu ş,.,.f, Çofıci A· 
li oğlu Receb, Saraç Bahri, Köı 
ker Gafur, GaPi zade Osman , 
evlerinin pis sularını tışarıya a
kıttıklarından 200 er, Kasap Bı
cı Recep oğlu Abdullah çirkef 
çukuru açlığından 200, Sakarya 
oteli sahibi Yusuf oğlu Ömer 
yataklarını pis tultu~undarı 500, 
Kebabcı Yusuf oğlu lbrıbim ve 
Süleyman oğlu lbrAhim etleri a 
çılı. bıraktıklarındın 100 er, Bay 
ram oğlu Ali c•ddeyi işğ'al etti· 
ğinden 100, ekmekçi İhsan oğ· 
lu Mehmed , Ayarı bozuk terui 
kullandığından 300 kurnı para 
cezasile c zelandırılmışlardır . 

Yerleri deOiştirilen 
öl)retmenler 

Gtzici beıbeılik yıpan Ali oğ
lu Belıir yamaçlı ııramında lıir 

düğün evinden geceleyin birlikte 
döomekte olduğu komşusu Sadi· 
yenin üzerine atılorak zorla kir
lttmek ıstemiş ve buna muvaffak 
olamayınca zavallı kadını boga· 
zıodan yaralamış ve üzerinde bu· 
luoın on beş lira kadar parasını 

da zorla ılarak kaçmıştır . 

rinden uray tarofmdao 
alınmaktadır . 

r 

Ctular 

27 gün 
. 

sonra 

iki te, .. erlekli öküz ve camus ara. 
baları yasağı başlıyacaktır. 

10 f/J.: JaMın 

Spor: 

Pazar günkü maç 
Toros spor 4-ldman Yurdu2 ·---------"-
Şehir alanı komitesi tarafın· \ 

dan konulan kupa maçlarıoa dü,ı 
de devam edildi . Günün en mil- 1 

him m•çı olın bu kaııılaşma To
ros ve Yurt arasında idi . Çukur 
ova bölgesinde eyi tanınmıe bu 
ıki kulübün ıon güolerde taraf
tarları çoğalmııtır • 

Maç saati yald.ştıkça ıeyir<'ller 

uasında dedi kodu ve eabır11zlık 
baş göıteriyodu. Çünkü Adana 
idman Yurdu soo günlerde lstao· 
bul sporla ve Mersio İdman Yur· 
du ile yıptığı m•çlurdaki eyi ne
ticelere güvenerek Toroıa karşı 
da eyi netice alacıiını ümit et· 
mekıe idi . 

Torosa gelince Tür lı.iye birin· 
ciliklerine iştirak l'ıtiği zaman 
Türkiye futbol ıampiyoou Frntr· 
hahç~ye O - 9 mağlup olmu§tu . 
Bu maçın fena neticuıni kapat 
mak için var kuvvetleriyie çalııa· 
cakları tabıidi . Saat 2,30 . Önce 

Toros spor ve onu müteakip Yurt 
ıeyircilerio y&şa seslsri l\rasıoda 

sabaya çıktılar • 

Hakem Tauus 
Ali R simdi . 

Yuduodan 

ilk akıoı Yurt yaptı. Fakat 
top kaleye ul•§madan Toroı mü
dafııaaı kesti ve geri gönderdi . 
Bundan sonra mütemadiyen To· 
ros Yurt kalesini bir çember içine 
alarak hakimiyetini tesis etti ve 
oouacu dakikadıı Toroslular ilk 
gollerini yaptılar . Bu gol Yurt· 
luları sinirlendirdi. Yuıtlular bir 
kaç ıskın yaptılaısı da neticesiz 
kaldı . Toroslular tekrar h3kimi
y.ıi ele alarıık Yurt kalesi önüne 
geldiler . Güzel bir iki pasla 15 
dakika içiode ika gol dıha atarak 
birinci devreyi bitirdiler . 

ikinci devre başladığı zaman 
Yurtlularıo çok sinirli oldukları 
belli idi . Toı oslular ist< soğuk 

kanlı ve şuurlu bir oyup)a Yurt 
akınlarıoı keıiyorlardı . Yurtlu
lar biç olmazsa beraberliği temin 
için ferdi akınlar yapıyorlarsa dı 
bu gayretleri boşa gidiyordu . Bu 
sırada kenz Muzaffer üst üste 
yaptığı ferdi akrolarla iki gol at
mağa muvaffak oldu . Şimdi Yurt 

Yurtlular bir gol dabıı atar•~ 
beraberliği trmio ttmeğe çalışı· 

yor !arsa da bir fayda vermiyordU 
Oyunun sonuna çok az kalmıştı· 
Toros mubacimleri hir fırsatıı11 

::ı;r;~ :~r~~~ ~=cs:~t~ı~v: 
galibiyetiyle bitti . 

İki gün önce her iki ıskılll 
kaptanı; ile yaptığım konuşmalı· 
rın netictsioi gfüdüm . Toıoslul•' 
için söyleyecek bir sözüm yoklO'· 
H•psi şuurlu ve ener jık bir oyıı 0 

oynadılar . 
Yurtlulara gelince : 
Yurtlularıo her ıeyden önce 

futbol bir birlik oyunu olduğull~ 
öğrenmeleri lazımdır . 

