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ADANA: GÜNLÜK GAZETE 

-- 12 ilk kanunda 
Tasarruf ve yerli malı baftuı 

başlıyor. 

lran şaf; bağdada gidiyor. Kamutay toplantısı 
Onaylanan kanun 

layıhaları 

ON IKİNCl YIL - SAYI 3400 

İngiliz - Fransız teklifinin dün-:- ı=: h 
yada uyandırdığı intibalar -~1 .. :r ... v~r-upllllııİ p l rak veİran kralının bu görüşmeleri

ne büyük !önem 'veriliyor. Ankara : 9 (A.A) - Kamuta) 
bu günkü toplaotısında güodeli 
ğiode bulunan kanun layıhalarını 
kabul etmiştir . 

• 

Harp ve ltalyan ucaklarının bom· 
Gümriik ve iohisarler Bakan

lığı memurları kanunuoun lii)ha· 
sının bir kısmı müzakere edilmiş, 
geri kofoo kıMımları da tek ra r göz· 
deo geçirilm~k üzere mt'murin en 
cumeoine göoderilm ı ştir . 

Kamutoy Ça ı şamba günü top. 
lınıcaktır . 

Emniyet genel 
Direktörümüz Berutta 

• 
bardımanları devam ediyor 

Tekliflerden İngilizlerde memnun değil! 
Ankara : 10 (Radyo) - Tiğ 

ı e cephesinde İtalya ve Habeş 
kuvvetini aıasıoda mühim bir 
savaş olmuftur . 

Bu savaştı İtalyanlardan do · 
kuz zabit ve bir çok nefer öl 
müş ve yaralanmıştır. 

H~rrardan bildirildiğine göroı 
İtalyan uçııklırı Hah., ka11ba· 
l a rı üzeı inde uçarak bazı kasa > 
lı a lar üzerine yaogın bombaları l 

atarak zayiaıa seb.hiyet vermiı· 
ladir . 

mühim bir 11va, olmuştur . İta) . 
yanlar hu savaşta Hab, ş l ılere 
süogü ile bücum ederek epeyce 
zayiat verdırmişlndir , 

Ankara : 10 (Radyo) - ftal · 
yan mt. busan meclisi doğu Afri 
kadaki askerin ihıiyacına snrfe· 
dıL·cek olao parayı kabul etmiş 
1 i r • 

• 

Harm.an 

Lı 
1 

Savurm::J,••• 

İktisat ve Tasarruf haftası 
başlarken 

Son yılların 
mucizeleri -Bundan altı yıl Önce idi. Türk 

lran şahının Türkiyeyi :iyarel/ lwlıralıırındaıı 
Şah Atatllrk ve ismet İnönü ile bir manavramızda 

haritayı tetkik ederken 
(Suriye aytarımızdan) Tahrandan Suriye ~azetelerine bildirildiğine gön; 
İrao ile Irak arasındaki sıoır ilııilafını çözehilmek için Bağdada gid•n 

•Q d 1 . k 1 . . b' h ; e •geleriylc Irak delegeleri arasıodakı oııuşma ar IBmımı. ır ava 

Ao~ara · 10 (Radyo) - İta) 
yan ke,ıf uçakları Dessiye üze· 
rınde uçmuşlaı S• da h ç bir bom 
ba atamadan karaıgahlarına dön · 
müşl , rdır . 

Kahire : 10 (Radyo) - Ras 
Seyyum kuvvetlerile Habeş kuv
vetleri arasın yapılan bir mü 
S•d•mede lıalyaolardao dört za
bit ve bir miktarda asker öl 
müıtür . Hıb~ş kuvvellrriuden de 
tpe1 ce ö 'ü ve yaralı vardır . 

Kahire : 10 (Radyo)- ltalyan 
uçakları bugün Habeş, şimendü 
fer istasyoolarıoı bombardım a n 
etmişlerse de önemlı bir zayıat 
Vtrmeg .. muvaffak olamamıılar· 
dır . 

parası boraada güoden güne de 
ğeıir.i kaybedıyordu . P-ra sahip
leri bu durum karşısıoda ne yapa
caklarını şaşırmışlar , derin bir 
endiş • ye kapılmışlardı • Bankala· 
re yatırılmış olao paraları gerı al
mağa koşanlar çoktu Evlerir.de g~de ürüp gitmektedir. Bu husustaki anlafmaoın pek yakında ımzalana· 

0 ınuluyor. 

h iyi haher alan kaynaklara göre, bu anla§manın imzasından sonra 1raıı 1 

ltıza Pehte\'İ bau Bağdada ııiderek üç gün Irak kralı birin•' İ Gaziye 
n~ı.. olacaklardır. 

Q _lerhum kral Faysalın Tahran ziyaretini iade için yapılaçağı söylenen 
,;~Ylreıio öu.'.".~zd~ki _Mart ~!ı~da yap.ılması ~u~~em~ldir. _İki kom~u ve 

Aoiı.ara : 10 (Radyo) - İtal· 
Y•n - Hah•ş sulhuna dair İn
giliz ve Fradsız hükumetlerinin 
aldıkları aoo tedbirlerin ne Mu
ıolini ve ne de Habeı impera
törü tarafından kabul edilmıye· 
ceği kaoaatı çok kuvvetlidir . 

sakladik l arı sltıoları da <idea Çr · 
kermağa çalışaolar göze çarpı· 
yordu . 

İstanbul borsasının önü mah
şerden bir örnek halini almı~tı . 
Para alım ve satıll'ı ile uttratan 
!arın nrhya attıkları bulanık dü· 
şünceler en umutlu adamları hi
le tereddüdr düşürüyordu . On 
iki kağıt lıra \'ererek bir İngilız 
Sterlini almağa çalıtaolar sayısız
dı. Bütün yurddaşlar geleceğin ka · 
ranlık olacağını söylemekte adda 
söz birliği yapıyorlardı . 

t kralın goruşmelernıe buyuk -ve oıyaeal bır ooem verılmektedır. 

. 

Zecri tedbirlere mukavemet 

ltalyada tonlarla altun 
ve gümüş toplandı 

ltalyada oturan bir lngiliz de 
güınüş sofra takımını vermiş. 

'toaıadan 4 ikinci teşrin tni. 1 Fa çizme karıı olan sempatilerini 

Emıılyel genel direktörü Şıikrıi 

Berut : 7 (15zel) Türk emniyet 
genel direktörü Sükrü buraya 
gelmiştir. 

Heyet başkanı buraya gelir 
gelmez Suriye ve lilbnao emniyet 
direktörü ile uzun müddet görüş
müo ve Kudüaten gelen TO.k ge 
neral konsolosu ile Berut konso-
losunun da İştiukile özel bir top
lantı yapmıştır. 

Çünkü; Habrt imparatoru Ha. 
beşıstandan bir karıı toprağın 
ltalyanlara verilmiyeceğini ve Mu· 
solıoi de yapılan sava§tau ulı 
geri döomiyeceğini söylrmelı.te
dır . 

Yine kuzey ve güney cephe· 
!erindeki askeri harekatın ve İ
talyan keııf uçaklarının yapmak· 
ta oldukları ıüel ha ı ekiit barııın 
imkansız olduğunu gösıermekte· 
dir . 

Kahiıe : 10 (Radyo) - logiliz 
kabinesı bugün Başvekil Bıld 
vioin başkanlığında toplanarak 
Fransız başvrkili Liva! ve İn 
giliz dış işleri hakanı Samuel 
Hor arasında ltalyao- Habeş 
anlaşmazlığının bir sulb ile ne
ticclenmeıi hakkıoda aldıkları 
kararı tasvib etmiştir . 

Kahire : 10 (Radyo) - Ro
madao bıldirildığıoe göıe İtal 
yan hafVekili .Musolini , doğu Af
:ikadaki ıavaş hakkında bugüo 
!erde mebusan meclisinde ö"em 
li bir dıyevde bulunarak durum 
hakkında malümat verecektir . 

İşte, umutların sars ı ldığı, pa 
re durumunun günden güne kor
kunç luk gösterdiği bir esnada 
Bsşbakan İsmet İnöoü Kamutay
da çok açık ve şimdıye kadar hiç 
bir h•kanın cesaret tdemiytc•ği 
clertcede açık bir söylev verdı . 

~ile ( Lejournal ) gazet •sine ya- Alton ve gümü§leriui hediye eı-
1Yıı, : mek suretiyle izhar etmektedirler. 
l ı\Itun rekolte J sinin bekle Büyük Rus alimi Voronof bir 

Heyetin her altı ayda hirkere 
Ankara itilafo.omeai muci bioce 
toplaomakta olan Suriye - Tür
kiye daimi ıınır komieyonu IOp · 
lantıs na iştırak için geldiği aöy 
lenmektedir. 

Ankaıa : 10 (Radyo) - Tığrc 
cephesinde İtalyan ve Habef kuY· 
vetleri arasında ögledeo önce 

Yıne haber verdiğine göre 
-Getlsl ikinci sahifede -

Bütün ulus, bütün Kamul•y üye 
leri paranın gictiği yolan kor
kunçluğunu bütün çıplaklığıyle an· 
!adılar. 

