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6 İlk kanun 1935 

CUMA 

5 KURUŞ 

Yunan milleti yeni bir endişede 

Kralla General Kondilisin 
arası gittikçe açılıyor .. 

Atinada yeniden 
bombalar patladı 

1 Ankara : 5 (A.A) - Dün Ati 
ld, b. " k · G I . il ı r mute aıt enera ın evi 

• '. Ve11izeliı tara ftarı ve aleyh ta 
" l~. I 1 gazetenin buılmakta oldu· 
dQ ~•tbaaoın ve İlbayıo evi önün 
Ilı~ uç dinamit paılamı§ ve <hem · 

1
Yetaiz basar vermiştir . 

11 
i\.tina : 5 ( R•dyo) - Dün 

1 Pılao llç komplo bir müddet
.~~~eri devam eden ıebrin nisbi 

Ununu yine •ltült etti . 
Pa Şehrin üç muhtelif yerinde 
,,.'lıyan bu bombalar balkı korka 
•
1Qde bıraktı . 

'G Bu bombalarden biriıi yüksele 
j,~be!i bir zabitin evinin önüne 
ıj er~ V ıo · zeliıt ve üçllocihü Ve
,,~elı, aleyhduı bir gueteoin idH· 

lneıinin önllnde patlamıştır . 
'' osanca hiç bir zayı•t nl-

llııttır . 

lo _Atina : 5 ( Rıdyo ) - Kul 
~ 'J bu gün Sent Bub bayramı· 
, 1 lıutlulaıuak için topçukuti,,,. 
\~ı111de yap ı laa meruimde baıır 

Unıııu1tur . 
~ leralın yanında Bıtvekil Demir
~k Sarbiye Nazırı ve diğer bir 
İdi balulmet erkAnı bulunm•kta 

1 }(raf, General Hıla~tru'ın ver· 
,ı~. 

1 iı ıliyevine cevabında d•mi§] 
t lıi : 

''Topçu zabitlerinin diğer bü
Q ordu zabitleri gibi vatana ve 

~ilı t k "f 1 . . . e c ar~ı vazı e eıını tamımı-

Kralla arası gittikçe bozulan 
General Kond/lis 

le yapacaklarından ve büyük ec
dadımıza layık olduklarını İlpat 
edeceklerinden eminim • ,, 

Kral meraaimden sonra her 
tarafta bllylik glSsterllerle kartı· 
lanmıştır . 

Kral yarın ecnebi gazetecileri 
kabul edecektir . 

Atinadan ( Pariı Soir ) e yı· 
zıhyor : 

Ba:ı:ı aazırların eiya.i mücrim
ler hakkındaki Kralın umumi af 
emirn•meeini imzı etmemeleri 

Kralcı mabafilde bUyDk bir teesıür 
uyandırmı§tır • 

Geaerel Kondiliı taufınd•n 
ilham edilen bu huelıetin bir 

- Gerisi ıiçıincıi sayfada -

üyük harpler arifesindeyiz 

- Pttakalle cenu~ünde ilk ve ciddi 
Habeş tarruzu başlamış 

Cebelüttariktaki İngiliz donanması 
·eı 4.tfas denizinde manavra yapacak 

/1•ınara :5 [Rad 
'lı] - Ekser isi 

1t••aton ı ıı 0111 

ı ' ~ kıı'asındoıı 
~~-k ih e ,c hü 
Q bir Ha b l'Ş 
·~ . 

1 ttı Makalle-
t~0~ru ilerile 
& led;,_ 

~ u lıuvvetlerin 
>.,

1
kuvvetli tec · 

·~lıla v~ modern 
lnrlı müceb 

·~ 1 0 dıığu görlll 
Musolinl alış Lal/mi yaparken ll!ir B 1 .,_ 

IQ n llllt< · 

, 1 llıakineli tüfrnk ve topları 1 den, Aksum ve Adua mıntalıalarıo
dır Ye bunlar umumiyetle İng:- da İtalya lehiae hudad taehihatı 

il1 ~a•kılıdır . vardır. . . 
•kında büyük bir taarruzun Fakat bu ılhamların Museolı-

l·JI( 
11

' 1and ğ 1 1 k d !> ı ı ın ışı ma ta ır. 

t dris: 5 [Rııdyo) - Mevsuk 

1~'klardan çıkan bir habere 
,~e: Lava! bugllo, Habeş - İtal
'i 

1 lıtilafıoa dair yeni hal çare
ı1~1 lıavi olan bir notayı İtalyao 

ı: Sefirine vermiştir. 
ıt u Yeni bal çareleri arasında 
Qt • 

11ı, flıt1nda Adisbebadan Asolb 
~ı~ ~l~a kadar Cemiyeti Akva
lıllı.kontrolıı altına konacak bir 

lrYolunun iao· sı ve Tiğre, Ogı· 

ni tarafıad .. n iyi bir surette ka 
bul edilrceği sanılıoaktadır. Ro 
mada büyllk bir bedbinlik vardır. 

Roma: 5 [Radyo) - Kral ve 
Kraliçe nişen yüzüklerini İtalyı 
ııın müdefusı için zecri tedbir
lere mukave..ıtt için kurul•n ko
miteye veruıittir . 

Buodın başka bükfımdular, 

Papıyı ziyaret ederek kiliselerde 
bulunan alıua mCzey, e atın da 

-Gerisi (üçüncü sahifede -

-- •• 1 12 ilk kanunda 
Tasarruf ve yerli malı haftası 

baılıyor. 1 
·-------------------------ADANA : GÜNLÜK GAZETE ON IKİNCl YIL SAYI 33% 

İzmirde büyük spor 
tesisatı 

Bu iş için yüz bin lira
lık kredi bulunuyor -

Amerikada pamuk yollar. 
Amerikada iki milyon milden 
fazla pamuk şosa yapılacak. 

lzmirden bildiriliyor: Bir müd-1 
detıenberi Aakarıdı bulunmakta 
olen puti baıkanı Yoıgat eayla 

Bu yollar en dayanaklı ve en 
rahat yollar olacakmış . vı Avni Doğan , lzmire dönmüı 

tiir • 
Başkan , bu ıeyahatinden İz

mir genetiği için çok bayırlı müj
delerle dönmllttür . 

Başkının verdiği izahata göre 
Aokarada parti genel sekreterli
ği İ:ı:mirde meydaoa getirilecek 
spor te1i11tı için yüzhin liralık 

bir kredioia bulunmaeı hususun
dıı muzaheret vıdetmittir . Bu 
kredi emlak ve i§ hankdarıadan 
temin olunıcaktır . 

Yapılacık ıpor tuisatı arasın
da k•palı Jimoaıyonlır , yüzme 
havuzlan da vudır • Atı~a ait ye
ni ve modern bir çok malzeme 
getirtilecektir. 

Yüzme bavuzlarınden kııın da 
iıtifade olunabilmesi içi• ilgili 
ht'lyetlerle bir toplantı y•pılarak 
ihtiyaçlar tesbit olun•caktır . 

Bundan batkı aporlı bilfiil 
uğraıan gençlcrimizin 11jılık du 
ruml1ri ile de yakındaa ve önem· 

ile ılakadır olunacak bütüa ıpor. 
cular 11kı bir ııbbi kontrol• tlbi 
tululacıklardır . 

Sporla uğraıabilecekler ayrı
lacak . Tedaviye mnhtıç olanlar 
tedavi ettirilecek . Ve 11hhi du· 
romları ıporla uğraımalarına mı· 
ni olanlar ıiddetle menedilıcek
lerdir . 

Suriye haberleri : 

Mekkede bir lslam 
kongresi 

Cidde - Hayfa Hicaz demir· 
yolu kongresinin oeticeeiz kaldı
dığını aolıyan Necid hükumeti 
Medine - Maan hattının tamiri 
masrafıoı auşhrmak üzere önü
müz-:leki Haç mevsiminde Mekke· 
de bir islim kongresi toplamağa 
tetehbllı etmiıtir . İslim hüküm 
darlaıı, emirleri ve ileri gelenle
ri davet edileceklerdir . Bir tirket 
kurularak hiue senetleri çıkarı
lacak ve bu ıenetleriıı bir kıımı. 
nı Necid hükumeti alacaktır. Bu 
teuehbüı suriyede haber alınır 
alınmaz Suriye ve Filiatin tüccar
ları battı işletmek için çıkarıla
cak eıbamı seve seve alacakları
nı bildir mişleı dir . 

Şam Belediyesinin 
borçları 

Suriye bankası Şam Belediye
!ioden · 15 Kan unevvele kadar 
borçlarının taksiti ödemesini is 
temiştir • Belediye, sılııntı içinde 
olduğunu ileri sllrerek taksiti öde· 
mesi için maliye vezirliği nezdin
de teşebbüste buluomuı içia Da
hiliye Vezirliğine müracut etmiş
tir . 