Ferdi oyunlar biç bir zeoı•0 

galibiyet teıuio , tmez . 
Hakeme gelince : , 
Oyun bittikten sonra keodı:~ 

siyle görüctüm. nerelerde bakeıııl1 

yaptığ'inı sordu~um zaman biç bir 
"f' yeıde hakemlik yapmadığını !O, 

ledi . Şimdiye kadar ha kerıılr~ 
yapmadığı halde böyle mübiııl 
bir maçın hakemliğini niçin k• 
bul ettiğini de sorduğnmda ; öı" 
ce futbol oynadığından bakelll 
liği de yap•hilirim zann~diyer~°' 
Cevabını v.rdi . 

81J görüşmeden soora bir ~ıi 
ooktanıo izahı hrr halde hy,1• 1'

1 

olmıyacaktır : 
1 - Futbol oynamak b•f~1 

hakemlik başka şeylerdir . 
··ııı 2 - Her ne kadar hü~~ 

vermek hakemin hakkı ise de ıı~ 
1

1 

. ' meni• rın itirazları \'t' işare ıl erı 0 

dinlemek lazımdır. Yoksa onl•r' 
lüzum kalmaz . , 

3 - Tüı kiye idman celJl1 

yeıleri ittifakının nizamnamt9i0
' 

hakemlerin iyice okuması Jazııl' 1 

dır . Çünkü bütün sporcular ~ 
nizamnameye muti ve börmetl 
olmaları icap eder . 

Bu son maç:ta biz• gösterdi~ 
Çukarovada hakemsizlik bii~~, 
bir derttir . Baştı bulunul•'~ 
bu öoemli eksikliğin gideriloı; 
için çore aramaları lizımdır • 
nun için de ilk alı!" gclebilec' 
pratik çare Adaoada bir bak11 

lik kursu eçmaktır . 

R2 ...... -=---T~o-ro_s~3_. ...... __,,__ .......... ..,.,,_...,..,.........,~ ..... _.._,,,,,...,.... ..... -M_ .. Göı~ ı 
Sosyalist orduS~ '· ikiyüz bin kişilık nasyonal 

- Birinci sayfadan artan -
ıer 

daha eyi anleşıldıkça seçilr~ 1 

' 
fıodao kurulmuştur. Daha o za
mandan Almaoyadaki yeni hare
lıetio bunlara en yük~ek ve mü
him ödevi ve mevkii verilmi§tİr. 

1929 da Hitln bunların daha 
eağlim ve ieoiş esaslar üzerinde 
organize edılmesioe emir •erilmiı 
ti. Tabii ilk zamanda SS ıdımları 
ancak eathi bir seçimden geçirile· 
brlmiş idi. Lakin günden güne bu 
"•İyab kor,.ru müst•sna ödevi ö
oemlendilıç· bu 200,000 io her 
tek adamı daha sıkı bir kootıol
dao geçirilm· i'e başlandı. 

SS in ·D•s schwarze korps., 
isimli gazettsinde Reicbsflihrer 
Himmler buna dair şunları söyli· 
yor: 

SS kuıulurkeo ilk :dütünüleo 
ırkın ve kanın dtğefidir. 192~ de 
pek kesin olarak söylenilen bu e-
111 biç bir zaman <l•ğiomiy•cek 
tir. 

SS e adam seçenlerin en çok 
dikkat ettiği ıey SS adamlarının 
kuz.ylı ;insao !ipinde olmasıdır. 

daha sıkı süzgrçladeo g•çiril"' 
ğe başlanm•§lır. ,ı 

Aıle kökünün aranılmH9 1 

6
,, 

adamlarıo ıı k kanunların• ~ ,ı• 
bir çok muayeneden geçir 111\.- 'ı 
Reicbsfübrer Hımmlere göre ~ 01 , ~ 
dilik ilk ıeçim prensibi oııııııl ~
bu kontrol günden gür.e d•l1 '~ıit• ~ 
kı bir şekilde devam ede':ıııı : 

Doğrudan doğruya SS od. ıi'· 
hakkı SS ailelerine de verilfll'ı ı· 
Bu ail.Ierin ancak sıkı bir ~:,ııı· 
rold~o geçen çocukları SS • ~ 
ları olabilecekleıdır. ıe .~ , 

Hür bir irıde ve mücadt ~r 
hu bu mühafi.ı taburlarıP•P eıı 
raktaristik sıffalıdır. t ;I 

Her sene yapılan kııbiliYe ~~ b 

dirayet imtihaolaıı bilbas9• el 

t.abıırlarıo lak bir adaı_nı.o•0Jairl'i 
saret 've mücaılclecPgıoıll ,51~1 
bir kontrol altında buiuıııll 
temin etmektedir. ııef• 11: r 

Alman ulusuna bir çok t~ıı 
ölüm telılıkesi getiren g•~ş gi•' tj 

biç bir zaman SS siraları0 ' 
. k' ~ mıycce tır bııt· 

K.rı koca ve ayleıel durum
larından ötürü yerlerinin drğiıti· 
rilm .. ioi iıteyeo Bor ilçesi Cıı
muriyet okulu öğretmenlerinden 
Firdevale ıehrim 'z Seyhan okulu 
ö§"retmenlerioden Rifıtın yerle· 
rloin dtğiıtirildiğinin onaylandığı 
kültür bakanlığından İlbaylığa 
bildiri'mi~tir • 

Zab,ta, verilen haber üzerine 
hemen t•kib•ta girişmiş ve ıuçlu 
Bekiri gizleomiı bulunduğu bir 
bahçede kanlı makasile )akala· 
mıştır . 