~ llıeyeo randmanı [ İtalya ban· kılo Altun hediye etmit , batta 
J 81 A k b Pollonzada oturan bir Gümüı sof-' nı.ı !tun sto !arını ir kaç 
t b· ra takımı ile Tronsval ve Mısır 
f 

111 liı e t artıracaktır . Her 
'

1
a h muhaı "belerinde kazandığı ma h 11 

alk A lt 11 
• Gümüş m ü· dalyalarıuı •ermiı<ir . 

tıı ~tatını, hatıralarını , Altuo •------
~ ;k~trnı vata oa lıediye <'im ek G d 
to, •Şıst letkili tı y urtlarına ko · Üzel havalara ve a 
,~•İrıız Mi linodJ ; şimdiye kü· 
•11'.'00 kilo mubtelıf cinsten kıy 
·n; tı...ıdcu , ik i ton Gümüş , 
\~ede ; yalnız bir ı;rüode 192 

1 

huıı b" G'" .. 3 300 dettı · ır ıon umuş ve . 

1 
li·· ır madeni toplaomıştır . 

11 illlJıı ıpor teş k ilat ları madal I 
11

111 k n d ' Upaların ı Ve pliklar•Dı 
llllor, ve eski muhariplenle 'q' Güaıüş büıüo oişanlarını 

ı. 
1
§1erdir . Bu · ltalyan mille .. ııı·ı. . 

iu 1 lı şuu, uou bir kerre d;ı 
~ı'nt •den en canlı , en pu lak 
.,:bıait sayılabi ır 
Quı· . · 
11 