Süveyda demiryolu 

Cebelidürüz medisi bütçe mü
zakeresini yaparken bazı müzea
siller hububatın nakli İçin Süvey
deye bir demiryolu kolu yapılma· 
sını istemişlerse de hakem bunu 
çok masraf istiyeceğini, e11a11ea Sü 
veydeye kadar askeri idarenin 
idaresinde işleyen b 'r demiryolu 
bulunduğunu, bunun hububat ad: 
lioJe de kullaoılmaeı İçia müra
caat olunursa tetkik edeceğini 

söylemittir. 

Birle§ik Ame- __ .....,..,.._. 
rikanın doğu ve 
batı kııımlarındı 
otomobil yolluı 
çok iyidir. 

Fakat cenup 
veıimaligarbi ci 
hetlerindeki yol. 
., acına<-ık bir 
durumdadır. 

Buna benzer 
Aınerikada iki mil 
yon mil uzunlu -
ğunda bozuk yol 
v1rdır. hıı yol ye 
niden yapılacek 

derecede harap 
olmuıtur, 

Diğer tar.itan 
Amerikıda alin 
geçtikçe arlan ve 

mliıteri : bulamıyan 
pımuk iıtokları 
vardır. 

Birinci resim pamuk. saflıaların şosaya serilişini, 
ikincisi ise asfalt dök.ılşıinii gösteriyor 

Pamuk yetl,tiricilerine yardım 
etmek, ıyaı zamanda işsizlere io 
bulmak ve yoll1rı düzeltıoek için l 
yeoi bir fikir ortaya atılmıştır: pa· 
muktaa otomobil yollan yapmak .. 

Bu yollarıu ilk tecrübeleri ce
nubı Korolina, Zeorjiya, Luizya
ıı• ve Teksae de yapllmiştır. 

Rulo hıline getirilen pamuk, 
resimlerimizde görüldüğli llzere 
döoek gibi hafifçe aafatlanao to
saya ~erilmelcte ve lizerine tekrar 
ince bir tabıkı ıicak asf•lt dökül· 
mektedir. 

Bu iş iki dafa tekrarlanıyor ve 
üzerine kum döküldükten ıoara 

buğulanıyor. Bu ~uretle iki asfalt 
tabaka arısında pamuk dötekleri 
suya son derece mukavemet et
mekte 90 yoluo day•oıklığı çok 
artmaktadır. 

Bu yolun suyı karıı olan mu
kavemetinin doaa karşı da aynı 

derecede olup olamıyıcağı tecru · 
edilmiı ve çok iyi neticeler alin
mıtlır. 

Bu güıel tecrübeleıden ıonra 
Amerikada bir çok fabrikılu ku
rulmuştur. 

Yakında Ameriknnıo iki mil
yoo milden fazla yolu en mükem
mel ve modern yollar hali oi alı 
caktır. 

Petrol, harp, diploması 
Frankfurter Zeitung'dın: 1 

H•ht't işlerinin inkiıaf etmek·! 
lte olduğu llç muvni hat, bir birle· 
rini kateden bir noktaya doiru 
gidiyormuş gibi görünüyor. 

Harp hattında bir durgunluk 
nzilmekte olduğu gibi, petrol ya
sağıodan vaz geçilmesi ile ıimdi
lik zecri tedbiı le sıyau hattında 
da aynı hal hissediliyor. 

Habeş aulaımazlığıuı daha bü 
yük bir sarahatıa düzeltmeğe ça
' ışan diplomasi hattından bile, ba
tı rı sayılır devletler, meıuliyeti 

daba çok kuvvetle hisıetmeğe baş· 
!adılar. 

Aacak, ortada, tehlikeli bir in
kişafa doğru yol almış olan bu üç 
öz meselenin, hakikaten barışma 
ilı dü.tcltilebile!'ek bir tarzda bir 
araya geleceğini sarih olarak gös
teren bir ıey görülmiyor. Şimdi
lik bepıi bir intizar devresinde 
bulunuyorlar. 

Fakat, iıter İtaly•, isterse, zec 
ri tedbir politikacıları veya Habe· 
tiıtan olsun, zaman, biç biri içio 
ayrıca çalışmıyor. 

ltaly•nın giriştiği İ§İn sırf süel 
zorluklar yilzllndea ak11yacağı 
hakkında logilterenin bni mab
fıllerinde ileri sürülmüt fikirler, 
bu glloleıde daha çok t•nftar ka
zanmığa başladı. 

Habeşiıtandaki süel durumu 
eksiksiz ol•rak göıteımek çok 
güç bir meseledir . Ancak , bu 
durumuo çok kritik bir ufhaya 

doğru yol aldığına şüphe kalmı
makla beraber , hırbın , bu aaf
hadı , dabı şimdiden kati bil 
kümler yürütülecek bir ıekil al
maktı olduğı.ı d:ı ıöy le nem ez . 
Yalnız dikkate değer olan bir tey 
varsı, o d• , Ciornale d'İtalia 
gazetesinio , zecıi tedbirlerin İtal
yaBın Afrikadski harp gayeleri 
üzerinde tesir yapabilncrğinı yaz· 
muıdır . Bu , olea olso , ltalya , 
bugüne lı.adar işgal ettiği yerleri 
eaas diye kabul ederek , görü§· 
melere ve dolayısiyle de vaktiy· 
ile Paris Cenevrede reddettiği 
ıeyler üzeriode tavizler de bulun 
may• hazır olduğu taızında tefsir 
edılebilir . 

İşte Lavalin bütün uğraşma 
laru ıo muvaffakiyet ile neticele
nebilreeği nokta , bu nokt•dır . 

Zecri tedbir politikasının kar · 
şıl•şlığı güçlükler , günden güne 
daha urib bir şekil alıyor . Pet . 
rol •mbargosunun talik edilme
ıini İogiltercnin de kabul etmeıi, 
zecri tedbir hzyikinia ıon hadde 
k•dar vardırılıp nrdırılmıması 
buıuıunda henüz tereddüt edil
mekte olduğunu göstermektedir . 

Bu :tazyik keyfiyeti bele , 
lı•lya dostluğunun daha fazla bir 
tazyik altına aokulmaımı iıtemi
yen kımoyun türlü cereyanları 
arasında sıkışıp kalmıı olan Pa. 
rie bükümeti üzerine kötü bir 
tesir Y•Pm•ktadır . 
-- Gerisi dördıincü sayfada -

5 

İtalyanın istediği 

Roma - Burada çıkan G:or· 
nıle d'İtalia gazetui, Virginı 
Gayda imzasile yazdığı bir makıi· 
lede diyor ki: 

1 

ltılya ile Habe~istın ansında
ki harp, İtalyanın meşru müdafa
ası, müetemlekesinin emniyeti ve 
geniıletilmesi ihtiyacından doğ-
muştur. 

Cenevre mahıfili 'bu mefrU 
maddeyi ve emuiycti tanımamıştır. 
Yalnız ıöylenen nutuklarda müs
temlekesini geni§letmek ihtiyıcı 
tasdik edilmiştir . 

İtalya bu hakkını doğrudan 
dojruyı ve mıballi olarak Ha
bcşistanda tatmin etmek istedi . 
Şimdi bu hareket, zecri tedbir · 
lerle duracak olursa '1t•lya bal
ledilmemiş olan müstemleke d•
vasını .Mill.tler cemiyetinin tek
rar nazarı tetkikine koymağa ve 
davnının adalet mofbumu dahi
linde tetkik ve hallioi istemeğe 
kendisinde bir bak görecektir . 
Zecri tedbirlere iştirak etmit o 
lan devletlerden biç biri bu d•
vanın tetkikini ve meseleoiıı hal 
lini tehir ettiremez . 

Bunlar, İtalyan arzularını 
tatmin etmekle mükelleftirler. 

- Gerisi dördıincıi say{ ada -

Çifçilik durumu 

Bu yıl pamuk toplama iti ge
ciktiğinden ekin ekmeie de gece 
vurdu . Tahminime göre bukllne 
kadar t•hıl ekiminin aiıcak üçde 
ikisi bitmiıtir . Daha bir çok yer
ler ekilememiıtir . 

Havı bu yıl eyi gidiyor · Yal 
nız yağmurların baılamuiyle ekim 
işi gecikiyor . 

Gllz baolangıcındınberi şim

diye kadar yığan yağmur 350 mi
limetreyi geçmiotir , ki en eyi bir 
yılın yağmnru kadardır . H•valar 
çifçiye ekım ve aktarın• işlerinde 
fırsat vererek böyle yağışlı gider
se bu yıl 150 bin b•lya kadar 
tahmin edilen pamuk her halde 
gelecek sene bundao •t•ğı düş
miyecektir senıyoruz . Piyn• da 
eyi gidiyor . Durum memnuaiyete 
dejıer biçimdedir . ,., ......... _._. ________ ~--

Kömür ve odun 
Pazar yerinden başka bir 

yerde satılamıyacak . 

Ş.brimizde kömür ve odun 
buhranı devam etmekte Ye fiıt 

tarda ytılueklik güo geçtikçe 
artm•ktadır . 

Dün kömürlln kilosu 7 ile 
8 kurut au11nda ve odun un ki
losu 1,5 kuruştan satılmııtır . 