Şimdiden 
edinmeli. 

dört tekerlekli araba 

Bundan ve yilz görünüşüne da 
büyük değer verilmiştir. Brı preı» 
sip yıllar g•çtikçe daha z'.yade 

Yıldan yila ırk kaPunlarıoın 
luiri ile Alman milletinin yük1 

kuvvetlenmiştir. 

ıı.---------------------------..ı1. ıelaıesi için kan ve oulio değ 'ri 

Himmler bu muhafrı 19 Jeli~' 
1 saı ı 

adamlarıPın bir Pparl• 1 , ı ; 
.,oı• 

ile yaşemasını ve oolaıı0 " 1 er 
tatlı olmakla berabrr kuv1 '1ı 11ırıl 
saret ve müc.delı cıliğio ru 



10 İlk krinun 19.% 

Cenup vilayetlerimizde 
frahomla 

~ Cenub vilayetlerimizi bıleo- Bununla beraber, bu kurum-
818r1Jı: b't trahomun oralar için aaaıl lardao görülen faydalar yalnız vi· 
çaıı~ı· ,;~ .. beta olduğunu ve kör ede_", lfiyet ve kaza merkezlerioıleki 
;yordU. lGkUrc.n ve. salgının yurdun bu. halka inhisar ettirilmemiştir; tra· 
tmışll· ~ hır kısmında bir felaket ba bomlu köylüyü kendi "ucağıoda 
118atıı•• ~de yıllarca hılkın sağlığını ve iyi etmek üzere ilaçlar ve liızımlı 
ılar v• h,{.atını tehdid ettiğini çok iyi ılığer bütün vasıtalarla cihazlım-
2 _ 4 · ırler. dırılmış doktor ve ııhh.ı memur· J 

b Cuumuriyet, kuruluşiyle bera larıodaa mürcklcrp grzici eıhhi 
takııO 

şmaıı· 

ıoıtul•' 
yoktUI• 

r oyıı• 

·· 0 ce n o 
uğuOO 

htt bu, miyoalarca yurddafın elemanla•, merkudeki teşekkül 1 
.. ~!atını tehdid eden felaketle lere bağlı bir trşkilat halinde köy· 

11
Uc•deleyi bir dava olarak ele lerde durmadan dolaşmaktadır · 

lı llıış ve geniş ölçüde savaşı baş· Gaziaoteb, Kilis, Malatya· Urf,, 

11 llı 1 ııır . B..ı yazı trahomla sava· Siverek, Adıyaman ve Besni vilil. 

1 
Q Verdiği müspet ncticclari kı yrt ve kazalarına bağlı ( 426) 
ıc, anlatmaktadır ; köy bu gezici kurulun faaliyet sa· 

Ilı' 1935 Yılında Malatpda yir· bası içindedir . 

1
b1 Ve Adıyamaada on yataktan 1934 yılında bu köyleı de ( 54, 
h Grtt i1'i hastane ve di~panserle 915) köylü muayeneden geçirile-

zaııı•• 
1
;'11•Gan trahomla uğr&§m• i· rek ( 39,407 ) trabomlunuo teda-

( TOrk Sözli ) 

Hica?. ile Irak sıkı 
bir ittifak yaptı 
- Birici sayfadan artıın -

l\1ekkeye gittiği gün Arap millet· 
(erini kurtarmık için isyan elti· 
ğioi söylemişti . Kendisi bu dü · 
şünceyi gerçekleştirinceye kadar 
çalışıcaktır . 

·tbaisıuud hükumeti Irak ~e 
Türkiye hükumetlerinin bir tek
lifi karşısında bulunmaktadır . 
Bu teklif Hicaz hükumetinin Tür 
kiye, Irak , İran v~ Efganistan ara· 
sıoda imzalanan adem tecav07. ve 
iyi komşuluk ittıfakına girmesi

dir. 
Bu ittifak şarkt& sulhun baka 

sı ve istiklalin mubefazaaı kaygı
sile yapılmaktadır · 

Deniz konferansı [ 
Bugün Londrada 

toplandı 
Londra: 9 ( Radyo ) - Deniz 

konf~ransı bu sabah Huiciy,., Ba· 
kanlığıada Lokarno salonunda 
Ba~vekil Baldvln tarafıadao acı· 
lacaktır . Bu koofeıansta Domin 
yon'lar delegeleri de hazır bulu
nacaktır . Her memleketi altı de 
lege temıil edecektir . 

Kahire : 9 (Radyo) - Lond
udao bildirildiğine göre tahdit 

Lteslibat kor.feranıı bugün saat 
10,30 da dış işleri bakanlığındaki ı 
özel dair ele toplanmıştır. j 

Murahhaslar söz alarak deniz 
kuvvetlerinıo yüzde 10,16 veyahut 
Leıe indirilaıeliini teklif etmiş· 

!erdir. 