1111 kılıseler , rahipler ıle 
--~~ _bıı feılakarlığ ıı ı iştirak 
lt111

11 nıadcne ait IP.rİ vars ı 
ı Ulusuna teberı u etmek 

ı '~-ı ı.~r Yan bankası ] idare heye-
ıı~ 11 lcdbiılere mukavem~ 

ııı, b. · 1 . 
it ır mı yon lırtt ver 

~~~d 
t en başka düsyaoın dört 

j IQd,1ı;· b 1 k 
ı 01 

1 ya u.cı mem e et 
r,fı Uran lıalyanlardan gelen 
~, ~. • bııralarılaki İtalyanla· 
t ~t~r· 
ir - ı tedbiri. re mukne· 

ıltın A.ltuo ve gümüşlerini 
lı, ytltikleıioi bildirmektedir. 

\tıı,, •:a bulunan bir çok ya-
• İıalyan millctıte ve 

Bir haftadanbPri devam 
eden havalar bitti . Yağ

mur başladı. 
Dört btş gündür havalar tıp 

kı bi r ilkbaharı andırıyordu . 
Temiz ve lektsiz bır gök yüzü 
ılık bir giiıı eş kış mevsiminde 
buluı:dugumuzu unutturuyordu . 
Geyıleo p•llo:ar çıkarılmış, ha
vaoıo güzelliğioio devam edece· 
ğioi umanlar çoğalmııtı . 

Hatta odun alanlar • zaldığı 
gibi kömür fıatlarının bir az da 
ha düşweaiue bnanın güzel 
gitmflioin tesiri de olmuştu • 

Dün akşam üzeri bava bir· 
denbire kura r dı . koyu bulutlar 
gök yüzün6 kapladı . Sut 
18,30 da başlıyao yağmur geç 
vakla kadar bütün şiddetle de-
vem etmiştir • 

Bu yüzdtn sokaldarı su bn 
mış, damlar da akmağa başla 
mıştır . Bu yağmuıun yalnız şeh 

rimize drğil, biitün ovaya yağ· 
dığı anlaşılmaktadır . 

Havanın ne zaman açılacığını 
şimdid•n kestirmek mümkün de· 
ğildir. Çukurovanın yağmur mev
simi bu aylara rast geldiği için 1 
yağmurların bir kaç gün daha 
devam elmesi de büyük bır ih 
ıimal dahilindedir . 

Heyet başkanı Bay Şükrünün 
bura emniyet geor l direktöı ü ile 
yaptığı koooama Aıatürke karaı 
yapılan ıuikut tahkikatı ile ali 
kadar görülmektedir 

Bay Şükrü Berut gazetecileri 
niı:ı sorularıua çevap vermekten 
istinkaf eylemiştir . 

Daimi sınır komısyonunun bu
ııüolHde Beıutta toplantılarına 
boşlaması muhtemeldir. 

~~-~-----·-----~-
DDkkaıil:D®ır 

Karataş yolu .. -
Kış geldi , sürekli yel!murlar bao· 

ladı . Artık bahara kader otomobil 
ve kamyonlarla köylerimize gidip 
gelmek çok zor ve ilzüntülii bir iş· 
ıir . Hele Çukurovaoıo en önemli 
bir kısmı olan Yüreğiri orıedao ke· 
serek Karaıaşa çıkan Adana - Kara· 
ıaş şoseıi son güolerde çok tehlikeli 
bir hal almıttır . 

Yarbafından l\Iihmeodare kadar 
5-6 kilomeırelik kısını yer yer de· 
lik deşik olmu~ vt bu yüzdro kam· 
yon, oıomobil ve arabala gidip ge· 
lirken her gün tehlikeli anlar ge· 
çiriyorlarmış, devrilenler , kırılıp çu· 
kurlarda kalanlar da eksik değilmiş. 

Karataş şosası yıllardaaberi SÜ· 

rüp gelen ve adeta bitmiyen bir da· 
ve ve çifçimizio oomıyao bir derdi 
olmuştur . 

Dün çifcimizden bir kaçı bize 
kadar gelerek bu önemli yolun feci 
durumunu yana yakıla, sızlanarak 
anlattılar ve .. Bu tehlikeli çukurla
rın - hiç olmazsa - yol kenarla· 
rnıe yığılmı~ taşlarla doldurulmasını 
isıediler . 

Çalışken İlbeyımızdan ve ilgili 
katlardan, köylüm(izüo bu derıleri· 
ne bir çare bulmalarını dileriz. 

Suriyedeki gizli cemiyet İtalyan
ların parası ile mi kurulmuş? 

Yeni teşkilat projesi Suriyenin birli· 
ğine vurulmuş ağır bir darbe sayılıyor 

Berut : 7 ( Özel ) - Gizli ce
miyet hakkında incelrmrler son 
günlerde çok önemli bir durum 
almı~tır . 

Sözüne İnanılır kaynakların 
verdıii bir n•bere göre cemiyetin 
baıkanı Suadeoin İtalyanlardan 
yardım göımok ıur.ıile bu trşki-

Tasarruf haftası 
ismet lnönünün bir 
söylevi ile açılacak 

lıltı kurduğu ve yaıatıığı anlı~ıl 
makıadıı . Müddei umumi umu· 
milik tahkikatı deıialeıtirmelcte· 
dir . Yeniden bir kaç kiti daha 
tevkif olunmuotur . Mevkuflardan 
bazılarının kafaletle serbest bıra
kılmaları için yaptıkları müraca
atları reddedilmitlir . 

• • 
* Suriyeoin yarı mllıtakil vilA 

yellere ayrılarak Vali ve mutH
aarrıflara daha grniş bir ulabiyet 
verileceği halı.kındaki haberleri 
basın kıl minin yalanlanmasına 
rağmen bu haberio doğrn oldu 
- · Gerisi dördıincü sayfada -

Kamutay, hükumete paranın 
istikrarı için çok kuvvetli ' ıali 
bıyetler verdi . 

Bir taraftan hükôm et tedbir· 
ler alırken o zamanki Kamutay 
Başkanı Kaz ım Özalp ve arkadaş · 
ları da " .Mılli lktisıt ve Tasar 
ruf Cemiyeıi ,, nio temell~ıini 
atıyorlardı . 

1929 yılının son ayında ba§la
yan ve par mızın luymetiLi kök. 
leştirmeğe yardım eden tedbirler 
auıında ou esasların ~lunduğu
ou Möyliyebiliriz : 

l - Paramızın değerini artır 
mak ve eusıntılar karşuında düş· 
mekten korumak . 

2 - ldhelltı azaltmak, ihra· 
catı artırmak . 

3 - Bütçeyi muvazeneli tut. 
mak. 

Ankara : 10 (Radyo) - Yer 
li mail r haftasında her akşam sa 
at 19,30 da Bakanlarımız larofın · 
dau bu haftanın önemi bakkıoda 
Hallı:evinde kooferanslar veril•
cek ve bu konferanslar radyo ile 
halka yayılacaktır . 

Yerli mallar haftasını saat 13 I 
de Halkevinde bir diyevle •Ç•Cak 
olan Batbakan İsmet İnönünden 
sonra saat 19,30 da milli müdafaa 
Bakanı General Kazım Özalp bir 
lco~fera1>s vtrec•ktir . 12 inci gü 
nü de Sümerbaok DirekllSrü Nu
rullah Esad bir konferans verecek 
ve diğer ğüolerde bakanlarımız 
baftanıo önemi hakkında konfe· 
raoalar vereceklerdir . 

Mısırda kargaşalık 

Üniversite talebeleri 
tramvaylara hücum 

Paramızın kıymetini dütmek
ten korumak için bir kaç banka 
nın iştirakıle bir konıereiyom 
meydana gttirildi . Bu lw::ısersi
yomun emıine döviz ihtiyaçlarını 
karşılamak için muayyen miktar· 
da para tlhsiı olundu . H.r şey
den önce milli paraya emniyet 

! 
uyacdırmak lazımgeldi . Cemiyet
te, siyasette emniyetin uyauması 
parayı ayakta tutan Amillerdtn Ba· 
yılıı . Dahildeki rmniyet, huzur 
mükemmel · harici emniyet de on. 
dan aşığı olmadığından halkımı 
zııı paramıza karşı güvenini artır
mak hiç le zor olmadı • 

ettiler 

Kahire : 10 ( Radyo ) - Ka· 
hirede bugün yenidtn kargaşa
lıklar olmuştur . Üniversiteli kız 
talebeler tramvaylua hücum 
ederek buoları devirmişlerdir . 
Hükumet kuvvetl•ri hem"n yeti· 
şrrek bunları dağıtmış ve bir ka· 

- Gerisi dördüncıi say/ ada - , 

Cumhuriyet hükumetinin güttü
ğü finaosal ıiyaset verimini çok 
geçmrden artırdı. 

Cumhuriyet merkez bankasının 
altuı~ stoklarıoın h•rgüo biraz do· 
ha artmakta olduğunu göıiiyoruı 
- Gerisi dördüncıl sayfada -



.. 
1 

- . 
·S• fa : 2 ( Türk Sözli ) 

Son nUfus sayımımıza göre : 

Şehir Duyukları ı 
---------------------------------------~ıl 

Yurdumuzda nüfus taksimi 
Ankarada 127 tane yüz yaşın-

1

1 Okul fabrikalarda 
dan fazla insan var . '---

Hastaların muayeneleri r , 
Poliniklerde giln ve saatler 

tayin .-dildi .. 

ı Artırım haftası 
. Tifo aşılarının yapılma-

En kalabalık olan şehirlerimiz 
sına devam olunuyor 

Okul ve Fabrikalarda tifo B§ı· 
11 yapılııınma devam olunm•lıta 

•iır' 
Aolıara : ( Özel ) - İıtatiıtilı ' 

a•um direlıtörlüğlioüo, mufıaaal 
taanif naticeleri huırlınıocıyı ka
dar bilinmesi zaruri rakımları Ye 
maHimılı taıı1acak olııo büıo,ü 

rü lamamile hazırlıamıııır • 
T Hnif neticelerine göre, Tlir

kiye oüfuıunun mıntıkalar iıiba· 
rile ırtm11ı ıu auretle te1biı edil· 
aıiııir : 

Avrupa Tllrkiyeainde aelıiz ae· 
o.de :rliıde 21, 7. 

Aıye Tihkiyeıiade ıekiz H. 
nrde )'Ozdc 18,4 arlaıa göıülmüı · 
lür . 

Aıyı Türklyeıiodalıi artma 
niıbeti tOrlll mıntıkalara göre 