Haber aldığımıza göre İlbay
lık, Jandarma ve polise buyruk
lar vererek bundan böyle lıöy
lerden ıehre getirilecek olan 
odun ve kömürlerin yollarda 
köylerin yollarını bekleyip buo
ları ucuzca satıo almağa kalkı
ıan adamlara uttırılmıyarak kö· 
mür pazarına getirilip sattırıl
ma11nın teminini ve bu gibi ha
rekete baş vuracak olanlar hak 
kında takibat yapılm•1101 eın 

retmiştir . 

Diğer taraftan uray da it 
yarları vuıtasiyle ıchirde mev
cut kömür fiaıluı bu yükeek· 
likte devam edecek olurH uıay 
encümeni , ihtikarın önüne geç
mek için nub koyacaktır . 

'"""---~----------------..,,, 



Sayfa : 2 

Meşhur Sinema kaşifi 
• • 

şansa ınanmıyor. 

''insan kendi şansını kendi yapar,, diyor. 

Kabartma Sinemanın umumileşmesi de artık 
bir gün meselesi olmuştur. 

Parisin büyük gazetelerinden biri bir anket yaparak muhtelif 
bransşlardaki büyük şahsiyetlere müracaat ederek [şans] hakkında 
fikirlerini sormaktadır. Bu arada gante, sinemanın mucidi [Lui 
Lümyer] e baş vurmuş ve bu husustaki düşüncelerini sormuştur. 

Büyük alimin çok değerli sözlerini biz de aıağıya naklediyoruz: 

Lut Lümyer diyor ki: 

"Ben ne metapsişiye, oe de 
talie inanıyorum. Fılbakika Üzer
lerine bir takım nazariyelrr ku
rulan bir takım teaadüfler vardır. 
Fakat hu nazariyeler ve tesadüf
lerden başka bir şey yoktur. 

Şans kendi muhayyelemizio 
bir icadından baıka bir şey d•ğil· 
dir. 

işlerimizi yoluna koyan, ko· 
laylaştıran ilahi veyahut esrarlı 
kuvvet fantazisine inanmam Bize 
muvaffakiyeti hazır, pişmiş ola
rak böyle bir kuvve tio getireceği 
ne inanmak çocukluk olur. 

Zaoediyorum ki: Muvaffaki
yet ancak şahsi çalışmamızın ve 
ıebatımızın mahsulüdür. tasan 
tansı bizzat kendi yapar. 

- Filhakika mesaiye, mu\offo
kıyete büyük bir nümune olan ha
yatınız bu nazariyeyi teyit ediyor. 

Fakat bize yeni hır ifade va 
sıta bahşeden büyük keşfınizle uğ
ra~ırken daha kolay daha meyveli 
devrelere rastlamadınız mı ? 

Almanya da 
Katolikler ve Masonlar 

Kobleoz Farmuoo locan sa
bık üstadı azamı matbaacı Duck
wietz'in devlet huioesi aleyhine 
70 bin marklık vr.rgi kaçırmak 

curmüoden dolayı .a!.yhinde k• 

nuni takibat yapılm.sı gazete· 
l:ıde Farmasonluk aleyhinde iy 
makar tarizlere vuile olduğu gi 
bi döviz kaçakçılığı yapan ıahibe· 
lerin hapse mahkumiyetleri , ke· 
za döviz k"ı;akçılığı cürmile maz
ıııınen mahkemeye verilmiş olan 

Meiuerı kis~opoıu Doktor Petrus 
Legge'ııin muhakemesi hfsilatı 
ve bu muhakemede Bedin pısko 
posuıınn da isticvap edildiği ve 
müddei umumilikce maznunun 
beş küreğe mahkumiyeti talep 
olunduğu , başkaca iki Fıansiı· 

keıı papıeıoın yine döviz kaçak 
çılığı yıptıkları ubit olduğandao 
4 yıl hapis , 3 yıl müddetle me -
deni .haklardan mahrumiyet ve 
ayııca paıa ceznıoa mahküm ol

dukları . Paderborn pıskoposu 

nun Menden'i ziyardi sıras,nda 

( Katolik hücum kafilesi) t•§ki· 
latına mensup kimselerin Bitler 
gençliğine tHrtuz etmelari cür
mile maznun katolıkleıin mahkiı 
miyeti ve bunlırın dini tahrikat 
lrnrbanlaıı olduğunu hakkıodıki 

tafsilitın ve katoliklere tarizle
rin gezetelerde önemle yer bul· 
mut olduğu göıülmekttdir . Bu 

kabilden olarak Würzburg da bir 
Fıansiıken manastırında papas 
Leodrgger'in talim ve trıbiyeleci 
kendiıioe tevdi ve emanrt edil
mif olan küçük. yaşdaki çocukla 
rıo bir çoğuna karşı iıtikap etti· 

ği ahlaksızlık ve ~eni hareketten 
dolayı aleyhin1e k~ouni takibata 
baılandığı , bundan bir müddet 
önce de yine ayoı cürümden dola. 
yı mahkum edilmiş olduğu da 
ehemmiyetle kayd edilerek teba
J iiı ettiımi~tir , 

- Bu keşif uzun devamlı ve sa
bırla takip edilen bir mesainin 
mahsulü oldu. 

ilk günd~nberi büyük bir iti
matla takibe başladığımız netice
leri tatbik mevkiine koymalıt için 
bize üç ay kllfı geldi. 

ilk müteharrık gölgelerin bun
da gösterildiği gündenberi icadı

mıza bir çok taclilıl.t ilıl.ve edildi ve 
inkişaf ettirildi.Fakat hiç bir e•aslı 
değişiklik ve tekllmül illlve oluna
mttdı. Hattıı makinedeki ilk bazı 

esaslı te~killlt hal.ne deaiştirile-
d

. .., 
me ı · 

- Kabartma sinema mesele
sini de hallettiniz mi? 

- Bu keşif birinciaind~n daha 
güç v~ daha karışık oldu. iki se
nelik araştırma etüd ve mes~iye 

mecbur etti. Bugün istediğimiz ne. 
ticeyi elde etmiş bulunuyoruz. Ya
kında halka göstereceğiz . Artık 
perde görülmiyecek hayat seyir 
ciye bütün hakiki! ği ile gi:irünecek 
ve seyirci tabii hır pencereden dı
şarıyı seyrediyor gibi olacaktır. 

Tarsusta bir ev çoktü 
• 

iki kişi öldü --
Tarsus: 5 (Özel) - Dün 18-

bah Tekke m1hallesinde bir evin 
damı çökmü§ ve enkaz altında 
kalan karıkoca iki zavallı ölmilş· 
tür. 

Ölen erkek Molatyalı .M,hmet 
oğlu Mehmet ve karısı da Niğde· 
nin Kemerhisar köyünden Mah
mut kızı Ümmi Gülsümdür. 

Ölen Mehmet fabrikada gtce 
işcisi olduğundan sabahleyin evi
ne gelmiş, yatmış. Karısı da dı
şarda bulunan kozayı sulamış ve 
tam içeri girer girmez çöküntü 
olmuştur. 

Hadise deıhıl komşuları tarlk
fından polise ve Belediyeye ha
ber verilmiş, balkın ve etfaiyenio 
yardımile enkaz temizlenmişıe 
de karıkocanın öldükleri göıül

müş, doktor muayentsioden son 
ra Müddeiumumilikce ölülerin 
kömiilmesine izin verılmiştir. 

Bu ev bir odadan ib .. eı ve 
bir katlı o!duğuodan içeride baş 
ka nüfus bulunmuyordu. 

Esasen çürük bulunan ev ça 
tısı dün g•Ce yağan ıiddetli yağ 
murdan temamen gevşemi§ ve 
çökm•si ik\ zavallının ölümü 
ile neticeleami~tir. 

Beledıye bu hadise üzerine 
şehirde yıkılma tehlikesi bulunan 
evlwi tesbit ettirmektr.dir. 

Dörtyolda 

Portakallarda yapılan 

savaşda eyi sonuçlar 
alındı .. 

Dörtyoldaki narencıye ağaç

larına muullıt olan İserya kurt· 
!arına kartı Noyüs kardinaloı 
faydalı kurtlaıiyle yapılan sava§· 
daa çek eyi sonuçlar alır.dığı gö· 
ı iilmü~tür , 

(Türk Sözn) 6 iı k l•ıi ıııın 

Şe h i r D u y u k 1 a r 1 1 ~Bir konuşma 
------------------------------------------------------_.Jlidman Yurdu -Tor 
Güzel bir teşebbüs Oda meclisi Orta ög" retim spor kaptanları anlatıyorlar ? 
Pamuklarda kimyavl 

deneme tarlası 
yaplacak 

Tarım bakanlığı yüksek tarım 
enstitüsü nebatlar islabı ve yetiş
tirme şubcijiniıı ilimiz içinde pa. 
muklarımız üzerinde bir kimyevi 

gübre deneme tarlosı yıpmak üze
re bulunduğu ve bunuo için de 
mü.ıasip bir yerin aralılmakta ol
duğu haber alınmıştır , 

Hükumet konağı 

Önündeki yeni yolun 
yaptırılmasına 

başlandı 

-İhalesi üstenciye ~erilmiı o 
lan hükumet kooağile taı köprü 
arasındaki yolun yaptlrılmasına 

başlanmıştır. 