Sayfa : 3 

7 Kanunu e vel cumartesi <ıkşamından itibaren 

Asri ·ne 
zengin ve fı·vkalı'J.de pro?Jramı 

iki büyük film birden 

1 
Meşhur-Çigan-RoJasand,or- orkestrasının iştirakile fılme alınan 

ar 1 
Fevkalılde muzik, ka,Jın aşkı, kalın ruhunu temsil edon vo tıir bu

çuk saat seyircileri nılitcmaıliyen tntlı v hey canlı bir his içinde ya
şatan fbvknl.lde enfes film 

2 
Meşhur macera filmleri kralı " Tom mix ,, in eo heyecanlı filmi 

'' Gizli define ,, 
AŞK, llEYECAN, SERGÜZEŞT 

yakında : bitme.,niş Senfoni 
6209 

d:~:o az zomaoda balkın gör· visiroe çalışılmış ve bunlara (587, 
d Rli Sığlık faydaları göz önün- 802 ) drfa iUç tatbik edildiği gi 

Hicaz ile Irak arasında akd 
edilen yeni askeri ittifak. Üzerine 
Hac yolu değişmekte ve Suriye· 
den geçmeksizin Bağdat - Ne
cid -- Hicu tarikını ihtiyar et 
mektedir . Bu tepti\ bacıların ar 
tık Berut ve Suriyedcn geçmele 
rioe mt'ydan verroiyeceği cihetle 
Lübnan ve Suriye için iktisaden 
zararlı olacaktır . 

Amerilrn ve Japon murahhas
ları, hükumetlerinin fikirlerini al

dıktan ıo,ıra cevap vereceklerini 1 

bıldirmiştir. Konferans üyeleri, 
çalışmalarına devam etmektedirler 1 

. ~--------------------~---~--------------------------
kendi• 

1
' tutularak 1930 yılıııdı bu bi ameliyat yapılmağa ihtiyaç gö-

akeııtlİ ,'llilat Seyhan, Gaziant•p , Kılis rüleoler merkezlerdeki hutahıne· 
Bükreşte Baro seçimi 

iç bit 1~.Bcbisni vilayet ve kazalıırıııa lere gönderilerek ameliyatları yap 

'"',öf ba~3 de U §•, Maraş ve Sivere-k tırılmıştır . 

- Blrlııci sayfadan artan -
----,----------~-------------------------

keııılı~ d gelerine ve to oon 1934 yılın· Gezci doktor ve sıhhBt rııeınur-
übi.- llıa N .. zip kazasına teomil edıl larının köylere ıluha sık ve daha 

in Jı• 1 tk sure tile mücadele için ça çabuk uğrarııası temin edilerek da- ht~obulda Cevad lhklr.ı Öz 

Hukuk gazetesi 

.. , 'llırıJ h 1 d' 
1 ; o ı . ın ıstanclcr e ıspacser- ha çok, trnhomluyu teılavi etmek 

~•ın akeıO )1 sayısi (10) 11 ve yatak u ve ıımdıyota muhtoç olanların 
t,:; da b (130) a çıkcrılm·ş bu ~u- aınel.y leriııi köyünde yapabilm•ık 

. f 'ık' iolerce hastanın yatırıla- ıizere ( 1934) yılınıla satın alın~n 
ır Jıl ~ trdavisinc , binlerce trahom· bir ambulans oto:nobıl ıle Gazian-

hey tarafmdan on beş günde bir çı 
karılan "Hukuk gazdesi,, oin on 
hirinci sayısı çok dtğerli yızılar· 
la çıkmıştır . 

katlar ile Adliye Bakanlığ<aın il· 
tizam etliği namzed taraftarlari 

arası da geçrn bu lıidiseler do· 
layısile yalnız, rey sandıklarının 
buluo.Juğu meydanda 130 ki~i 
tcvkıf olunmuştıır . 

Adliy<' sarayında da bazı ha· 
diıeler o'.muşsa da bunlar ehem· 
miyetsizdir . 

yıh ~08!iÖzün ameliyatla kuıtarı:ma- tep savaş bölğesindeki köılerde 
ki )' v, ayakta batvur11nın sayısı tecrübelere başlatılmış ve çok iyi 

b•t ,~~ bini bulan tralıomlulııra mil sonuçlar elde edilmiştir; aınelıyut 
-- 1°~larca defa ilaç tatbık edile· masnsı, lavabosu, ildçları ve ıllet 

ükUı ~ köu; göz akibetleriadco kur· lori, ameliyat yapmak için derhal 

t~:r;,ı ı~':lınoına imkiı.ı huıl olmu~- m.1 bluz tıir yer elde edılmesi te-

nol•ıt ~·tğraşma ıonuçları t;ısbit edıl-, min edilmek üzere muntazam bir 
i'§ rakamlarla göste.ildiği lak· · çadır taşıyan bu otomobiife yirmi 
•de : giin içind~ yulnız Gaziantebe bağlı 

Savuş başlargıcı olan 1925 köyler mırıtakasıoda ( 914) kilo· 

1
'1'.?da ( 6 ı ) bostanın yıttTıl•bil m;,lrtı m snfe İçinde dolaşılarak 
ıı Ve ( 99) trıhomluya ameli· ( 52 ) omqlİy•t yapılmış ( 1798 ) 
ijl yapıldığı ve eyaktllD bafVUran trahomluya ( 6273 ) defa İfAç tet-
2'}53 ) trahomluya ançak (2'.!73) bik edilmiştir . 

tfa' il:iç tatbik edebildiği bal· ı Şinıdiyu kodar alınan sonuçlara 
göre madJi inıkdn bulunup ambu-

1934 yılında ( 2273 ) hastanın lııns otomobillerin sayısı artırıldığı 
'11rıtarak bakılJığı , ( 4318 ) tra- ve teşkii!l.tımızı daha ziya<lo bü 
llılaya amrliyat yapıldığı ve yiıtmek •e yaymak kabil olduğu 
dPanıerlere ııyaktan müracaat tak,Lrdt' trnhomla uğraşma a'ıı 
ı1;11 ~:.81;) trehomluya 2,159,788 nında halkımızın bu vasıtalardan 
1 ~ ılaç tatbik edildiği göz önün pek çok faydalanacağı kesin olarak 
1 t 1 J' 