ıöyladir : 

.Kıradeni:ı: kıyılarında ıelııı ae· 
nede ırtma niıbeli yDzde 20,7, 
Marmara ve Eie daniıi kıyıların· 
dı ylzde 14,9 , Akdeniz kıyıla-: 
rındı yüzde ·20,1 garp Aaadolu
ıundı yüzde 15,4, ortı A11ıdolo
dı yllıde 14,6, ıırlc Aeıdoluıuo 
da yüzde 30,4 , cenııbi ıarki Aea
doluıunda yüzde 22,6 dır. Şark 
Anıdohııvneı umumi YHıti 
olan 927 aayıaııaın bu mıntakı. 
dı ıon 11yımı illıe akıik yapıl· 
dığı kanaatini yermektedir . 

Nüfus kesdfeıtnln artış nls 
beti : 

Nfifuı keaafeti Avrupa Tür
lıi711ıiade 927 da 43,4 iken, 9,4 
peno kuınarak 52,8 olmutlıır. 

Asya Türlı:ireıitıin lıe11feti 921 
de 17,1 ikeo, 935 de 3, I puun 

lıaunarık 20,2 blaıuıtur . Bu Yı
ıi1et dı Avrupa Türldyeıindeki 
1rtı1 elıbetinin Aıyı Törki1eıin 
daa dıhı çok olduğunu ·göıter
mektedir . 

Kesaf etl en az ve en çok 
oldn §ehirler : 

İıtınbuldan ıoara en yiilıark 
tı: .. ıfıt lı:ilomdre mu11bbaıoda 
77 lıiti olmak lizere Trabzon, ın 
11 nDfuı kuıfeti olan da lıllo . 
metre murabbaıoda 4,1 olmak Ü· 
ıere Van Yillyetinde illrillmek
tıdir • 

Türlü mıntakaların kesa · 
{eti: 

TOrlü mıntakılarda lıeıafet 

ıöyledir : 
Kırıdeniz lııyıl111adı bir ki

lometre mur1bbıına 35,5, Mar
mır1 Ye Adılır denizi k11ıl1tıa· 
dı 16,5 garp Anadoluıunda 20.8' 
orta Anadoluda 17,7 ıırk Aoıdo· 
luıundı 11,2; cenup ıuk Aoıeo. 
luıııada 18,l kiıi düımekttdir • 

Cinsiyet nlsbetl : 
Soo ıekiz )'ıldı cioıiyet niı· 

betinin memlekette normal had· 
de doğru )'Üıiidütüaü görüyo 
ruz • 

927 de bin erlıeğe 1079 kadın 
iaalıel ederken , 935 de 1032 kı • 
ılın i11bat ıtmektedir . 

Bu eJıbet tımımen oormıldır 
ve Atatürk Tllrlıiyeainde, butüıı 
ileri hareketlerin temeli olea nil· 
fuı niıbetiaio de harbıa teıirle

rindan kur ıuldıığunu iÖ•termak
tedir . 
Şehrllerlmlztn nüfusa ğöre tak 
simleri : 
Şebir lerimiıin nüfuı fazlahtına 

~re taınifi ıu neticeyi vermiı· 
tir : 

10 - 15 bin nüfııılu 32 ıehir, 
IS - 20 bla allfuılu 13 ı•· 

bir, 
:?O - 25 bin aüfuelu 14 ıe 

bir, 
25 - 50 bin aüfuılu 14 ıe

bir, 
SO - 100 bin nfifutlu 4 ı•-

bir Ye 100 binle yüz bindea 
fazlı olen 3 tehrimiz var : -

1 
dır. 

Sehirlerde oturan halkın umu·\ 
mi miktarı 3,779,744 dür . 

Şehirler alifuıu ıekiı ıenede 
yllzde beı derecesinde . arlmıı · 
hı . 

En fazla artan §elılrleri -
mlz: 

En fazla arlan §ehirlerimiz 
ıunlardır : 

Ankara yüzde 66, 
Eıkiıehir yüzde 45, 
Mılıtya yllzde 31, 
Mer1in yOzde 27, 
SivH yüzde 23. 
Kıyeeti yüzde 18, 
Bar11 )'ÜZde 17, 
Trabzon yüzde 16,5 
Ankarada yüz yaşını geçen · 

ier/11 sahıeı : 
Ankara merkezinde yliz yııı· 

ııı geçen 5 erkek , 22 kadın çılı:
rnııtır . Kadınlu araaında bir 1•· 

ani 146 yaıındedır . Ve Anlıarı
nın ea ihtiyar )'Urtdeııdır . Di
ierlerl 100 ve 120 )'•I arllıoda
dır . 

Kızılcahımamda yll:ı: yaııoı 
i•çen 6 erkek, 15 lııdın, Çubuk· 
ta yllz )'•tını g• ç•n 5 erkek 6 ka 
dın urdır . 

Anlıua vilayeıine ıid mufaa· 
eal neticelerin gel. cek ıyın on 
beıinde ba11l11bileceii l•hmin e 
dilmelıtedir . 

BDl611 Hyımıa her cepheden 
tafıilitlı neticeleri en u bir ıe· 
aeda bitirilecektir . 

Bu gün yllz elli memur bu iı 
lerle utnımaktadır . lıtaliıtik 
mıkineleriodeo iki miıli feyda. 
lanmık için yakında gece ıervİl
leri hıılıyacılıtır • 

Ahmet Tavil 
DUn on sene aOır hap

se mahkQm oldu 

Bir alaealı: meılui yllzllnden 
çıkan kavgada elcibatı Mehmet 
otlu Hamidi ISldllrmekteo ıuçlu 
ve mevkuf Alidede uramıoda 
Mardinli H .. an oğlıı Ahmed Ta· 
vilin ağır ctza bak yerinde de
vım eden duruımHı düo bitmiı 
ve ıuçlu, cezuı bazı ıebebler· 
dtn dolıyı indirilmek ıurctile 

eoD ıene ığır bapıe mahktim ol
muıtur. 

Bir arkadaşımızın 
muvaffakiyeti 

Şehrimiz tecim okulu l'&ki 
ötretmenlerinden hemıe brimiz 
Esadin Avrupada ilıtiıad dokto
rasını muvaffakiyetle verdiği 
ve yalımda ıehriaıiıe döaecrği 
haber alınmıştır . 

Arlıadaıımızı bu muvaffıkı · 
yetinden dolayı kutl11r •e muvıf
fıkiyetler dileriz . 

Keresteler Trakyaya 
gönderiliyor 

İlimizden Tr1kya muhacirle· 
ri için gö~d.o,ilecek olan keru 
telerio göıürülmesi için vapur· 
culuk §irlıetile bir mukavelen•· 
me imZllaomııtır . 

Kereıtelerin bir kıemı buglln 
Seyhan ırmağının döküldüğü ye· 
re i•lmiı olan lzmir Ylpuruna 
yükletilerek Trakyaya iÖnderile 
cektir • 

Kereetelerin 1önderilme1ile 
bızzat ilbay Tevfik Hıdi Bay• 
aal meııul olmılıtadır • 

ilk okullu öğrenicileri Hlll:u 
met doktoru ve sağlık aoyul me
murları, Orla öğretim okul ö~

renicileri ve Falırika ıım~lcleri de 
kendi doktorla.ı tarafından &fı

lan mıf lkrd ır: 
İki kere aşıla11 yepılıa okulla 

rm ve öğrenicilerin sayılarını ıaa 
ğıya yniyoruz: 

Namık Kam•I 985, 23 Nieaal 
230, Seyhan 270, 29 ltşrine•vel 
300, İokiliip 468, Ziya gökalp 80, 
Çınarlı 260, 5 kiinunu~ani 467, 
Dumlupınar 194, Cazipaıa 740, 
letilılil 615, Ziyapaıa 268, Erkek 
lisesi 1200, kız liıesi 630, Ortı o 
kul 400. 

Bunlardan be§lca Jandarma er 
!eriyle polis memurlarının de aıı· 
luı temamen yapılmıotır. 

Birer k .. e aaıl111 yıpılaa o
kullar da şunlardır. 

Necati bey 222, İnöoü 280, İs· 
met İnönü 394 

Katı iplik ve papuçcu fabrika 
ıındaki ımtlelerin aııları da Hll 
lıiimet doktoru ve sağlık memur
ları tarafından yapılacaktır. 

Diğer Fabrikaları da •tılar 
11ğlık ve ıoıyal direL törlüğll ta 
rafından Yeı il mit ve aıılıu her fab· 
rikaoın kendi dokıoru tarafınd•n 
yapıimı~lır. 

Hakim Tahir ve aı · ka

daşlarının duruşması 

V ezifei memuriyetleriri ıuiiı · 

timal ve zimmetine para geçirm~k
lea ıuçlu tııki ıulb bıkımleriadeo 
Tahir, zabıt lıatiplcriaden Mustafa 
Azmi ve Ahmedin duruımılarına 
dllıı ığııctza halı:yerinde devam 
olunmu§ Ye ehliYukuf raporunun 
iÖoderilmediği anlaııldığiodan 
duruıma 8 ikioci kaoua 936 teri 
bine bıukılmııtır. 

Tecim okulunda 
Yarın güzel bir sergi 

açılacak 

Şehrimiz Tecim okulunda ır· 
tırım hafı ... miinaıebctile yarın 
ıaat 15 de törrnle bir urgi açı · 

l•cıkıır . 
Bu sergiye bir çolı kimse ve 

bu meyanda tıilcbe velileri de 
çağırılmıılardır . 

Fabrikaların teftişine 

başlandı 

Fabrikaların kendilerine yap 
tırılmaıı bildirilen sıhhi şartların 
yıpılıp y. pılmadığıoı aıılamak 
için uray bat hekimi Nizamcııin 
ve hükumet doktoru Mazhar Ce
mil dün fabrikalarda inceleme
lerde bulunmuılardır . 

Bulaşıklı hastalık 

görülmedi 

Son hafla içinde uğlık ve 
ıosyal direktörlüğüne gelen ta 
porlarda tı;mizin hiç bir tarafın 
Ja bulaşıklı haatalık olmadığı 
bıldiıilmi§tir . 

Zekat ve fitre zarfları 

Şehrimiz ucalc kurumu §Uhe· 
ıi tarafından zekat ve fitr.Iere 
aid zarflar , mümessiller vestui 
le her l•rafa Jağıtılmı§tır . 

Halkımızın zekat ve fitrele i 
ni bu zarflara koyup eğizlarıoı 

da iyice kapadıktan ıonıa bava 
kurumu ıubesine vermeleri bü 
:rük bir vatan borcudur • 

Baş vuracak haetılar içia do 
ğum ve çocıık Bıkımeviyle mem 
leket hastahanesinde muayene 
glln ve ı .. tleri ıu ıurctle teıbit 
edilmiıtir . 

Doğum ve çocuk Bakımevin· 
de her gün ııat 10-12 ye kad11. 

Memleket haıtıhaneıinde Pa 
zardan mada heıırün öjledeo önce 
9 - · 12 ye kadar hariciye , dahi
liye , eotıniye , kulalı hutalıklı· 
rı ve Salı , Çarıambı Ye Cuma 
günleri de ıaat 14 - 15 kadar 
hariciye , dahiliye ve kulak haı· 
talıkları gllL sırasiyle muayene 