Bu yol büyük parke teşlarilc 
yapılac•ptır . 

Ufak para buhranı 
Şehrimizde ufak para bubra -

nı gün geçtikçe kendini göstl'r
mekte devam ediyor . İstanbul 
ve Ankaradan gelen yolcular her 
ne kadar yeni elli ve yirmi beşer 

kurusluldar getiıiyorsa da bu da 
ihtiyaca kafi gelmemektedir. Fı
nans bakanlığının bir an önce 
ıehire ufak para göndererek bu 
buğranın önüne geçmesini di 
!eriz . 

Yönetim kurulu yeni 
seçimi yapılacak. 
Şimdiki tecim ve endüstri o· 

dası yooetim kurulunun odevleri 
Bu ayın sönunda bitmit olacağın
dan ayın 16 ıncı pazartesi günil 
yeni yönetim kurulu seçimi y•pı
lacaktır. 

Bakım evinde 
Beslenen çocukların 
sayısı dörtyüzü buldu 

Halkevinio himayesinde, ço
cuk esirıı:em • ve kültür kurumları 
tarafıodao idare edılmekte olan 
bıkım evinde öğle yemeği ye
dirilen çocukların ıayısı dörtyüzil 
bulmuştur. 

Bu yavrulara ~hergün münta· 
zaman öğle vakıtları saca k yem"k 
yrdirilmektedir. Halkımızın, 
Ramazan gününde bu hayı,lı 
kuruma yardım etmeleri . bir va· 
tan ödevidir. 

Sergi binasında hazırlık 

12 birinci kanunda başlayarak 
loir hafta sürecek olan artırım' 

haftasında balkevinde açılacak 
olao yerli mallar sergisi için önü· 
müzdeki hafta içinde bu binada 
hazırlıklara haolanacaktır , 

Komşu illerden ve şehrimiz· 

den bir çok müesseıe ve fabrika· 
lar kendilerine yer afrılmuı için 
timdiden ıeıgi komite başkanlı 
ğına ba' vurmuf ;ve kendilerine 
milsbet kaıtılıklar veıilmiştir . 

Bir ay içinde Profesör Yan sen 
gitti 

Ş•hıimize geldiğini yazdı 
ğımız şehircilık uzmanı pro -
feıör H~ı man Yaosenr ur bay Tur
han B~rikerle birlikte şehir için· 
de incelemelerde bulunarak ya
pacağı şehir pliioı için lazım ge
len hususları saptamış ve Anka
ray• gitmiştir . 

Uray dispanserinde te
davi adilen vatandaşlar 

Büyük balo 

Adananıızın kurtuluşuna rut 
gelen 5 ıonkanun pazar gllnü ak· 
şamı H•lkevinde okullaıdaki fa· 
kir. öğreniciler çıkarına verilecek 
oları büyük baloyı hazırlamak ü
zere çocuk esirgeme kurumu şeb· 
rimiz şubesi üyeleri lıbay Tevfik 
Hadi Baysalın lıaşluolığında bir 
toplantı yapar,k baloyu hazırlı· 
yacak bir kurul seçmiştir. 

Bu kurul şimdiden işe başlı· 
yarak balonun tertibatile uğreş· 
m•ğa başlımışlardır. Verilecek 
olan bu .bılonun şimdiye kadar 
verilen balolardan çok iyi olma
sına çalışılac.ktır. 

ilçelerde bol yağmur 
yağıyor 

Biltün ilç~lerdeo ltbaylığa ge
len tel yazılarında buralara ve 
köylere sürekli vı. bol yağmur

lar yağdığı bıldirilmiştir . 

Halkeviode 

Bu akşam bir konfe
rans verilecek 

Bugün aaat 7,30 da balkevin 1 
de kız 11e erkek liseleri k.mya 1 
öğıetmeni Kemal Güvenç ta 
rafından kimya hakkında önem
li bir konferans veıilecektir. Bü 

l lüo vılandoşlar bu koofeıanS• 
serbestçe girebilır . 

Geçen soo teşrin ayında uray 
dispanserine 511 haıtı baş vur
muş , bunlardan 396 sına bede 
va illiç verilmiş, 154 haeta mın 
tıka içi ve bir hasta mıntaka tı · 
şı hastahaneye ya tırılmışlardır . 

Yine bu ay için.-le 52 çiftin 
nikahları kıyılmış, 53 doğum ve 
180 ölüm vakası saptanmış, 57 
fakir ölü uray hesabın• gömdü· 
rülmüş, 367 köpek ve 195 kedi 
öldürillmüştür . 

Urbay Ankaraya 
gidiyor 

Urbsy Turhan B~riker, şehd
mizde yapılacak olan ıu tesisatı
nın ilk kanundaki muoaiı.asasınd• 
bulunmak üzere bir kaç güne 
kıdar Ankarayı gidecektir. 

Doğum va ölüm 
miktarı 

Urayca tutulan bir istatisti
ğe göre geçen on bir ay içınde 
499 dogum olmuştur . Bunuu 
273 ü eı kek ve 226 sı kızdır . 

Yine bu oo bır ay içinde 1355 
ö!üm vakası aaptanmış olup bu
nun 795 i erkek ve 560 ı kadın 
dır . 

Gizli doğumlar yukarıki yekün· 
da dahil drğildir . 

Bir atanma \ 

935 yılı Çorum küçük sağlılı. ve 
sosyal okulundan çıkmıı olan 
Ömer Kızıltuoç, Kozan ilçesi gezi
ci sığlık ve sos)al işyarlığına 

atanmıştir. 

ilimizde dirlik düzenlik 

G•çen soıı yirmi döıt saat 
içinde şebirele ve köylerde hiç 
lıir zabıta vukuatı olmadığı jao. 
daımo ve polis raporlarından 

anlaşılmıştır . 

Atlatizm Şampıyonası 
Mıotaka atletizm heyetinin 

himayesinde yarın saat oo döıtte 
Belediye stadında Kız lisesi: Ti
caret mektebi bayanlarıyle, Er
kek lisesi, Erkek .Muallim mek 
tebi ve Orta mektep öğrenicileri 
arasında aılttizm şampiyonası 
yapılacaktır. 

Çukurovaoıo en iyi şampiyon
larını paylaşan mekteplerimizin 
bu müsabakalara çok önem ver
diklerini ve dikkatle çılıştıkları
nı haber almaktayız. 

Gençlerimize muvaffakiyetler 
dileriz. 

Yedinci liste 
Urayca cezalandırılan 

esnaf 
Bakkal Osmıo oğlu · Amet lav 

ba 11madığındao 200, Çeıçi Nuri 
oğlu Salih ahıaptan sofa yaptı 
ğı (hakkında takibat yapılmakta 
dır.) 

Hancı Bekir oğlu Rüslem ba
la l•ğamını · çatlattığındao 500, 
Bakkel Mustafa oğlu Ahmet mu
ayene vaktında sıhhat M. gitme
diğinden 200, Maoav Hafı:r Meh · 
met oğlu Hasan muayene vaktın 
da ııbbat M. '.gitmediğinden 200, 

Araba sürücilıü H. Mehmet 
oğlu H. Musa fuzuleo caddeyi it 
:tal ettiğinden 100, Manav Meh 
met oğlu Ali • Güzelıee vaktıoda 

muayeneye gitmediğinden 200 
Çiftçi Süleyım oğlu Habip fuzu
len caddeyi işğal ettiğindr n 100, 
.Manav Mustafa oıilu Mrhmet mu
ayeneye gitmediğinden 200, Ma
nav Süleyman oğlu Tahir mua
yeneye gitmediğinden 200, Haci 
Ali oğlu Mehmet Nuri muayeneye 
gitmediğinden 200, Kebeapçı Sil
leyman oğlu İbrahim muayeneye 
gitmediğinden 200, Çıftçı Ali oğ· 
lu Derviş fuzulu caddeyı işgal et
tiğinden 100, .Seyyar manav Al.ı
ha§ oğlu muharrem kokmuş tu 
l11m peyniri sattığından 200, Bak· 
kal lbrahim oğln Mıhmzt ruhsat· 
sız ahıaptan ioş•ııt yaptığından 

(takibat yapılmakta), Marangoz 
Mahmut oğlu Ali ruhsatsız ah§ıp 
tın inşaat yaptığ,nd•n 200, Kamil 
kızı vesile evinıo bul.şık sularını 
caddeye döktüğünden 100, Köı· 

ker Halı! oğlu Mustaf• h rnrsin · 
den pis suları cadd.ye döktüğün· 
den 100, İnekçi JDaoyal hemşiresi 
Htice haoePindea pis suları cadde· 
ye döktbğ!loeen 10 Dişçi Nedim 
Pencereden sokağa pi• ~u döktü 
ğünden 300 Çörekçi Ômtı oğlu 
Sıtkı açıkta çörek satıığıodan 200 
Çörekçi Ömer oğlu Sıtkı Muaye
neye gitmeyen işçi çalıştırdığıo 

dan 200, Araba sürücüsü Şllkıü 
oğlu Nuh böş gezerek mİlııeri a
radıjlından 500, Balıkçi Ömer 
Selçük halık yıkadığı pis suları 
kıldırmadığıodao 200 

Bir ay içinde kesilen 
hayvanlar 

Geçen sonteşıio ayı içinde 
Kaoıırada 2j48 erkek, 95 dişi ko
yuo, 28 erkek, 723 dışı keçi, 176 
inek, 18 öküz, 22 dişi ve 10 er
kek maad., 15 malak, 129 dana 
Li toptan yekun 4164 baş hayvan 
kesilmiştir. 