1 ııtu ursa uğıaşaıa kurumları·) görülmekte ır . 
la~ kucakladığı 1:-ölg~ltrde ilk Cqnup viiAyetlerinde halkın yüz 

J~ ı. ~•ıılarla son bir yıl içinde göı yıllardaııberi ıstırabını çektiği bu 
~~eıı çalışmalardan ne kadar bü· dertten kurtarılması ; Cumuriy~t 

ı1 Vt faydalı ıonuçlar alındığı hükumetinin uğraşmalarile imk!l.n 
\.~~d•na çıkmış olur : içinıı girmiş olacakt r . 

le~1" .......__ 
•(ıS'I !ld ~ w== 

' 1 ı 1~ 1~reo ıeylerdcn uzak kalma!& seoelik siya9al eavaş ve Alman 
,ı ~8leı:ııektcdir. ordusunu Alman srnırlarınıo ha 

91 6,ı Q llndarı başka sadakat ve na- kiı.i bekçisi yapmak için sarfedi-
l~'~ 

11
' t~ nıuhıf,z tabıırlorııııo temel len emtkler boşuna 'gitmiş olur. 

~- Ilı 'rınılau biıidır. Hitlerin ııbe Bundan sonra 9 teşrin 1935 te 
e ;• ~ 118ınusum sadakatımdır» sözü bir emir ile her SS adamının oa-
ııft r ~:ski Alman hukuku prensibi 0 . mı1sunu siıfıbile korumak hakki ve 

:~ıi' I 1181llusun anısı udalcatıır • ödevi olduğu kanunu çıkmıştır. 
~,; ;ri SS in en 1'uvvetli temel SS Almanyada baş göstorecek 
it'jl• ~'· ~n küçük bir bolşeviklik isyaoı-

1 'd Qlnız kalbın değil ayni za na kartı amansız bir adalet kılıcı 
~o ,k' kanın da bir mabsulu olan olaca~ tır. 
,d• 

1 
attan aynlao hem•n SS uf- Heiıırii:b Himmlerlo SS adam-

l'd•n •lılıcaktır. !arının din ile olan ilgilerini 11n-
••ı . 
f ll•at ta muhafiz taburları latan sözleri çok: dikkata dtğer 
eı·ı d 1 et ve karaktarlumın esas sözlerdir. 

et~ S •n biridir. Bu münasebttle "SS adamının 1 

b' -._:Sın kendi kerdine koyduğu elli süal ve cevalıı» kitabından · 

ce ıllı:lar arasında, Heicbsführer bahsrdılmektedir. 
,idil ,~ 1•• 19:11 de çıkan ve her Bu sorubrın birincisi Alman 
.,~ı ltı aınıoıo evlenme veya nişan· milletinin Fübıer ve kaaMarı olan 
• a~ i . SS ıı Çıu idare,inden müsa· Adolf Hıtlerio adına verilen ye 
ti•'~ lt~•ıı laum g~ldiği şartını da mipdir, ki bunun cevahını •tan· 
e~ ı ı1 ,llıtktedir. rınıo yardimiyle,, sözü ile bitmf'k-

giı• 111. e bu kanunda kın ve m~le tedir 
il~ değer görü mektedir. İkinci süal •O halde tanrıya inan: 
~~ ~tııler diyrıı ki, Alman ru nıiyor mıssia• dir. Bunun cevabı 

~11~•tarao y•ni denimin bu «ı vet büyuk tanrının vaılığına 
b • 0 nra dogacak Alman ço inanırım., dir. 

Nümayişciler Yahudi gençler 
bırliği binııı önünde de gösteriler 
yapmışlardır . Nihayet akşama 
doğru ıcçim neticesi belli olmuş 
ve l\liçikof'ua kazandığı anlaşıl
mıştır 

Bu sayıda ünivorsite ordu· 
naryüsü Saim Dil Emrenin "uzvi 
cürüm eserleri ve adıi tıp,, ; Pıo 
feıör Mustafa Rrşid Belıı~ sara· 
yın "Kaziyei muhkeme şahsi hal· 
lere verilen kararın üçünçü şa 
hıslara tesiri,, ; Profesör Ali Ke· 
mal Clbirio "anonim şirketlerde 
8ermayenin .ıaltılması,. ; Cevdet r , 
Feridin "Ceza mahkemesi usulün o t k t 1 
de yoni tadil teklifleri,,; Profe· rUÇ 8 V8 1 
sör Hasan Tabıio Aynıain "Grev bı.ldiren 
ekonomik meseltlerden,, ; Cevad 
Hakin Özbryin "Uıal ve c za ka
nunlarımız için yapılan yeni pıo-

Bugün gün~ş 6.39 de doğa

cak• öğle ezanı 11150 de, ikindi 
14,18 de, akş•m 16,31 de, yat j•ler,. başlıklı yaı:ıların hepei bi 

rer tetkik mahsulüdür . 
Hukuki, ilmi, içtimai ve ik

tisadi mevzular üzerinde ıabife

lerinde yazılar bulunduran Hukuk 
gazetesini yalnız avukatl.rın de· 
ğil, bütün münevverlerin seve 
seve okuyacakları bir eıer ola
rak gördüğümüz için tavsiye et
meği bile faydasız buluyoruz . 
Ancak çılr.tığıaı haber vermekle 
iktifa edtyoruz . 