edilecektir . Halkımızın bugün 
vı uallerde polinildoıre ba~ \'Ur· 
maları lazımdır . 

Uray tarafından 
Cezalandırılanların 

11 inci listesi 

Ekmekçi Şaban oğlu Hakkı , 
Ahmet oğlu Arif Hıkmet çıkar
dıkları ekmeklerde 50 gram ook 
ean görüldüğünden 200 er, Ek
mekçi Nı cip oğlu Hacı Alinin 60 
kilo ekmeği muudere edilmekle 
bereber 100 , Zır:ıat okımlu öğ 
relmeolerinden V<hbi 100 , Seb
zeci lsa oğlu Ali , lıebabt'ı Ramı· 
zın oğlu Mehmet 200 er , öğr~t

men Raıit 100 kuruı cıdeye 
piı ıu bıraktıklarından , aıçı ı 
Ahmet oğlu Hıaen , kebabcı Yu
ıuf otlu Salib , Ali otlu SOi ey· 1 
man aıhhi talimatoamrye riayet 1 

etmediklerinden J.00 er , keba bcı 
Huan oğlu Diyap Ozeri açık ke
bap Httığından 100 , çifçi Ali oğ · 
lu Yusuf kanara dıtında Dana 
lır ıtiğinden 500 , körük ara bacı11 
Agmtıt oğlu Mehmet , ebliyetıiz 
ırabı ıürdüğündea 200 , ıoför 
Yuıuf oğlu Zekrciya ruhaat11z 
olomobil ıllrdüğünden 500 , Ka· 
ıım oğlu Yusuf hell lağımı pat· 
layıp cadd :ye ıkıllığından 300 , 
Süleyman oğlu Hısan beli lağı· 

mıoın caddeye ta§tığından 300 , 
M,bmet oğlu Abdurrahmro heli 
liiğımmıo "ıdde1e hştığındao300, 

Çifçi B,lıir oğlu Mehmet hayvana 
180 kilo yüklediğinden 100, 
Çifçi Oımaa oğlu İbrahim hay· 
vana 120 kilo yük yillılediğındeo 
100, Çı fçi Ali oğlu Haean hay
v.na 160 kilo yük yüklediğinden 
100 , Muoda arahacisı Ahmet oğ. 
lu Mehmet caddenin sağmı ıalıip 
etmeıliğioden 100 , Hancı Rama · 
zan UğOrbat hanı pie görüldüğün 
den 500, Kömürcü Macar Ahmet 
dükkanı piı gö r üldüğünden 200, 
Hancı İzzet banı ııbhi olmadığın· 
dan 100, Nalbant Rifıl dükkanı 
piı göıüldüğDodeo 50 , Hancı 
lsmail Öz ahırının pis olduğun· 
dan 500 , Tuılu h oı Nuri Siıli 
hını pis olduğundan 500 kuruı 
para ctzosiyle cezalandııılmıılar· 
dır . 

Kömür pazarındaki 
barakalar 

Kömür pazarındaki eğri büğ
rü , teneke ve çürük tahtalardan 
y•pılmıı olan ba11kalar urayca 
yıktırılacaktır . Bunun için kö 
mürclilere yt ni yerler yaplırıl· 
maıı için mühlet verilmİ§lir . 

Memurlar imtihan 
edilecekler 

Yeoi Türk harflerıle kayd ve 
heaHp i§itıioin inıizamıoıo lemi 
ni için tayiolerı ilbaylılıtın yapıl 
mıı olan bütllo memurlar 1 i
kinci kauuo 935 tarihinde ilbav 
Tevfik Hadi Bays.l tarafında~ 
imtihan eJileceklerdır . 

yarın başlıyor 

Y arm artırım haftuının ilk 
gnaüdür . Yurdun bir çok kö§e 
leriode yerli mallar aeriileri açı· 
lacak n hallıa bunların fıydal• 

rı ıolıtılacaktır . 

Bütün okullarda bu münue 
brtle törenler yapılacak ve artı

rım h•fluınıo mana ve ehl'm· 
miyeti aat.ıılacıktır . 

Okullarda 
Tarihi eserler için bir 

müze yapılacak 

Kültür Bıkanlığı antikitclu 
ve taribi eıerlerdeo deulerde na
ııl iılifade edileceği hakkındı bü· 
tDa okııllara bir ındıç göodermiı · 

tir . 
Bunda, yurdumuzun hemen 

her yerinde Etilere, Firikyalıları, 
Lidyalilara, Romalılara, Bıuoslı 
!ara, Selçuk ve Oımaolılara dair 
eHr bulunduğu ve bunların Tllrk 
tarihinin yazılm11ına y1rdım ede· 
cak en ırüzei belgeler olduğubil 
dirilmekte, bunların korunulması 
iıtenmektedir . 

Her okulda öğretmenler ve öğ· 
reniciler tarafındın tarihi eaerler 
için bir müze yapılacalılır . Bu 
müzeye şu gibi eaerler konacak 
tır . 

1 - Tarihi ıeıimler [ eaki ve 
yeni ) : 

A ) Yurd içinde ve dıııadı ; 
B ) Abidelerin bu gllolıll ve 

dünkll haller iae aid buluoabilea 
reıimleri ; 

C ) Yurd mllzelerinde ve baı 
kı yer !erdeki müzelerde bulunan 
eşyaların resimleri ; 

D ) Tarihi ıahıılarıo reaiml<' 
ri ( eılıi ve yeni ) 

2 El y•zm.sı eski kitap -
lar 

3 - Minyatürler, elle yapıl · 

mı§ renkli küçük resimler . 
4 - Her nevi tarih kitıpları 

( eılıi ve yeoi ) . 
5 - Tarih ve coğrafya için 

albümler . 
6 - İstiklal harbıoe aid reaim 

ve her nevi e§ya ( mesela harp yer 
!erinde buluoabilenler ) . 

7 - Osmanlı ve Selçuk dev 
rine aid rrsim ve her nevi eşya : 

A ) İşlemelrr, 
B ) kiiçülı ev t§y1&1 
C ) Eslıi kumaı parçaları; 
D ) Çini kapları ve çioi par 

ç. ları ; 
E ) Mühürler; 
F ) Sllı ve zinet rtyası . 
8 - Eski Türk lııihioe aid 

toprak altıoda ve üstünde tuadü 
fen bulunmuı •§Yalar ; 

A) Paıol.r; 
B ) Çeoık, çömlek vrya pır· 

çaları, 

C) Yazılı t ş ve tuğla , 
D) Mühürler; 
E ) Süs ve zioet ttyası; 
F) Küçük heykel veya kabart-

ma , / 
9 - Daha batka ne bulunabilir 

Ye hatıra geli:se getirilehılir . 

Öğretmenler, kendi çevrele
rinde bulunan tarihi bakımdan 

değeri olan abideleri ve rserleri 
öğrenicilere gösterrcelı:lerdir . 

Son Kanundan itibaı~n her o· 
kul müzeıini hazır lamağı b~ılıya· 
cıkıır. 

Bir çok kavimlerin geçtiki 
Çukurovada ıoprak altındı ve ile 
tünde bulanan eserlerin tanıtılma· 

ıı her bık ımdan faydalıdır • 

11 ilk kônıı 

İngiliz Frans 
teklifi 

- Birinci sayfadan arlat 
İtalyan başvr kilı Muso!ini, 
ile İngiliz dış bakanı ara81" 
pılan gör Oşmelerde ltaly ao 
beş anla§mazlığınin izalesi 
kararlaıtırdıklırı maddeleri 

bul etmeğe mütemayül bulun 
imiı 1 .. 

Adisababa : 10 (A.A) -
Guksanın adamlarından İıal 
lar tarafını geçmiş olın ellı 
Habeşlere geri dönmiiılerdi 

Adiıababa : 10 (A.A) -
beşler Gorahıyı bölgeıini el 
çirmek için bir çok gayreıle 
ettikten sonra Harrar yolu U 
de mllhim bir sevlıulcey~ ııo 
elde etmişlerdir , 

Habeşler Dagoluda müd 
mevkileri hazırlamaktadırlır 

tahkimatın mükemmeliteli bu 
Avrupalı Subayların idaresi 
d• yıpıldığıoı göstermcktedİ 

Adisababı : 10 lA .A( _ J 
yan uçakları Adis.babaoın 1 
lomelre kuzry doğusunda o~ 
ber şehrini bombardumao el 
!erdir . 

Uçaklar tek11r De11ie üzt1 

uçmuş!" fakat bombardu 
yapmamıılardır . 

lstanbul : 10 ( Anadolu •J 
sının radyo aerviai ) İalyıo 111 

ihtilafını halletmek üzere legi 
lerle Fraoıızlar tarafındın Y 
l•n mc§ter.k tekliflerin ali 
dar memleketlerde uyaudıı 
intibalar şunlardır : 

İngllterede : 
Londrıdaki Habeı Elçil1t 

beg hükümetinin, mütaurıı• 
btf topraklarının ufak bir p1' 

sının bile t e ı kini ileri süre O 

hangi bir teklifi kabul etmiy 
ğiui bildirm ittir . 

İtalyada : 
Metin ge z e teıiuio Roma 

habiri, diplomasi mutabası 

a ı n her ihti malı gözöoün e ~ 
rek tekliflerio üç akibelleo ~ 
uğrayacığıoı düıilomekt.dil 

1- l' c klıfte ri muıluk s~ 
red, 

2 - KayJ ve şsrtsız b 
kabul , 

3 - Teklıfleri müzakercl 
888 olarak kabul . \ 

Kabul ed ı lnıe8İ en'llU~ " 
olan şık üçüncusüdür . Bu 1 · 

resmi müzakereler ba,Iıyao ,' 
Londra : 10 (Radyo) _,' 

misin öğıendiğin e göre La~ , 
projesi ekseriyet partisinin 
aza s ı aros •nı l a gayri müsoi 
ba doğurm uştur . 

1 
Parlementonun protösto 

sizin bu teklifleri kabul •1 

§tiphelidir . 

Fransada; 
r Lilval Hur anlaşması ııı 0 , 

betile Eko dö Pari gaze teııİ 
ki : 

Paris ve Lon<lranın M09' 
niye teklif ett ı kle ri şoı tl•r r; 
kimselere ümidin fovkınd 1 ~ 
it görülecektir. Bundan bo§~:. 

ıı · lup olmadığı ka naatını 1~ 
Hobeş imparatorunu ikn°' 
lilzımdır . . 

Milletler cemiyetinin ııı 0' 1 
ııe' katını almakta her halde 

!tiklere rastlanacaktır . 

Cenevrede: 
~ıl 

Merkezi ı\ vrupa diplofll 0 ~ r 

dan biri, <bu neticeye vsrscııı 
duktan sonra zecri tedbır 
zum yoktu) de miştir · . (110 

lngiliz kabinesin 1 rı 
kere erı: ıı · 

Londra : 1 O (Radyo) _... 10 ~ 
ya teklif edilecek şart.Jor\oi' 