Sürek avlarına 
başlan~ı 

B•zı ilçelerde sürek avlarına 
başlanmıştır . İlbaylığa bunların 
sonucu bildiraıeıliğinden ne h
dar muzir hayvan öldürüldüğü 

belli değildir . Yakında şehrimiz 
köyleriude de 6Ürek avları yapı· 
lacaktır , 

Şehir ılanı lı.omitesi tar•
1 

dan konulan kupanın oyuııl•J1 

vam ediyor . Bu Pazarda A 
İdman Yurdu ile Toro11por ~ 
ıılaşıcaktır . , 

Düşünceleıioi öğrenınek 
ıe Adana İdman Yurdu :KaP11 

Edhem ve Torosıpor Kapta01 
1
, a 

han ile görüşmek istedirn .Bo t 

arkadaş bdoa aşağıdaki iz
811 

verdıler : 1, ııı 
Bunlardan İdmao Yurd0 ~ 

kım k•ptanı Edhem şöyle ha 
yor : ~1 e 

Bizim takımda oynayao 1 ia' 
daşlar birbirile iyi tutunur '

1
,,-

·ıı. 'Ilı 
!aşırsa her oyunda yüzde yo ~j 
!ip gelmek üzerindeyiz . M(. 1 
g~çenlerde İstanbulun biıio'' IQ 

nıf futbolcusu olan lıtaobolıf 
Is bizim ta"ım ka •şılaşmııl•j . 
Onlarla 3-3 beraberliği I• IQ 

e!til.e~ . İşte bundan a~la.şılı:~ , N 
kı hızım takım kızıp bırbıcl~ ,ı .ıt 
bığırmaurslar her zaman iY1 

ticeler alır !ar . , 
Ben kaptanın bu aö~'',ı 

hak verdikçe bir de Mersı~ 1 

çını gözönüne getirm•Sini 5~ 
dim. 

" İstanbnlsporle berabe•\ı 1 
dınız. Fakat Mersine de b•rs • ~ 
kaldı111z . Bu neden ,, ıJ 

D d -- ı e ıgım zaman : . ıal b 
O zaman bizim takım bıtJI 

lerile tutunamad,ğı gibi birli, 1

1
Y 

çimsizlik başlamıştı . Bu yD jı 1: 
Meısinle berabrre kaldık ve ~ a 
doiıusuou iıteıseniz , bel•~, 1 

mağlübiyete doğru yüıüyorJ () 
Ne ise ki, son penaltı berab~ 'li~ 
temin etmiştir . ,, 'Qın 

Kendisinden bu hafta ' 1ik 
tıkım çıkaracaklarını sord~~ t 

" - Aynen evvelki gib1 

Belki yerlerde bazı tebedrl 
olabilir . Kar,, tarafın talı• 111 

göre oyuncularımıza yer "ii'' 
liriz , cevabını aldım . la 

Torosspor Kaptanı Burb•' )Gk 
şunları anlatlı : 1 d 

" - Biliyorsunuz ki T0 11 \ 
biıincilikleıine iştirak eııil a~ 
sonra takımımız bir arays , ı ~ 
rek çalışmamıştır . Bu kup• '

1 

du dolayısiyle ancak bir i,:a\ 
s.,n;z yaptırabildim . Geçt0 

da gördüğüm oyuncuların •Y 
dır . I ın 

Bu oyunda ne alacağıoı ~ı ıı 
doğum zaman onu şimdıdıP ,J 

··lı tiremem . Mamafıh ' kulübO l \> 
bağlı dııaııda bir kac; oyuo' ~ ( 
vardır . Onları getirt" bili•'~ıl t) 
kımımız d9b ı kuvvetli olaC' ~ı 

H•riçten gelen bir tak•~ ( ,, 
yon oynamıyoruz . Gerek b11 • u 

rekee İdman Yordu : Bu 1~ 1 
,1 d<l 

lübde aynı ~bölgeye bağlııll'.ı' 'an ., 
sporcuları atasında çok d"1

1•
1 o} 

samimiyet vardır . GalıbİY1• tıi' bt 
mağlubiyetten ziyade saıo•Jlll 
oyun oynayacağız ,, dedı : l A.ı 

Her iki kulüb kapıootı ~•k 
teşekkür ederek ayrıldıın · ~ ~. 

M. G!/_ ~~ 
·---..,1~ '~•r 

Kan değil şarap•·· lıg. 
lı 

Paris Soir'dan : 0· r 
Ayın 13, 14ve 15 incig~,,ı 

Dinan şehrine kan yağmıştı .. 'e 

havn kararmış, şehrin üıer~~ J' "Q 
yah bulutlar dolmııştu Per~ 9,ı b· 
mur, belki do dolu y11 ~ 1r 11 ,ı '~ta 
beklerken havadan kıpk '.ıı ı, 1 

b. - bO; ~I ~ 
zı ır yağmur y•gmoyo ısı &Q 
mıştı. lju ho<lı·rnuen korkan 1 ~ ,, 

Ju. lz~h edenler oldu. fıı~:ol'I 1~1~ eczacı, bu kan yağnıurun 11 ,.nJ", ~i 1 

m ş ve tahlil ettirmııv~ g0 ~,r Yt 
mişti. Yopılun tahlil 'yağ00k9ı: ~l 
mızı yağmurun kno def:il _f

9 !,/ 
rap olduğunu o-österm'şur. v) 'n 

T hl ·1 " .. 1ıo 1 'Q a ı yopana gore • .1 c Y 

ancak mikroskopla görülelı~,~I·' , ~i 
kadar bir takıın şekerli rıı 0Y rl 'ıb 

rrı .,r 
yagnıura karışmış tahnm ,1ur ı~ 
miş ve bu garip Iı"di8e olfll

11
' t 
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ro Şehir içinde şehir .. 
or 
8 rı 

? 
· evyorkun bağrında yükselen radyositi 
Arnerikan inanının bir sembolüdür. 

tar•' ·------
F fanıızca Joroal gazetesinin 

ıvyo k 
t ta bulunan bir yazıcısı 

!tt, . N sıne ıuoları yazıyor : 
ek' evyorkun büyük ot• ilerin. 
r pıı' birinin sabibı . baoa : 

1 

9
01 

~ 'Şüpbeıiz, dedi . Bubranın 
'ııo ı•, a •rdiğine inantyo uz. Şıı son 

'<n ıı:ı . jzS~ "İ , ıyetli maç, Nevyork otel 
ıını nıüştcri ile lrbab •p dol-

d " lq 9 . . . . b" r o e, ışın en garıp yerı; ız 

yle ~ ) 00 oo b t ş bin kişinin, mii· 
'aka bı"t b"t ı · d .. ek . ~r ı mez yer erıoe o 

n •~1 fıf lerını &acıyorduk; halbuki 
r ,ı 1 Yerinde kaldı ve yeni yeni 
-ıl ~IJ:ı b"l yo ,i 0 ı ler geldi . 