l ıı 18,4 de İmsiık 4,56 da ola
cak . 

stadyom büfesi 
Stodyom büfesi b r sene müd 

Jetle kiraya vHilecektir. talip O· 

!anların stadyom direltörü Bay 
Cevat Oiblanıı müracaat etmeleri 
lfizrndır . 621 O 2 

Fenni nasihat ve bilgiler 

Tifodan ve bütün Mikroplarla hnstalıklarJan kaçınmak için yağ
murJan ve yaher hangi bir şekilde bulunmıyan ve hakiki kaynrık 

olduğunu daimn ishut eden 

Ayran .kaynak 
Suyundan içiniz 

Suları yağmurdan bulanan pınarlıır fennen sabit olduğu veçhi!~ , ha- ! 
kiki ve d· ıinden gelen pınar suları değil, sathi pınarlarJır . Bu sular 
daima kirlenir, bulnnır, mikroplanır, tehlikelidir. 

Bunun için sulurın berrak olıınını seçiniz, ve bu , sıhhatıoız namına 

enıniihim endişoı.iz olsun. 6171 5-30 

büyüklük delisi ve bizim aramıza 
1 

yaraşmıyan bir insan biliri:r. dir. ; 
Himmler bu (sözler ile SS in ı 

dini düşüncelerinin en açık bir 
surette anlaşıldığıoı söyliyor, veya. 1 

but inanı teşıyan in~anhr ateistten 
başka hrr şeydir diyor. 

Biz h•p birlik olarak bu ve
yut öteki mezhep veya doğm•ya 
inanmıyoruz diye il.ide •bayde) \ 
ismi altında bize ateistlik damğı-

s~ vurulmasına tahammül edtıme· ı 
yız. 

Lakin ayni zamanda SS adam 
ları Alman milletinin anana terbi• 
ye veyahut kıınaatile kudsal tam
<lığı brr şeye söz ve işte hürmet 
edilmesine belıçilık edecektir. 

Füre.r ve Alınan Milletine kar· 
şı vicdanları lekeli olanların hdd
dini bildirmek için SS, emmniy•t 
hizmeti adi altında bir o•ganizas· 
yon kurmuştur ki Gestapo -giı 

li devlet polis adamları da bun· 
lar arasında11 nçilmiştir. 

•pol Abramıu ınusikisi, gençlik, güz ilik, seven ve sevilen bir kadın. 
işte büyiik ve ünlü yıldız KAS L\OİV \ K \llRAMANI ( MARTA 

EGER I') in timsali muazzamı 

Bir gün sana geleceğim 
Fdvkal!l.de fılmin ilk gösterilmesi müoas~betile biiyük Gııla müsame. 
resi iki saat daimi bir güzellik, içoriııinde geç~n bu büyük fılm • için 
numHah koltuk biletlerinizi erkendqn alın.z . Marta Eğertin bir çok 
güıel şarkılarını bu filmde güzel s»sile teganni edecektir. 

Pek yakında • • 
Fransiska Gııl ( TAN SiNEM .\SINA ) geliyor . Sizlere en büyük filmi 

( KÜÇÜK A, Nil ) yi takti n edeceğini v .ı dıyor. 

Gelecek 
., 

program • • 
( ROBENSON KROZORNlN > naziri ( ASRl ROBENSON ) oynıyan 

Adanamızın uzun zamand&nberi bekledıği dahi artist ( DOGLAS Fair
banks ) 

Emil :olanın en nıeılııır ve bılyıik romam 

(NANA) 
Oyoıyao zamanımızın en kudretli atıisıi 

-Annasten-
6216 

----------·~~,---------------------------

Yine iki film 

Al sar .. 
neması 

bu akşam 

Kendisini yeni tanıyacağınız faknt çok seveceğiniz sevimli yıldız 

1-- Pavla Vesley ve Villi Korset 
Tarafından oynanmış süperof filmlerinden 

Bir aşk böyle bitti 
Zevk, heyecan ve güz ilik filmini sunuyor 

2 

(ö vadisi) 
Fevkoldde heyccnnlı av ntör film 

Matirıeler • • 

Çarşamba saat 2,30 da 

Gelecek proğram ': 

Macar Romansı 
~ ~tı da hakkını kurtarıp o urı Üçüncü süal : "tanrıya ınan 
lt~ft;iui elde edtmrzst, gr- miyao bir insan için ne dü~ünür· 

Hioımlrr SS adamları m. zbep \ 
ve kilıı.ecilık ile siyasal gö•üşlü 
askerlik arasına bir çizgi çekmtk , 
bak ve v~zifesini kendilrriude gö· 1 

rüyorlar. 