kere eJen lngilizakobıııe~ur~ 
toplantısı seksaıı dakik 8 

tür . 
Bakanlar ar asınJo 

devam edilmektedir· 
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- 11 ilk kclnun 19.15 

Kıiçılk Jııf,-c)ye . 

1 
Yazan : 1 
l\İHAT TANGÜNEll 

Şaşılacak iş , gö•ülm•yen bir 
Unutkanlıktı bu .. 

1 buluoııı Bu güne kadar bu evde böy-
le bir cömertliğin , bu rsirğen
llıtyişin ilk vukuuydu . .A) -

an lıal) 

an elli 
üşlerdir 

.A) -
sini elt 

ayretler 
yolu ıııı 

ey~ Il o~ 

Bedbaht ishlete ğözlerine 
inanamıyordu .. Yoksı, utık iştah 
kabartan tel dolabın kilidi kalk· 1 

ıııışmıydı ? .. kapaklırı bile ara· 
lıktı . Rüyamı görüyordu . 

Şaıırmıştı .. o.ha yemeden ' 
tatınadar, hasrtli vurmııftU .. 

Burun deliklerinin kanatlıırı 
bile eski beyrcanı taıımıyordu 

a müdı •ılık •. 
adırlar Ttt dolal • ın içinde öğlıı yeme-

tiııden artan peynirli börek kı
rıntıları tabakta yığılı duı uyor 
du . Artık mutlak tadacaktı . 

1Yeti bu~. 
ö1reıi • 
aektedİ' 
,A(- lı 
anın 15 
oda Oof 

Anacığının yok olduğundan 
beri, onun boğazından, kayan 
bir lokma geçmemişti .. O, yal 

rııan etil' llız koku bilirdi . Lezzet deni 
1
•11 şeyi bilmiyordu .. 

ııie üıt1J • Yağlı yemek yediği devirle· 
~barduıl' 11 lıatırlayamıyordu ki .. 

dolu •) 
lyıa ti• 
lere lr~i 
dın 1 
in alı' 
yandı• 

Kapıya kulak verdi , çıt yok 
lu .. Daha şimdi Nerminle aune
•i komıuya gitmiş'erdi . Ge1me 
le,;oe imkan yoktu . Bunun için 
korkmuyordu .. 

Ekmtk kalmamııtı öğle sof 
raaında ona N.rminle iki ince 
dilim göndermişlerdi .. Fakat o, 
birisini yemiş diğerini de sandık 
0dııındaki 'bohçasına uklP mış 

Etçil•~' lı . Bunu batırlıyarak bemen koa-
1rrız9 lıı ve elinde yirmi aramlık bir 
bir 1111 d • ilimle dönerek ttl dolaptaki 
sür~~r börek tabağına ••rıldı 
etmıy O b" k d · ı · .. , ore e.nı en ıe;ıı om 

'!iade tatrnamıttı ki, ekmekle yen 
ı llıiyrcPğiai bilsin .. 

oma Kulakl ı rından, emniyet bek ,. 
abasf' 'Yen kans1z dudakları iştahla 
üne l ı: laklamağa ba§ladı . Artık, ne olur· 
ıteo 1 '' ol~uıı dıyordu .. 
it.dil l ı Tabağı temizlemi şti . 

k sıl •: 

Daha altı yışında iken ınosı 
iz ~ l ı götlerini yummuıtu .. Vücutsuz 

1 lıi, gölge gibi baıırladığı o gün 
kere d b . f' . b b .. .. •n erı Rna şe "&ti , a • yuzu 

ı Gnun için bir hayaldi .. 
İl'.llU~ ı• 

Sevgıli anuıoın daha ölümü 
Bu ı · h ,/ •ftasında, babası ona, cici anns 
ıyac '' ''•ınağı boşlamıştı . ,\fioicik Se
) _,·, ~·1 

" ı ine bakacak şefk.ıl ı bir el " 
.L~~· J Ayına girmeden cici anne gel 

1

1
:::, d~" İlk günler .. ilk baltalar btp 

ı' 
lsto 

11 
lUI ' 

~-ıci cici ğrçti .. Fakat aylar gi· 
' 0ce , gülüşler kayboldu . Ok 

t'Ya_n .ilerin kanı çekildi .. Ş.f 
•tlı gözler kerarmağa b~şlıdı, 

tıcj ananın yüzü içioıo aynası ol 
dıı · Ve nihayet , bıcabın rma
~•t ınaskesi yırtılıp parçalandı · 

O gün bu gün tam sekiz se 
~e bu biç yerin• gelmedi .. Ve 
hlnıiy<cekti de .. 

ı Y •diıiue bastığı zaman, aof
.~da bir çokluk oldu .. Cici anne
l babasına . 

· - Katır kadar kız oldu bala 
~~-
1 llae hazır yem•k ııdmesini 
'·kı· lık 1Yor . Bıktım .. Bittim . Ar 
b 1 ." Atac. ıkıa hizmet etmesioi 

ı aı O n ., ıyordu . 
,. l'abi, kılıbık baba, seal•n~ 
"'•d· 1~ , 1 

1 ve bu cımbızlarda ekıik 
(ofll~ ~ •I llıadı Ve sonu uda gözlerde per
hf8c~r' v' 1

•ndi .. Kalplerde yok oldu .. 
bırl' e l·· .. ki ~~ uı;uk sevile sıcak yeıoe rr-

~ ~G . •ü . 
. ıııv O 
•O la ·•• k:ısmeyen.. Oou okş•-

1-~ bııisi vırdı.. O da tobum 
ldeti Nermin .. 

ııı, p •lıir., gezmeden döndllğü za 
Ilı-~· d•ha ıokak kıpısıoı açar •Ç 

i 11 Yukarıda nyif bir inilti duy 
" •• r 

. il~' '~ ı~ .._ Se ... ! 
vııı ... 

C:evap alamayınca: 

- Hey . Horkl•yasicanın piçi. 
ne haltkarıştırıyoraun yine .. buıaya 
bak. diye sof oları topukluyordu .. 
bir, beş, oc, Sevil .. Sevil. .. sevil.. 

Fak at kimıe karşılık vermedi .. 
Merdivenleri dörder atlıyarak, 

yukarı çıkınca doğru sandık oda· 
sına koştu ve kıvranan bir tefkat 
mahrumunu tekmeliyerek : 

- Seni haylaz seni.. aeni men
debur ırni .. ocağa kömür dök 
d, ıoedim mi ben sana kız :. uyu 
mağı g"ldio ha .. 

( Tllrlc Sözfi ) 

Mersin Tecim ve Endüstri Odasından: 
1 Odamızın 3 cü ~ınıfında v1: Ticaret sicil defterinin 848 ci numara-
1 stodo ( Vahit Baydar ) unvanile yarılı mü•sseseye merkezi lıviçrede 

bulunan Helvetia harika karşı lsviçre siğortıı şirketinin litenhuldaki 
Şark müdüriyeti mahsuaası tardından verilen ve Beyoğlu Altıncı No
terinden tasdilı.li vekıtletname ile ve Ekonomi Bakanlı~ı iç ticaret umum 
direktörlüğünün 22-7-935 tarihli mezuniyetine bağlı selAhiyeti ve 

[La Federale anonim sigorta kumpanyası)mn lstanhuldaki Türkiye umum 
acant.lığındırn verilen 22 temmuz 1935 tarihli ve Beyoğlu Altmcı No 
rinden 22-7-935 T. ve 4654 sayılı tastildı vekAletname ve 2 Ey itli 
935 tarihinde Ekonomi Bakanlığı iç tecim işleri genel direktörlüğünce 
mezuniyete bağlı selAhiyeti, eermayesi eshama münkasım şirketler bak. 
kındaki kanunun 8 ci ve Ticaret kanununun 89 cu maddelerine göre 
6-11 -935 gününde 848 numaralı sicile kayit ve t•sçil edildiği ilAn 
olunur . 

iktisat Vekaleti iç ticaret U. müdürlüOUnden : 
Siğorta şirketlerinin teftiş ve mürukabesi hakkındaki 25 Haziran 

1927 tarihli kanun lıükümleri dairesinde tescil edilmiş dan ecnebi si
gorta şirketlerinden ( La Federal-L1 Federale ) siğorta şirketi hu defa 
mürAcautla şirketin Mersin ve Adana ve tavabii tali acenteliğine şirket 

Fıkıt zavallı yavru. soo kıv- , 
ranışlarındaydı, her zamanki tek 
melerdeo bin kat şiddetli olan bu' 
seferkiler .. ona bir acı veremiyor
du artık ... 

namına naklıyat siğorta muameleleri yapmak ve lıu işten doğacak da
valarda bütün mahkemelerde dava eden, edilen ve üçüncü şahıs 11fat
larile hazır bulunmak üzere Vahit Baydıırı tayin ettiğini bildırmiş ve 
IAzımgelen ve;ikaları vermiştir. 

Keyfıyet kanuni hükümlere uygun görülmüş olmakla il4n olunur. 
lktiııat Vek4leti 2 Eylt\l 1935 

Vıcdanıız, merhametsiz ıinir· 
terin b .. ~ketlendirdiği 'ayakları, 
son bir tekmeyi atarken, Fahire 

Ticaret işleri umum Müdürlüğii 

VekalP.tname 
bonııo ef nılirııu bir dişi panter Şirketimizin Mersin, Adana vo tevabi! tAli acentalığına Bay Vahit 
lcızğrnl ; ğıyle titr yrn dudakları: BaJdarı tayin etıiğimizi ve bu hudutlar dahilinde naklıyııt sigortalıırı 

-D .. yağa da kaıerlendi. di- kabul ve poliçalar Vd zeyilnaıne ve Frıihoame ve buna mümaail her tür· 
yoıdu. lü evrakı imza ve kabule ve primler; tarafımıza gönderilmek üzere tah-

Atığiya indiğ• zaman mutfağa sile ve keşif icrasına ve ehli vukut ve avukat tayin ve azline ve yapll-
oğramak ilk işi o'du. Büyük bir cağı işlerden dolayı mahkem1lerin bütün derecelerindd ve hükumet da-
iş saydiğı lcömür dökmeyi bitir- irel"rinde şirketi temsile ve alacaklarını takibe velhasıl bu tAli acenta-
dikteo sanr• tel dolab• yaklaştı lığa müteailik işleri yapmaga siğorh ışinden doğacak davalarda bütün 
ve boşala .. kırıntı börek tabaiına mahkemeler müddei, müddei aleyh V< üçüncü şahıs sıfatlarile hazır 
bakarak: · bulunmak üzere mozun bulunduklarını göıtereo işbu vekAletname imza 

- Qb .. hepıaioi bitirmişler.. edildı. LA FEDERALE 
çok şükür .. şu melünlardan kur Anonim Siğorta Kump11ııyası 