Mr.( .._ Bu hadisevi nasıl izab rdi 
io'' 1Utı02 ? · 
ol'~ .._ Nevyork, daima, Amerika· 
ışl•j . diğer bütün kısımlarıoı kcn· 
• ıı 1Qe 

IH. N Çeken bir merktz oldu , 
şııeı"' 1 •vyork; büyük bir eğlence 
, ltvk b . jl ~ fe ri olduğu kadar bir 
ıy r ve b i sanat areketleri merke-

r de 

~uhr~~ıo kuvvetli hüküm sür· 

9&f •U Yİllard• , her kıes- zarıı
f 'd!Cabı- kend' şehrinde , e · 

eırb"' v kalıyordu. Fakat bu yıl 
ro , ~orı. yine değişti, yine eaki 

111 ikiki halini aldı . Ameri 

b b~eyyablardan mıHla timdi 
i:~ 

1 
101erce yabancı seyyah da 1 

ir, ,J 
1 
hıka akın ediyor .. Tiyatıo· 

.. ,,., )e • 
yU 1 b· 0ıdeo en ateş'i bir çalışma-

·e 
1 

~I aşlıyor, at koşuları büyük bir 
ı• J 'alıp yörüyur .. 

rd Otel . . ~ 1 d·ı.1 . b' ık"g cının soy e h• erı ırer 

1Q 
1 attı . Buhran sonu Ameri · 

ı,,'.~ değişen yüzünde, oimdi ' 

1 
ı Çe çiçeklenen bir tebessüm 

rikalılar , ihtiyar milyarderin ar 
tık bunamaya yüz tuıtuğuna bü 
küm dtiler 1 Tiinıomış Amerikıtlı 
gazetecilerden bir kısmı Rokfel· 
!erin, bu biçim teşebbüslerle bub 
raoı iyiden feci bir hale koya
bileceğir,i İma ettiler . Bazıları; 
daha önco başknları ıarafıodan 
yaptırılmış 102 katlı bioalaııo 
pek çok katlarının bom boş dur · 1 

duğunu hatırlattılar . Fakat, za· 
man , Rokfellerin haklı olduğu · 

nu ve doğru düşündüğünü göı 

terdi . 
Rokfeller merkezi, Ntvyor 

kuo ortasında, (6) hektarlık bir 
arsa üzerinde yükseliyor 1 Bir fe· 
bir dahilinde bir tek kişinin mili 
kü 6 hektarlık bir saba kaplaaıo? 
Bu, Nevyorkrın bütün tarihinde 
şimdiye kadar görülmemiı bir 

ıey 1 
Bu ıehir içinde yükıeleo bi 

oa, ayni zamanda , Am•rikalının 
iıtikbale karşı besledıği imanın 
taş ve betondan bir seobolüdür. 

Rııkfeller merkezı <70) katlı
dır . Bu beldeyi idare eden ıa
tıo bürosu 43 üncü katta bulu· 
nuyor. Buraya kadar, uansörle 
bir kıç dakikada çıktım ve iti
rof edeyim ki , şehrin uğultu· 

ıı,ıodan ve gürültüsünden uzaktı, 
kendimi bir dığ başıoda sandım. 

Rokfellerio merkezinin direk 
törü, bıoe, mü~ssese hakkında 
şunları söyledi : 

- Size, Rokfdler merkezinin 
kaça mal olduiuou söyliyemiye· 
ceğim . Çüokü tesisat henüz te
mamlanmıt değildir . Mü< ııue-

/ıııerikada buhranın sona mize karıı büyük bir rağbet 
1
fü1i göstereb İşaretlerin eo gösteriliyor . Bugün temamlan-

IG~·· 
gU ve en ebemmiyetlısi hiç mış olan kısımların yüzde 90 ı 

1 yoktur ki, milyarder Rokfel· kiracılar t~nfınılan İfgal edilmit 
b•' _tarafıodan yaptırılmıı olan bulunmaktadır , 

'~k binadır ! Bu, bir Lina de · Rokfel!er ıiteıinin muzik bo· 
jjılı' ' dört duvarlı kocaman bir ş e - Ju , Amerikada mevcut olaolarıo 
ııl 1 Şehir içinde şehi r ! en büyüğlidür . 6.200 kişi at.bi
i 1 il.it hamlede, altı "Grat- Si- lir . Tuttuğumuz istatiHiğe görr, 

• 111 birden inşasıoa girişen geçen sene buraya 6,500,000 ae-1 
•rlamın hayret verici cüret yiıci gelmiştir . Henüz, üzerine 

t:'§ebbüsü, bir çoklarına sa- yeni ~ıao- ıiyeller kurmayı dü· 
, · bu hı anıa değil, fakat dün- ' 'ün düğümüz bof arsalarımız var-
,;n da sona erdığine bir ala- dır . Şimdi mevcud binalarımız· 

1 ı• gibi göründü ! Bir çok Ame da 200 000 barınmaktadır 1 
,g f 1 
"~ 1 
o~· }> , 
.::~ı' <ınan m~~et~ l ılr Oruçta vakıt 1 
:~ı '-i bir en ışe e · bildiren 
jl( lJ , irinci sayfadan arlan -
~· 1 dd 
1
r '

1 
,~ et evvel en hararetli kralcı 

11 Jı ı ~eıııer tar afıodan yeniden le · 

ı i 1 bo Unan Krı.liyete indirilen ilk 

i 1'' • 1 olarak teliikki edilmekte· 

lir" A.tiu · b" d" ·1 'k • yenı ır en 1§ ~ ı e sar-
f\. tadır . 

rl1 ~~'alın General Kondilise 
\,rb'.'yanatta bulunarak, askeri 

I~ lı ~~ıo umumi af teşebbüslerioe 
·~ g0sttrdilderı mubalif durumu 
•faza ettik !eri takdirde 

,llılı Jceıi yeııideo iN ki teı cib 
~t ... 

1 
ilııi anlattığı kuvvetli bir 

' () 1 a arak dolaşmakhclır . 
., ,ıt b? •f, bütün siyasi mücrimle · 
~~:. lıaııa bu güo Pariste bulun
:,\!, ı,,' ~lao Möayö V eniz , Iosa bi· 
•0~ ü' & llııl olunacaktır . 

1 
~r ,.~ haberlerde lıelki biraz mü· 

n 1 ?a d F ol' 11. Var ır . akat General 
1 1 ıı· . 

1,J lj, 1!ln Krala karşı aldığı soo 
~,r 1 •tt dğ b" 't ı er ır ş•yıayı le -

Q l:tıekıedir . 
ı.,i~ §•yıaya göre Geo eral Koo · 

1~ tı lCralcılar 8afına gtçerek 
ıu .. , l k 

~· sur ata yıpıırmaıt, en 

11 ~tı Diktaiör olarak Krallıkla 
1 ~ er hnkmiraolığı temin mak
i::~ lllatuk ur . 
~er Kral böyle bir şeye ra-

Bugün güneş 6,37 de doğa
cak' öğle ezanı 11,50 de, ikindi 
14,19 de, akşam 16,32 de, yat 
sı 18,S de İmsak 4,56 da ola
cak. 

zı olursa - ki kabirıenin teşek
külü bunun aksini hp8t etmiştir, 
Memlekttin Krallıktan beklediği 
6ükiin ve ibtildflarıo iz lesi umu
du suya düşmüş olncak ve Kral 
lığın yrniden kurulmasındaki bik· 
met mıoas• z kalacaktır . 

Eibasıl Kralın vaziyeti çok 
müşküldür. 

General Kondilidin bilhuu 
Atine garuizonlarinda bulunan 
kıt'elara hakim bulunması ve or
duda büyük bir otoriteye sabip 
o'ınası vaziyeti bir1z daba vahim
i ştirmektedir . Çünkü Kral be
nüz orduyu eliııe almak imkanını 
bulamamıştır . 

N o olursı olsun bütün siyaeal 
mahofıl , neticesi Akdeniz havza
s oda Lüyük akisler yapalıilecek 
bu hadiselerin inkişafını büyük 
bir ılikkatle takib etmektedir . 
Bu hadiselerle herkeaten dıba 

çok ilgili olan [ Balkan Antantı J 
ise şüphtsiz dıba büyük bir ala

ka gösteı mektedır , 

( Tnr le Söz il ) 

Büyük harpler .arifesindeyiz 
- Birinci say{ adan artan -

1 

bu oğurda sarfedilmek üzere mil· 
Jete hediye edilmesini rica etmiı 
ler ve Papa da ricalarını kabul 
eımigtir. 

Roma: 5 }Radyo] - Habeoiı 
tandan] dönmekte olaa Mareşal 
De Bono, buraya nrıııoda yaloız 
bazı resmi §&bsiyetler tarafından 
kabul edilmiştir . 

Kendisine biç bir mer11im 
yapılmamış ve muvaulatı kimıe· 
nin gözüne çarpmamıştır. 

Ankara: 5 (A.A) - Royterio 
bildığioe göre, Habeıistındı ber 
iki cepheıle bekleme vt: ha:nrlan
ma devreıı devam etmektedir. 

İmparator, Desiede Habeşle
rin ordusunun muhtelıf şelıirleri· 
ni kabul ederek durum bakkkın 
da tafsilat ve izahat almakta ve 
bu şeflerle ve süel müşavirleriyle 
birlikte mlistakbel harekatı tet
kik etmektedir. 

men yerlııştirmek bususlarındı l 
açık bir bölge bırakac~k ve bu 
ranın sıyasal hakimiyeti yine Ha· 
b•f imparatörüoe ait olocıktır . 