Alan ordusu Alman sıoırlarııı.• 

dışaıiya karşı nasıl koruyorsa Al· 
manyanın içiude emniyet ve ısa
yi~in grantisi olmak ödevini de 
SS adamları kuvvetli orııuzlarındıı l 6217 
taşıyorlar. ı ,._ __________ , ______________ ..,:;:~.;..-

fııı ıki milyon ölüs 1 15 sürı? "ctvabD bu insanı ahmak 



!layla 4 (n>rk ~d ı 10 ilk kdnıııı 1935 

ltalyaya teklif edilen 
yeni sulh şartları 

- Birine say{ adan arian -

hakluadııki lıalyıo yaygısınıı:ı 
a11lıı:ı: oldujıur.u kaydetmekte· 
dir , 

Adana Borsası Muameleleri 
PARt:lE'. ve R'.<'.i~A 

Kilo l<'iyaıı 
Satılan Mikdar CİNSİ En az En çoL 

/{, s. K. s. /f.Uo 

-:Kapı malı paouil( = 

Piyasa parla~ı ,, 3.5,50 37 

imparatorun emrilc halk Dcı ,. 1 Pi yua temizi ,, 33 

eden çıkarılmaktadır . 
Ankara : 9 (A;A) - Paı isleo 

bildirildij'ioe göre İlalyan -Ha 
bet aola4ma:ılıj'ına dair İogiliz
Frao11z teklifleıioio İtalyayı ol 
dokça uaslı bir auıeltl" talmİb 

rdrcek mahiyettedir , 
Frauea \'e İngiltere bu teklif 

ler hıkkıodaki mütaltalarıoı z· e
ri tedbirler meeelcıioi tetkik et
mek üzere önümüzdeki perıenbe 
giloil toplanacak olan oa sekizle 
komitesinin toplant111nı kadar 
bildlrilmuici Muıolinidca iste

r 

miştir , 
Kahire : 9 (Radyo) - Paris 

ten bildiriliyor : 

e 
Fraaaız baıvckili Lhal, İngi 

liz lıf itleri bıkını Samuel Hoar 
ile bugün Habeı - İtalyan me
.. ıeıı üzerinde iki sut kadar 
görüşıu6ştllr . Bu gör6ımelerdc 
lıalya.o. -Habet hllkfiıuetleıini 
memauo edecek ve savışı ıoo 
yerecek tedbırler nzninde karar 
l'ermiılerdir . 

-
Bu iÖ•üımelerde İtalyenla

rıa Babrt lehine oluak deniz kı 
yıllrında yolunu iakel•ler verme 
ıi ... buna karoı da e. beıista· 
nıo İtalyanlara Habetiıtanaa ba 
zı imtiyazlar vermr ıi teklif edil 

-
. 

melı:tedir • 
İngıliı tıı bakanı Somntl Hoare 

ılınan tedbirl.rio Musolioi ve 
Habeıiıtao imp.,atlirü Hail., Se 
laaıye tarafından ooaylanerak 
kınlı 11vı1lıra ıon verecelr.lerinl 

ümid etliğioJ gazetecilere söylemi§ 
tir , 

Pariı : 9 ( Radyo ) - Frao -
ıız - lngiliı ırörütmeleri tam bir 
anl•tma ile ıooa er mittir . 

P.riı : 9 (Radyo } - Havas 
ejınnııDI g15re İtalyan - Habeı 

lhtilifını ıona erdirmek için Fnn 
ea ile İogiltere aruıadı yapılan 
mnıtertk pliotn euelaı 1 §uolar
dır : 

1 - Kızıl deniz Oıeriode Ha· 
brıiıtıoa serbeat bir liman veri
lecek. 

2 - Titre bölaeainin en bü· 
yük k11mı İtalyayı bağıılanacak
tır . 

İtalyayı Habtıiıtaaıtı ccuu
bunclı Ogaden bl51geıinde ıeoit 
bir toprak parçaeı ayrılacaktır , 
Ve bundan baıka lıalyaya iıleıil
mek üsere bir bölıre tahıiı oluna
caktır . Bıı ıon bölıre impualo
rııo hakimiyeti altındı f•kat mil· 
letler ıoıyeteaiaio PtZ.rı-ti altın
da idare edilecektir . 

imparator milletler ıoeyete
ılnde11 ekonomik yardım iıtiye
cek tir . 

ltalya bu tekliflere cenp ve
rine petrol amb ııroıuoua t tbi
ki tehir edilec• k tir . 

Loııdra : 9 (Radyo) - Mükem· 
mel ııııette tccbiz .,dilmiı uker
lerle Habet ordusu İtalya taar 
ıııılarıııa ıiddetle mukavemet et
mektedirler • 1 

1 

1 

• iane 1 40 42 ' 
1 Iane II 37 

1 
Ekspres 
Klrvlant 1 

l YAPAGI 
lleyaz 

1 1 1 Sizah 
Ç 1 G 1 T 

Ekspres 

1 1 
laııe 2,12,5 
Yerli "Yemlik,, 

.. "Tob umluk., 1,95 2 
-

.HUBUBAT - - .. --

Buj?day Kıbrıs .. 
.. Yerli 5,75 

" . Menıane 

Arpa 3,62,5 
Fasulya . 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Sısam 1 11,25 1 -- UN . .... Salib 850 -1800 ~ ••• .. ·- .;;ı .J:l .. Düz kırma .~ 

,,:,t,..~ 
:ı- Simit ,, o ı: - • ...-Cumhuriyrı 850 "' -;ı 

!>.: " - .. 800 
N :ı .... "' Düz krıma ,, 

Alfa .. 
Liverpul Telgraftan K•mbiyo ve Para 

9 I 12 I 1935 JŞ f:lankamıdaıı alınmı§tır. 

.llarıı'm l'erıe 

Hazır 
1 

6 66 Liret 1 177 
Rayşmark 9 88 6 44 1 inci.K. Vadeli Fraok .. },raneız,, 

1 
2 inci K. V adelı 6 42 Sterlin "foı?iliz. 618 
Hiut hazır ~ 93 Dolar "Amerikan., 79 61 
Nevzork 11 56 Fraaı. "lsvi~re,, 

Yeni Eczane 
Dünyaca ün almış bir çok bilhassa Şeringv~ Knol 

ecza ve mü11ıahzarat rabrıkaıarının ve Hasan ecza de-
posunun satış yeridir. 