tulduğum iibi b:rde koca ıiçaa- Tıirkiye Umumt Acentalığı 
dan kurtul11m .. ıcı patlıcanı kı- 22 Temmuz 1935 (Nakliyat k•sını) 

rağı yakarı mı?.. Mersin Tecim ve Endüstri Odasından: 
Diyordu.. mırıldanıp ocağın Odamızın 3 cü sıoıfında ve Ticaret sicil defterinin 848 ci numara-

rafıoa uzanarak boşalmış bir foı- sında ( Vııhit Baydar) ünvaniyle yazılı .müe1Seseye ~e~kezi lsviçred~ 
forlu .ı:dıir ~işesini aldı ve muslu- bulunan Helv~tia harika karşı lsviçrn sığorta ş•rketının lstanbuldakı 
ğunayanında çöp tonekesine fırlat Şark müdüriyeti mahsuıası tarafınd Arı verile~ ve Beyoğl~ Altıncı No-

. 

Sayfa : :J 

11 Kanunu e··vel çarşamba :ıkşamtndao itibaren 

... Asri Sinemada~ 
Mevsimin en güzel ve en heyecanlı filmi 

33 Casus 
Düaya siyautinda tarihin kaydettiği en büyük casus şebekeleriı 

iri siyah gözl-ıri ve seher hareketlerile kendine bendeden ve bütün dl 
yayı parmağı ucunda oynatan kadın kudretinin bir aşk yüzünde 
elem bir vaziyete düştüğünün perde üzerinde gözüken bir akis : 

Bıttan sonuna kadar, merakla takip olmaması imkAn haricin.Je ol 
bir film . 

Ayrıca : Kadııılar, çeşmesi mi .. FevkalAde eğlenceli komedi 

Geleçek proğram: 
H 

O/düren adam! 

Bugün gündüz umuma tenzilAtlı matine 2,5 dR iki film birden 

Gizli dakika - Karnaval 

6221 

Bu akşam 

TAN Sinemasında 
Pol Ahrahamın musikisi gençlik ve güz~llik, seven ve söyliyen biı 

kadın işte büyük vu ünlü yıldız 

Kastadiva kahramanı 
Marta Eggertin temsili muazzamı 

Bir gün sana geleceğim 

Bugün iki buçukta iki lilm birden 
( KINGKONGUN OGLU, BiR GÜN SANA GELECEGIM ) 

Gelecek proğram : 
Robenson Krozoenin naztri 

Asri Robenson 
Oyoıyan : A.danamızın uzun zamandanb~ri bekledi~i dı\hi artist (Doğ

las fairbanks ) 

Pek yakında: ( Küçük Anne ) Fransi11kn Gaal Tan Sinemasına geli
yor. Sahınızlıkla belı:leyiniı. 

6219 tı., ı terinden tasdikli Vekaletname il~ ve Ekonomı Bakanlığı ıç tıcar•t umum j 
* *• direktörlüğünün 22 - 7-935 tarihli mezuniyetine bağlı ııelıthiyeti ve ı--------·----

- Ablıcığım .. benim şeker La Federal anonim siğorta kumpanyasın ı n lstanbuldaki Türkiye umum 
ablacığım .. ablama oe oldu. ab acenı~lığından verilen 22 Tımmuz 1935 tarihli ve Beyoğlu Altıncı No-
lacığıma.... terinden 22-7-935 T. ve 4654 sayılı tastikli vekaletname ve 2 Ey-

Küçiik Nermin Pabahleyin Bo· ifil 935 tarihinde Ekonomi Bakanlığı iç tecim işleri genel direktörlü· 
falarda çılgın gibi koşuyordu .. mi ğünce mezuniyete bağlı selAhiyeti, s rmayeai eshama münkasım şir
ni mini ııözleri kan çanıtına dön· ketler hakkıoddki kanunun 8 ci vıı Ticar .. t kanununun 89 cu madıle
müştll.. lerioe göre 6-11 -935 gününde 848 numaralı sicile kayit ve teeçil 

Sabaha kadar Sevil 'nılmamışh edildıği i!An olunur· 

bil• .. Akşam yalnız Ferruh he· iktisat Vekaleti iç ticaret U.müdürlüğünden: 
yin sofrada ıu iıteyişi bu yoklu· Siğorta şirketlerinin teftiş ve mürakahsi hakkındaki 25 Haziran 
ğu hatırlatmııtı. Fakat Fahire ba- 1927 taribli kanun hüllümleri daire11ind·1 tesçil e<lilmiş olan ecnebi si 
nııoefrndinin: ğorta şirkttlerinden ( !Ielveçya-Helvctia ) barik siğorta şirketinin Tür-

- Ynkarıda zıbramış uyuyor. kiye Umum Vekili haiz olıluğu selllhiynte binaen bu kerre müracaatla 
dur. . ıöıü, bu soruşu bir daha tek- şirketin Mersin ve Adana ve tevabii hli acenteliğine şirket namına yan-
rar ettiremezdi.. ğın siğorta muamelAtile uğraşmak ve şirket namına yapacağı işlerden 

Sabah olunc• ıandık odosıoa doğacalı: davalarda bütün mahlı:emelerde dava eıien, edilen ve üçüncü 
gitlikleıi Z•mao, rahatı kavuıın şahıs sıfrıtilo hazır bulunmak ü'ere Vahit Baydarı tayin etliğini bildir 
bit fazlılığın yok oluıunu gördü- miş ve IAzımgelen kllğıtları vermiştir. 
ler o kadar .. K~yfiyet kanuni hükümlııre uygun görülmüş olmakla ilan olunur. 

Ağlanmadı ... sızlanmadı .. fa 2 Eyliıl 1935 
kat konu komşuya, •ğlanmış .. aız- iktisat Vekaleti 
lanmış görünüldü... Ticaret işleri umum Müdürlüğü 

Sevile eğlıyan .. sevil için çajı- Vekaletname 
)ayan .. iki göz vsrdı .. Nermıoin 

gözleri. ... 
Ana yerine gelen ana, işi an

lamıştı faka ı.. ... 
• •• 

Cenazenin arkasıodao, kom · 
şul•r dağılı,,ca, Ş•bit tanrıdan baı 
kı, Lilen yalınız bir insan .. yılınız 
katil bir akrep dili, şunu mırılda
nıyordu .. : 

- Pis boğazınto cezası .. 
.. 

•• 
Nihat Taııgıiner 

Şirketimizin Mersin-Adıına ve tevabii tııli acentalığına Bay Vahit 
Baydarı tayin ettiğimiz ve bu hudutlar dahilinJ~ yangın siğort .(arı ka· 
bul ve poliçalor ve zeyilname ve fesihname ve buna mümasil her türlü 
evrakı imza ve kabule ve primleri tarafımıza gönd•rilmek üzerd tahsile 
ve keşif icrdsına Vd ehli vukuf ve avukat tayin Vd azline ve yapacağı 
işlerden dolayı mııhkemelerio bütün der.•celerinde vd hükümet dairele
rinde şirketi temsile ve alııcaklarıoı takibe velhasıl bu tAli acentalığa 
müteallik işleri yapmağa siğortıı işinden doğacak davalarda bütün 
mahkemelerde müd lei, müddeialeyh ve üçüncü şahıs sıfatlarile he zır 
bulunmak üzere mrzun bulunduklarını gösteren işbu vekAletname imza 
edildi . HELVETIA 

6218 

Harika karşı İsviçre Siğorta ş;rketi 
Şark Müdüriyeti M. hsusAsı 

BURKHRD GANTFNBEIN ve Şsı. 
İmza : Fister 

r , ~----=-~ .. ~~~=-~- .,,.._----~"=""~=.·"""""'..,..,...9 11 
1 Oruçta vakıt 1. 

""~:!~:~=~ doğo- li 
cak' öğle ezanı 11,50 de, ikindi 
14,18 de, akşım 16,31 de, yat 
sı 18,4 de İmsiık 4,56 da ula-

C•k . l 
ı!-------

inhisarlar baş 
direktörlüğü 

Açık bulunan İlimiz iolı;sar· 
lar baş dırektörlüğüoe İstaobul 
Paşababçe müskirat fobrılıuı di 
r• ktörü Sırrının atandığı bakan
lıktan ilbaylığa bıldirilmiştir . 

Sokakta baOırdıOından 

Abdulkeıim oilu Ali Cenıılı 
adıoda birisi Strbof olduğu halde 

ıokakta bığırıp çaR'ırmak ıurrtile 

balkın rahatını boz.doğundan yı

kalanmıı ve hakkında kanuni it 
yap•lmııtır. 

Yine 

Alsaray 
iki film 

sineması 
bu akşam 

Kendisini yeni hnıyacagınız fekAt çok seveceğiııiz sevimli yıldız 

1-Pavla Vesley ve Villi Forst 
Taralıodan oynanmış süperof filmlerinden 

Bir aşk böyle bitti 
Zevk, heyecan ve güzellik filmini sunuyor 

2 

(öllm vadisi) 
Fevkalade heyocanlı avantör fılm 

Matineler : 
Çarşamba saat 2,30 da 

Gelecek proğram : 

Macar Romansı 
6217 

Sağlığınız 
• • 
1cın • 

Bütün bar11ak , mide hastalıklarından , bilumum em'a mikrop
larL , tifo dizantari veııaiıe tufeyldt , yumurtularından sakınmak 

için ve sıhbatınızı korum•k içinyaınız Kayadelen su-
• • • yu ıçınız. 

Mikropsuz ve yosunlardan tamamen Ari , berrak ve dünyanın en 
iyi menha suyu olduğu SELABET DERECESiNiN ( 1/5) bulunduğu 
tahlil il• isbat edilmiştir. 

K d l suyunda bulunan faideli mevad hiç bir menbe aya e en ~oyunda yoktur. 
BENZERi EŞi YOKTUR . Bunun için yalnız Kayııdelen suyu iÇiNiZ · 
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Turan 
Fabrikası mamulatı arasında Hesabını bilen ev Bayanları işlerine 

yarıyacak her~ şeyi bulabilirler 

Halis filtre 
Turan Zeytinyağı 

16,5 ' 5, 2 ve 1 

Kiloluk tenekeler 

Turyağ: Yeuıekl•k yağlar. 

Ece : Temizleme tozu. 

1 ursil : Çamaşır tozu. 

H • Sabunu evin bü· urma. tün işlerinıle kul 

lanılnbilir . 

Banyo sabunları:::·~ü~ 
yük. ICenup vilay;tleri için Acen-1 