Bu bölgenin hudutları doğu 
da Ogadcn logiliz Somalisine ka
dar şimdiki hudutlardır ve batı 
da Dana gölünden Keniyas ile 
İtalyan Somaliıinin birleştiği ook- \ 
taya kadar olan izidir . lngiliz ve 
Fransız ekspresleri arasıı:~da bu l 
bususlarrla bazı fikir ayrılıkları 1 

vardır . Bilbusa Fr,.nsızlar yalnız 
Aduanın değil, lıalyan işgalında· ı 
kı bütün şifrenin ltilyaya veril- j 
mesini istemektedirler . 1 

Patis [: 
Fran~rz gazetelerine görr, La

va! Fransızlarla lngilizlerin Mil 
letler Cemiyetinden aldıkları ve
kalete istinaden hazırlamış olduk 
ları ıon teklifleri İtalyan Elçisine 
bildirmit ve bu teklifler kabul 

Sayfa : !J 

Asri Sinemada 
4 Kanunu e7vel çarşamba akşamtnd::ın itibar ~ 

-- Klod an etin HI 11 
Eserlrıden 

( Cumburiyeı ) gauıesine tefrike edilen büyük roman 

Aryan- Genç Rus kızı 
Oyoıyanlar : 

Gaby Morlay - Victor francen 
Ayrıca : Pata jurnal 

pek yakında : 

öldüren adam! ••• 
6188 

Cenevredeo bildirildiğine gö 
re, İtalya - Hobe§ aolaımızhğı
nın yakında bir hal suretine bağ 
!anması ibtimııline dair Roma ve 
Londradao gelen haberler bak· 
kında mütalaalar yürüten :cemi
yeti akvam çeveoleri, iki taraftMo 
birinin ber balde uysallık göater
miş olduğunu, aucak alman sarı · 

hatıız haberlerin tereddüt uyan
dırdığını söylemekte ve bu ayın 
on ikisinde toplanacak on ıekiı 
(er komitesi toplaotısının bugiln 
için geri kalması ihtimali olma· 
dığıoı iliiv~ etmektedirler. 

edilmedıği takdirde petrol:ambar- .---·-------·-------------------
gosunun ve lıatta diğer zecri ted- f 
birlerin de tatbik edlleceğini ı1 En fevkalade eserlerin en evkaladesi 

•Öyl~~~:~~;: ( Gitta Alpar) ın 
Son İngiliz - Fransız teklif· Temsili mııa::zanıı 

leri İtalyan ve Habeı hükumet K d 
lerince kabule şayan görüldüğü a ıa severse 
takdude 18 ler komiteıinin içti-

Anadolu ajansırıın saat 22 
den sonra verdiği radyo servisi: 

Makalle : ( İstifani ıjaoıı ) 
bildiriyor ) cephedeki Habeı kuv
vetleri arasında imparator ve ve
liahdin muntazam kıtaları da bu · 
luomaktıdır , Habeıler İngiliz 
mamulatından mitralyözler , mo· 
dero tüfekler ve dağ toplariyle 
mücebbezdirler • 

Harar : 
Harar-Cidga hattının 40,000 

kişi tarafından müdafaa edild~ği 
sanılm•ktadır . 

Tlğre cephesi : 
İtalyan ve Habe§ orduları ara· 

sında pek yakımla bir çarpıtma 
olması beklenmektedir , 

Cibutideki Rnyter mubabirinin 
ihtiyat kaydiyle verdiği mıhimıta 
göre Habeşler dün aktım Mıkal
leoin cenubunda ilk ciddi taar
ruzu ynpmışlardır . Tafsilat yok
tur . 

londra: 
Havas mu hı biıinin . öğrendi

ğine göre, İtaiya- Habeş anlaı · 
mazlığına müslübaoe bir teıviye 
yolu bulmak için çalışan İogiliı, 
Fransız ekisperleri Eritredeki 1. 
talya - Habeş hududu boyunca 
bazı tebdidler yakmayı ve Habe 
şistana Kızil deniz üzerinde ':ıir 

mahreç vermeyi düşünmüşlerdir. 
lngiilere Aduvaoın ve bununla 
Eritre arasındaki adame bölgesi-

maını geri lıırakmaaı muhtemel· 
dir. Bu takdırde Milletler Cemi 
yeti konseyi toplanllya çığırıla
cak ve konsey de anlaşmazlığın 
halli işini Betler komitesine terk
edecktir . 

londra: 
Cebelüttarikde bulunmakta olan 

İngiliz filoıu aralarmda Tun De 
Renum de olduğu halde bazı ek· 
zersisler yapmak üzere Atlaı Ok 
yoousuna ıçılacaktır. Bu gemile· 
rin Akdenizden ç kilmekle bera 
ber Cebelüttariden uzakomıya
çakları kaydedilmektedir. 

Berlln: 
Bavyera Valisi General Dek· 

riyan Hamburgda yapılan bOtlik 
bir geçitte demiştır ki: 

Almanya eski müstemleke· 
lerini eline grçirmekle kuvvete 
müstcnıt bir Emptryalizm politi· 
kası takip etmiş olmıyacakıır. Bi
zim işe ve ekmeğa ibtiyacımız 
~•r. Buoları müıtemlekelerde bul· 
mak istiyoruz. 

-

Seyhan valiliğlndan 
llusuei idare eski ikinci daire 

tahsildarı Abdülkııdirin makbuz
larının ı~tkik edilmesi icap etti
ğinden bu tahsiltlardan mı kbuz 
almış olan mükelleflerin dınJeki j 

makbuzlarını 15-12-935 gününe 
kadar husasi muhasebe müdürlü· ı 
ğüoe göstermeleri bildirilır .6191 

4-6-8-12 

Ziraat bankası Adana mensucat f ab
rikasından : 

Dil\ İtalyaya verilmesini, Daoakıl Fabrikamızın bakkaliyesi ı 931 
kısmında elırmmiyetsiz bazı bu-D sı nesi başlangıcından eonuoa ka-
dud tasbihleri yapılmasinı, cenup dar kiraya verilecektir , Eksiltme 
dada kıymetsiz çir çölden bışka kıtounutvvelinialtmcı cuma "'ünü 
bir cey olmayan Og· adenin İtal saat d ~ b "k " ~ on a ,a rı a müdürlüaündo 
yan somalisine beğlanmasını mu ye pılacoklır. TalsilAt olmak" ieti -
vafık bulmaktadır . Bundan baş· yenlerin her gün fabrikaya müra-
ka İtalyaya ticaret, ziraat ve göç- cnatlnrı. 6184 1-4 6 

---------~--~==~ 
Sağlığınız • • 2crn • 

Bütün bar~ak , _mide h_astalıklarından , bilumum em'a mikrop
ları , tıfo dızanterı vesaı• e tufeyldt , yumurfolarından sakınmak 

için ve sıhbatınızı korumak içinyalnız Kayadelen SU
• • • yu ıçınız. 

Mikropsuz ve yosunlarda~ temamen liri , berrak ve dünyanın en 
iyi menba suyu o~du~u. SELABET DERECE31NIN ( 1/5) bulunduğıı 
tahlil ile isbat edılmıştır. 

K d l suyunda bulunan faid•li mevad hiç bir menba aya e en nuyunda yoktur. 

BRNZERI EŞi YOKTUR . Bunun için yalnız Kaylldelen suyu iÇiNiZ . 

4-15 6178 

Büyük müziksel film Çok parlak bir muvaffa kıyetie 

(Ta D) 
Sinemasında 

Devam ediyor. Görmiyenler içiıı bir iki gün daha gösterileldk olıın 
bu filmi mutlaka Sqyratmelerini tavsiye ederiz . 

dikkat . 
Gitta Alpar 

söyledi!li bir çok nefis şarkılar rnoyanın ,ıa meşhur ( Travintayı ) dahi 
teganni etmektedir 

Gelecek proğram : 
King Kongun oğlu 

dehşet ve hayret 
6198 

Alsaray sineması 
Bu akşam saat 830, da 

iki levkaldde filim birden koyarak zeoğin bir proğram takdim P ıliyor 

. 

I · Zaza 
Mümessili: 

Jozefin beyker 
Çılgınlık, dans, muzik ve hayat filmi 

-

Matirıeler 

Tekeas kasırgası 
Mı1mesşlli · - TOM 

• • 

' 

Cumartesi 2,30 da Kastadiva 

Pazar 1,30 da ZUZU ve T eksas kasırgası 
4,30 da KAST ADIVA 

6187 

25 •• gun sonra 

/hi te1<erlekli öküz ve camus ara-
baları yasağı başlıyacaktır. 

Şimdiden dört tekerlekli araba 
edinmeli. 