Yeni Eczanede ildçlar tahlil edil rek kullonılır . 

Yeni Eczanede ilaçlar ucuz ve çok temiz ve bilhassa 

eczacılar tarafından hazırlanır. 

Yeni Eczanede yerli ve yabancı bütün PorCumöri 

eşyasının her cinsini bulursunuz. 

Yeni Eczanede yalnız yeni ilAç bulunur. 6196 

5-7-10 -12 

Adana il ve ilce sayın halkına • 
caba öğüt • • 
Conını, keııını , midesini , iyiliği ve ekonoruiyi sqven hor sayın Buy 

13eyıınlara günlük lneyağı: 
Sııdıı yağın erıeını ve her çeşit peynirlerin Y " ğlısını her an oko· 

nomik bir satışla buyruğa h zır olan A,luna E8ki BuğJuy p•zarı 
yolıında 144 sayılı Tecim evinde Yeşil Bursa Pazarı s~hıbi Ömer 1 
Uysoldan alınız. 6143 8-15 

' 

Külliy•tli }erli lıalyan l.uv
vetleri arasında büıüu gün de· 
v.m eden biı muharebe olmuş
tur . Muharebe soauoda H.beş 
Jileı d.,o bio, İtalyanlardan 700 

r-- Foto Coşkun , 
15lü ve yaralı vardır . 

Mobasebal hususiye direktörlüğünden: 
Hususi Muhasebe tahııil,larlerı 

için •orilocek nümunoye göre on 
takım elbise pazarlık suretile dik 
tirileceğinden istı•kli olenlarııı bu 
ayın onuncu ıelı gllnü saat Onda 
Huı~sl Muhasebe müdürlüğünde 
bulunmaları bildirilir. 6199 

5-7-10 

- --
Gerek Amatör işlerini ve gerekse :ıtelye işlerini 

ve her türlü Ağrandisman ve diğer biitün fotoğr:ıf işle-
rini y.ıpmağa başlıyan Coşkun Güven , hrr gün sa-
bahtan akşama kadar açık bulunan atelyesinde saat 14 
den 19 kadar bizzat çrılışmaktad ır. 

Amatörlere mümkün olan bütün 
kolaylıklar gösterilir. 

. m:ıc 1 

1 

ı-t:J R K iYE 
~· 

Z:IR~AT 
BANKA~I ., 

l 

1 

Vilayet daimi encüma-ı
ninden: 

Adana meml .. ket hastanesine ge- ı _________________________ ,_, 

Belediye ilanları 

rekli olan ( 2315 ) lira muhammen ı 
b•delli - 123-kelem il Aç ve bak
teriyolt•)i laburetuvar eczosı açık 

tksıltm •ye konulmuştur. 

Açık eksiltme müddeti 935 yılı 
birinci kAnununun 17 inci salı gü 
nii saat 11 re ulatılmıştır. istekli 
leri1 şnrtnameyi görmek üzırc her 
gün Adana memleket hastane8ine 
ihale gün ve saatında da S0 yhAn ı 

vilAyeti daimi encümenine uğrn- ] 

ı - Hayvan pazarı yanındaki toptan satış yapılan sebze pazarınd9 

kantar ve memur bekleme yeri inşa Edilmek üzere dairedt buluoaf 
şartname ve projesine uygun ( 1869,44 ) lira bedeli keşifli iş açık et 
siltmeye konulmuştur . 

2- Açık eksiltme 16-12-935 tarihinde pazartesi günü saat I~ 
t~ bellJiye dairr,j encümeninde yap•lncaktır. 

3- Keşif, şartnamPler ve projesini ve bu işe ait diğer kılğı~l~rı 0Jc
1r 

nıak istiyenler belediye fen iş!eri müdürliiğiine müracaat edelılırler. 
1 
4- Bu işin ılk teminatı : ( 147,71 ) liradır. 6179 

30-4-8 _ ıo 

maları ilAn olunur. 6214 ,,_ _____________ ., ___________ _,,,, 

8-10-12 1 

Sümerbank genel di
rektörlüğünden : 

Avrupa ve Amerikanın yüks ı•k 

Fen nıoktoplerindon, üniver> lele
rin kimya FakiiltelPr ; nd ·· ıı , dö rt 
senelik yüksek mensucat n,ekt p
lerinden ve t•knıkum Jı r CPsin 
deki ihtisas ınektepJ .. rindc" 1033 
1934, 1935 mezııııla• 1!•111 • Sıı · ııı·r 

Bııık ıı ııcssest• leri ve fot r ı ~ n la

rııı.ln ist l ılnııılnrı .Jıı~iiııııldiiı:ıı n 

ılı-n, bııı l ı r ı n eşağı-laki vı·sik .. la 
rılr, Ankıır Hla Sümer lla k umu
ıı . i müılürlüğiine, lstunb•ı!<lu Sıimı•r . 
Bank fstnnbul şubesi müdürl. ğüne 
müracaatları lüzumu i lıın olunur. 
Müracaatların yukarısına, so'r ıniı· 
raca~tlardan tefriki için ( M. E. ) 
işarı tı konulması. ( 3465 ) 
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