tası ve depo.su T raş sabunu ve 

kremi. 

Baronia: Güzellik yağı. 

Rasih zade Biraderler 
Halefi: Rasih zade Feyzi : Adana P. K. 93 
Telgr. Adr. Rasih zade: Adana 
Telefon : 90 22-30 -

Son yılların 
mucizeleri 

r - -- Foto Coşkun , 
13/rinc sayfadan arian 

Baıka memleketlerde olduğu gibi 
Döviz boıcunu artırarak değıl, ar 
tırmadan alt un sıokı artıyor. Bu 
tlı fi11ao1al durumun ıaiılımlıiıını 
anlıtmaiıı yeter. 

ldbalatı azaltmak, yurttaki ib 
tiyaçl11a karıılık vermekle müm
kün olur. Memlekette, istihsal e 
dilf'n gerek yiyeceğe ve giyeceğe 
aid olan maddelerin kullınmanın 
yurda kırıı bıiılılığı ifıde ettiği 

benimıendikten sonrı ileriıi ko· 
laylıımıf olur. İşte buou yapmak, 
böyle dOıüncderi bütür> yurddaş· 
lua sindırmek "Mili iktiıat ve tı· 
earruf c•miyeıi,, nin olduiıu ka-

lkıdar bütan buım için de bir Ö· 

devdir. ! 
Bu sahada yapılın iılcr, yapı· 1 

lıcak itler yanındı hiçte değeuiz 
aayılım.z. Durmadan çılııılacak ve 1 
devrimleri de alınmaktı deum 
edecektir. 

Son yılların iıtatiaıikleri göz 
den geçiriline her çeşit iıtibulın 
arttıj{ı ve idıbalitın bu yıl bir az 
daha eksildiği görlllür. 

Diıariyı uttığımız iptidai mad· 
delerin artmuı tecim bakımındın 
çok önemlidir. Malımızı alanın 

malını ılırız. Düıtürünün kıbul 

edilmeıi mıllarımıza ytni nıüıte · 

riler trmio etmlııir. 

Zir1Bllc ve sanayide iıtihu· 
lalın aıtmuı, kömür, bakı~ vadi· 
iıer madenlerin itletilmeğe baı · 
Janmıaı ulusal kudrclıo arttığın• 
ddalet eder. 

Gerek Amatör ışlerini ve gerekse atelye işlerini 
vt> her türlü Ağrandısman ve dığer bütün fotoğraf işle

rini y;ıpmağa başlıyan Coşkun Güven , ht>r gün sa
bahtan akşama kadar açık bulunan atelyt>sindt> saat 14 
den 19 kadar bizzat çalışmaktadır. 

Amatörlere mümkün olan bütün 
kolaylıklar gösterilir. 

Mısırda kargaşalık 
-birinci sahifeden arlan -

çını tevkif etmiştir . Bütün M11ır· 
da ı•leyaıa pek fuzladir . 

Hükumetin Milliyetpeı peı ler le 
uyluşamadığı l•kdirde islifa el· 
mui beklenmektedir , 

Mıaır kralı , İogilız büyük ko · 
miserini yaı ın kabul ederek gö 
rüıecektir . Bu görüşmeye büyük 
bir önem V•rilmektedır . 

Bütün .Mısııda , heyecan gün· \ 
den güne artmaktadır . 

Kırım : 10 ( Radyo ) - Ka
hiredeki, Üniv.rsile ı.lebelerinin 1 

nilmayiıleri devam etmektedir. 
Talebeden bir gurup lngiliz sefa
rethanesi binasını taılamıştardır . 
Bu bueket Misırda çok önemli 
tedbirlerin alınmasını ietilzam 
elmi§lir . 

Surıyedeki gizli 
cemıyet 

- Birici sayfadan artan -
ğn bakkıudaki ıayialar israrla 
dtvam etmektedır . 

Soyasal muhafil bu meselenin 
vezırler m,cl•siode gö. ütülmesiue 
devam edıldiğini ve beklenen si 
yaaal devrimin bu § e kıld., olaca 
ğı kanaatini muhafaza etmekte -
dirler . 

Ademi merkeziyet usul il tat· 
bik edilerek Suri!'e vilayetlere 
takıim olunduğu takdide Şam. 
Havran hirinci, H•ma ve Humuı 
ikinci , Heleö üçüocil , Frat ve 
Cnin·ye aauca.klaıı dördüncü . 
lsker derun beşiııci mınllk ola 
cıktır . Suriye gazeteleri bir pro· 
je etrafıoda uzun uzadıva nrşriy.ı 
yıpmaktadırlır , Vatuıi gazete
ler bu projenin Suriye birliğine 
indirilen tn ığır bir daıbe olacı· 
ğında birliktırler . 

Yangın bcışlangıcı 

Jecim ve Endüstri odası yönetim üye-
1 eri seçimi : 

Adana Tecim ve Endüstri oda
sından : 

Ticaret ve sanayi odaları nizam· 
namesinin 46 ıncı maddesi muci · 
bince oda idare heyetinin müdıleti 
kAnuuu evvel 935 sonuoJa bite· 
cektir . 

Yeni heyetin s çimi için ıkinci 

seçmenlerin 16 kıınunu evv~I 935 
tarihindd seçilmelerine karar vıı 
rilmiştir. 

Fevka!Ade, birinci, ikinci üçün
cü Ye dördüncü sınıflarda Odamız
da yazılı olanların 16 kılnunu ev-

, vel 935 pazartesi !{Ünü saat 9 da 
Odaya gelerek reylerini kullanma
ları ilıln olunur 6220 
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i bu gece nöbetçi J 
i F 

i Eczane ~ 

11 ilk kanun 19J 

O. Oemiryolları Adana işletmesinden: 

Ada nada Yeni İstasyon büfesi 3 sene müddeıle ve pazarlıkla şor 
namesi mucibinde kiraya verilecektir. 

A- Muhammen bedeli icar ayJA 60 lıradır. 
B- Pazarlık 23-12-935 pazartesi günü saat 

işletme müfettişliğinde yapılacaktır. 

C- Şartnamesi Adanodn işletme müfettişliğinden ve Koaya; Me 
istasyonlarından bedelsiz görülebilir. 

D·- isteklilerin 2490 No. lu kanun ve şıırtoamede ynzılı vese' 
ve 4 ftHoğrafı pnarlık günü~don o ı giin evvel işlotme müf;tlişliğİ0 1 

vermel.ri veya posta ile ayni günd~ bulun,Jurnıuları. 

E- Pazarlığa girecekler mulıammen bed_elh it\' SPn~lik tutarıo:, 
oı 7 5 gu nisbetin•le 162 lira muvokkat temınat makbuzu vuyu lı :1n 
/ O • · rv· J 
mektulıu ile pazarlık giin v~ saatında Adanada işletme müfetıış ıgıo• 
bizzat veya musTdJak vekılleri bulun'Ilulıdır. 618'2 1 -7-1 J-15 

-

Balis Balık yağı 
Balık yafrt f 

· ı I· 
satılır b 

Norveçyanın halis 
Seyhan eczanesinde 

iı 
Budceleıimizin de denk ol· 

maaı kalkınmıyı bir .kıt dıba ko· 
laylııtırmıştır. 

Dünya devletlerioinin paraları 
dOttüiıü ve her ıüo ıuııntılar 
ıöıterdiıii halde Türk p11111nın 

dim dik ayaktı durmuı ı llrkün 
kendini lıavradığıua, örneklerden 
deu ıldıiııDM delil teıkil eder. 

SüveYf : 10 ( A.A l - K•hi 
reden g•len haberler dün şehrin 

mubtelıf y.rlcrinde nümayişler ve 
talebe ile polis arasında muude · 
meler olduğunu , yaralıların sa 
yıaı belli olmadığını , hususi bi
naların mühim hasarlara uiradığı 
bildirilmektedir . 

Kala içinde oturan Ahmet 
karı11 Gülıur , evinde yaktığı 
at•şİ hahylc bırakarak sokığa 

çıkmış ve bu 11rada altşteıı sıçra· 
yan kıvılcımlu döş•me ıabtaaıoa 
:lüş.,ek yıngın boşlaogıcı olmuş 
ise de elfaiye hemen yeıiıerek bir 
zarara meydan bırakmadan ıöo· 
dürül•nü~tür . 

1 
Ya9cami (·ivarırıda 1 

Ali Nasibi eczaııt>sidir 1 
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ilaçla/rınızı ve balıl' 

Ba gün Türk parası en uğlım 
en kudretli bir mahiyet göster
mektedir. Zira kınol&iirlığı, ıt 

becerikliği ve başarıcılığı ile I•· 
nınan Türk uluannun varlığı, ya· 
l"mak kudretini her vakıt ktndia· 
de bulm111 başlı batını, bir temi 
nattır. 

Ömer Kemal Ağar 

H:ilıümet yeni hadis ler kar 
ııaındı çok şiddrtle harekete ge· 
çeceğini ve alakadarlarm en ağır 
cezalara çarpılacağını bildirmiş 

lir . 
Nuyonaliıtler krala bir ariza 

vererek 1023 temel ya1asıoa dö 
nülınesini istemişlerdir . 

--Paranı!--

ı Boş yere harcama ve har-1
1 

İ cıy acaksan yerli malı al ı 

D.kkatsizlilı neticui olorak 
yangın boı1 angıcına sebebiyet ve
ren Gülizar hakkıorla zabıt tutul 
muıtur . 

Adana ziraat bankası mensucat f ab
rikasıddan : 

Fabrikamızın bakkaliyesi 1936 
senesi başla'lgıcından sonuna kn · 
dar kiraya verilecektir. Eksiltme 
gününde istekli çıkmadığından iha
lenin kAnunu evvelin on üçüncü 
cuma günü saat onda yapılacağı 
ilAn oluııur.6215 8-11-13 

Bir çuval çaldığından ,. 
Samur oğlu Mehmet adlı biri- 1 

si çalışmakıa olduğu Toros fob 1 
rıkasıoın aobar,ndan bir boş ç • ı j 
valı çal.p ııideıken yakalanmııtır. =----.. ---------~· 

Kacakcılar • • 
vatan hainidir 

yağlarınızı 
Nasibi Ali 

Temizlik 

eczanesinden alıntı 

5370 175 Ucuzl~ 
.. diJ 1ii 

Umumi ntşriyat oıu 

M. B~kşı '. baa:-1 
Adana Türk soıu 11 • 

'ı 
1 