1 



~ayfa 4 (TUrk S6dl 1 6 ilk kdnuıı 1ı!!., 

Petrol, harp, 
diplomasi 

- Birici sayfadan artan -

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

CİNSİ 
Kilo .Fiyatı 

En az En çoL. Satılan Miltdar 

Akıllı kimselerin fıkıioce . Kapımalı pamu 
petrol ithalatıoa engel [olmakla, Piyasa parla~ .• 

~K·~"""'S=·~ı~~K~-~~S·~,l=~~~-K-U.~~~~il - 38;5o 

İtalya, dab• çabuk yelkenleri in Piyasa temizi ,, 
dirmek zorunda bırakılmıt olacak 

11
_...:l;::•=n=e....;l;.-______ 

1
_...:38:.=... ___ 1 _.ı:.::1;__ ___ 

1 
_________ 

1 

37 38 

ve dolayı si le de görütmı:ler e ya · ı ı--;lc;;a;.::n=e...:1:::1 ______ 
11 
_____ 

1 
____ --t---------

DBfBcaktır • Bütün mesele Muso· 1_..;E;:;' k::.sp~r;e::.s ______ 1--,..,.-,;,,,..--,~-----ı----------ı 
!ininin buna vereceği çcva b a ba g ll~==K=fe:.;v;,;,f a;;,;0,,;';,.-----...:.-.;.;;.:44,~75~:~".:""l-:-;:--:--....;---------ı ı 
lıdır . Y A P A (;. 1 

ltalya hükumetinin önderi , Beyoz 1 1 --~--------• 
dayanabilecPğini sandığı ekono· ıı--,s"'· i-'vac,h,...------- -----ı 
mik tedbirleri olduğu gibi, kabul Ç I G 1 T 
ederken, süel tedbir mAsaaında ll--,E""k's-p-re-

8
--------,,-----~--.-----......----------il 

her harekete, Süel harekcıleıle Jııne 2,12,5 
cevap vereceğini söylemekten ge Yerli "Yemlik,. 
ri kalmamıştı. lıalyaya yapılan ,, "Tohumluk,, 1,95 2 
petrol ithalatının , ihracat yapın ı-~:...--~-------=H U B U B A T 
memleketlerde yasak konması ve · ı--.B•u-=ıı•d-ay--uK~ı.-br=ı=s---.-----,-- --.----------ı 

ya lnııiliz donauması oıa abloka ,. Yerli 5,37,5 l-6~-..:--ıı---------t 
hareketine geçmesile, tamamile ,, Mentaoe 
kesilip kesilmi)eceği meseluini Arpa 
tetkik edcct k değiliı • Ancak , Fasulye 

kati olan bir cihet varsa, o da, pet· ı-..;Y;..:u:;,1•:.:f~------1------ı·------ı·---------ı 
rol ambargoeunun ft•lya üzerinde 11--Dir-ef_ic'-e--:------ı---·--ı-----ı 

Kuş yemi 
yapaeajiı tesir, bugüne kadar Keıen ıobumo 
Londu, paris ve Cenenede sa 
nıldrğından çok daha büyük ola
caktır . 

Mercimek 

-· Salih 900 
İtalya Milletler Cemiyetinden 

çekilmedi . Vaktiyle Japonya da, 
kendisine maoeviğ bir ceza tertip 
edıldiği ve pratık olarak, Mançur
yadaki hareketinin önün~ geçile
ınediğı halde, oyui bıçimde olan 
bir durumd& iken oradan ayrıl
mıştı . 

1 ~ ----------~ 8.50 
1 ·- D "* " 1------1 

Bütün hareketlerinde istiklıllıni 
muhafaza etmiş olar. Musolinı, Ce
nevre ıle olan münasebetini kes
medi. Musolini, Milletler Cemıye

tinden çekilmek tehdidini, Laval'e 
tesirıai gösterebilecek en kııvvetli 
bir koz Jiye kulland ı ğı anlara sak· 
!adı . 

İtalyanların çekilmeleri, Fran
sanın :\1illetler Cemiyeti politika-
sına büyük bir darbe olur ; böyle 
bir felAketin önüne geçmek İçin 
Lavalın logiltereye karşı yaptığı 
fedakarlık. logilizlerin Ja Milletler 
Cemiyeti siyasaları menfaat !erine 
elverişli geliyor. 

Bundan b0şka Musolini, ken
dini büsbütün tecrid edılmiş bir 
duruma düşmekten kurtaran Ce-
nevreııin (oyrlalerını tepmek isıe
meıli. l:lelki d~ şiın.Ji ıan gazate
sinin ileri ıürdüğü fikirler arka
sında , llabeşistanın bozı yerleri 
üzerinde ~l ı lletler C·;miyeti man-
dasınıa kurulması ve bu münase- 1 
betle de Habe~istanın, M lletler Ce
miyetinin koc.trolu altında o\m.,k 
üzere, sildhtrn tecr ı t e.lilmes ı su
retıle ltalyan isteklerinin yer ine 
getirilmesı gibi düşünceler sak-
lıdır. 

İtalyanın istediği 

- Birine sayfadan arian -

.t: ilbakıka bu d<vletler tehdit 
ile İtalyayı kendi yolundan çe
viremezler. 

İtılyaya karşı alınan zecıi ted· 
birltrin şiddeti ne kadar arttın 
lacak olursa ltalyanıo zecri ted 
birlerden, başka topraklarda bir 
bal ç•resi bulmalarını istemek 
o derece fazlalaşacaktır. 

Bıı meseleyi ve bu vaziyeti 
devletleri• la11m olduğu dikkatle 
mlitaliia etmderi 13zımdlr. 

İngiliz hariciye nazırı Cenev
redeki soa nutkunda bu tehlike
lerin önüne geçmbk için iptidai 
maddderin dahfl ddildno ve kolay 
bir surette tevz :i mes~l? 8jnin tat· 
kikini teklıf etti . .\lescle dikkate 
şayandır. Fakat ltalyanın ortaya 
attığı meselonin yerine geçPmez, 
Çünkü ltalyanın istediği ticaret 
d •ğıl, ipıidai maddeleri ılıtiva edea 
müstemleke elde etmektir. fakat 
Fronsanın sarih olarak göst•,.diği 
muhalefet yüzünden bu meselenin 
gayrikabili hal olduğu görülüyor. 

Şu halde soruyoruz : Cemiyeti 
Akvam, Adisababada balledılme

sini istemEdiği bu meselenin nasıl 
iiıe g( çı bikc~ktir.?,1 

.ı> '" -Düz kırma ~ 

.>I .::- ". • ::s- vımıt ,, g _; -~cnıclı"'u~ri-ye_t _____ 1_..,900=c----ı 
~~ ..... u 850 
N :> J-~-~-------
t-.. c.>- büz krıma ,, 

-Alfa ,, 

Liverpul Telgrafları 
5 / 12 I 1935 

Santim Pen• 

Kambiyo ve Para 
iŞ Bankasından alınmıştır. 

6 68 -Liret 8177 Hazır 
R•ytmark 1 97 

6 47 1 inci K. V•deli Frank" Fransız,, 
2 inci K. Vadeli 6 44 8ıerlin "lnıı:ili3,. 620 
liinı hazır 5 94 Dolar "Amerikan,, 
Nevyork 11 60 Frank "ltviçre,, 

Milli Orta oyana 
temsil beyetl 

79 
25 
4.5 

Meşhur Kavuklu Ali, Baba Asım 
ve arkadaşları 

İstanbulda uzun yıllardanberi büyiik muvaffakiyet 

gösteren bu Türk artistleri Ramazan gecelerini 

halkmıza hoş geçirtmek düşünces'le 

Çukur kahvede temsillerine 
başlamıştır 

8ugün saat 20 de Orta oyunu ( MİRAS YEDİ) 

1 
ayrıca K:ıragöz ve Kukla da vardır. 

'--------·-----------------· 

Adana il ve ilçe sayın halkına 
caba öğüt : 
Canını, kanını , midesioi , iyiliği ve ekonocuiyi seven her sayın Bay 

l:layanlara güalük tereyağı: 
Sade yağın arısını ve her çeşit peynirlerin yağlısını her an olıo· 

nomik lıir satışla buyruğa hazır olan Adana Eski Buğday pazarı 

yolıında l 44 soyılı Tecim evinde Yeşil Bursa Pazarı sahibi Ömer 
Uysaldan olınız. 6143 6-15 

~.dana sulh 1 hukuk ha
kimliğinden : 

Adananın Döşeme mahallesin
den ölü Ahmet kızı küçük Nuriye· 
yH kardeşi Bekirin dört sene müd
detle itiraz vo itizarı kabil olmak 
üzere vasi tayin edildi~i alakada· 
r . ır·ca ınalı1ıo olmak üzere ilAn 
olunı,ır.6205 

Yitik mühür 
Tatbık mührümü kaybettim 

Yeni11inl yaptıracağımdao eskisinin 
hükmü kalmadığını ilAa eylerim. 

Adananın Teke kurbu 
mahallesinde malul 

Babıı oğlu 

6204 MEHMET 

Adana sulh 1 hukuk hakimliğinden : 
Adana inhisarlar idaresi vekili 

avukat Cemal KAmilin Arap kö
yünden İbrahim oğlu Mehmet aley
h ine açtığı alacak dava~ıoın ya
pılmıkta olan duruşmasında müd
deaaleyh Mehmet namına çıkarılan 
dovPtıye mahalli ıkameti meçhul 
olduğu şer hı le mübaşir ta rafın don 
bila tebliğ iade kılındında n ildoen 
tebliğat ifasına karar verilmiş ve 
duruşma 10-KAnun~ani-936 ta
rihine müsadif cuma günü saat 9 
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buçuğa talik edilmiş oımakla o ~--Paranı!----: 
gün ve saatta müddeaaleyhin malı- 1 
kemeye gelmesi veya bir vekil gön Boş yere h:ırcama ve har-

.. dii 1ii 
Umumi neşriyat ınu 

dermesi lüzumu tebl 1ğ makamıoa cıyacaksan yerli malı al 1 
kaim olmak iızere ilAo olunıır.6203 ,.__._ _________ _:: 
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