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Cumuriyet Halk partisinde 
' tç. 
;ıleri bakanı Şükrü Kaya, soru-
an sorulara cevap verdi • • ı 

ol, . 
ı~feri bakanımız da Arsıulusal 

"' siyasa durumunu anlattı. 
~, 'hrı· 30 ( ''Yet . A.A) - Cum -
l~~~ b lialk paıtiei Kamutay 
~taıh ugün ( Salı ) saat 15 de 
~l,uı ~'Ylavı Cemıl Tuncanın 
i.. l ..._'gı •ltında toplandı. 
'ıız, Bıılgaristındın budu· 

lauı &elen bazı göçmenlerin 
•rı h d l 

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

-- ··- Mete 
Pek yakır:da Asri sine

mada sabırsızlıkla bekleyi-

1 
. 1 

nız .•.• 

ADANA: GONLüK GAZETE ON İKİNCİ YIL - SAYI 3212 

Filibe panayırı 

Başbakan Toşef 
rafından açıldı. 

Sofya: 30(A. 

ta-

5 

Parti kurultayı dolayısile 
Şehrimizde sesli, ışıklı çok bü
yük tezahürler yapılacaktır 

Önümüzdeki Mayısın doku
zuncu Perşembe günü, Cumhuri-

ı yet Halk partisinin büyük Ku· 

gece ışık!arlı süsl<ntcek ; cad 
delere de döviz asılacaktır . 

A) - Ulusal 
nümuneler pa

nayırı b•şbakan 

Toşef tarafın
dan açılmıştır. · 

B~şbtkan , .: 
• 1 rultsyı Ankarada 8"ılacaktır • · ı Bu büyük gün,,ün deA'erini ; ıay e em 

miyetioi kavrl
ederek bugün 

kü şiddetli bub Toşef 
ran devrinde biitün devamlı gay
reıleriıı parlak bir tezahürü ol
duğunu söylrmiştir. 

yurddaşlarır. güzünde ve kafasın· 
da daha esaslı canlandırmak ve 
yer ettirmek ve aynı zamanda 

Türk ulusun11n , ünlü inkilab par
tisi etrafında çelikten ttk parça 

Türk kuşu 
Ankarada nazari ders

lere başlandı 

Ankar• : 30 <AA) - Türk 
kuşunun nazari dersleri dün ak· 
ıamdao itibaren Türk tayyare 
cemiytti merkez binasında Türk 
kuşu salonunda başlamıştır. Ma
yısın üçiiocü cuma günü saat 15 
de hava alanında Türk kuşunun 
açılma resmi yapılacaktır . Bu 
merasimde Sovyet Rusyadan ge
len muallimler motörsüz tayyare 
ve parsıütlrr!e uçuş ve a ilamı 
tecıübeleri yapacaklardır , 

~ haklı u ut arda alıkonul· 
1 

1•1 A. kltıda Edirnıı aaylavı 
;1Ptıkı, 1t Ut Ve arlcıdoşlarının 

tılmadığı hakkıudı yeptığı soıu -
1 

ya İç bakanı Şükrü Kaya safha· 
lariyle cevap verdi ve bu fırsatla 
hükumetin göçmen nüfufu ve 
göçmenlerin ve trpraksız köy!ü. 
)erin toprak sahibi olmaları hak
kında güttilğü siyasayı ve memle· 
kette arazi ve toprak r•jimini 
•nıaıııkıan sonra bu rejimin is Afyon - Antalya 
!ahına ve ağreı: !iyasasınıo takibi ı 

bir bağlılık duygusile nasıl top· 
landığını bütün acuna anlatmak 
için ülkemizin her bucağında 
canlı , sesli , ışıklı büyük bir ha
reket yaprlııcaktır . 

Sonra, kurultayı~ devam et 
fiği günlerde hılkevimizin tem
sö( şubesi taraf.odan lıazırlaüan 

(Mete) piyesi Asri sioıımada tem 
sil edilecek, Hılkevinc ve ~ehrin 
muhtelif yerlerine radyolar ko 
nularak kurultayın müzakereleri 
dinlenecek, spor kulüpleri süsle
necek ve sporcuların ayrıca teıa 

hürlerinden başka gece fener a
layları da yapılacaktır. 

Büyük inkılap partiıinin ku
ruluşunun ilk gününden bu güne 
dek uluıumuza ve ülkemize yap 
tığı sayısız iyilikleri bir kerre 
daha anmak ve onu sözlerle, ya 
zılırla ve ltıahürlerle her yaııa 

yaymak ve böylece Türk ulusu 
nu bütün acun karşısında sağlam 
bir kaya parçası gibi, Atatürkün 
ve onun ünlü partisinin çevrasin
de 1tvinç ve güvenle sıms.ıkı top 
Iamak ... İşle 9 Mayıs gününün öz 

Tesbit edilen proğremı na
zaran o tarihten başlıyarak her 
cuma günü hava meydanında u
mumi uçuş dtrsleri veıilrcektir. 

Zil ede 11dt. •oıuya iç bakanı cevap 

ıı}uıgar 
M~llıili hükumetinin Sofya 
;:-'•~ ~ .. ktııüracaıtına kargılık 

ve tatbiki lüzumuna işaret ede- [Hattı çevresindeki top. 
relc bu önemli ve acele işin kar• ı ra klar • t" 1 Ak d • l"y > 

tice bir tsasa ve çabık bir hale ıs ım a e 1 1 or 
Bıı münasebetle Adanamızdı 

da 9 Mayıs giinü , parti ve Hılke
vi binası salonlarında toplantılar 

yapılacak ; Türk inkilibınıo yüı ü
yüşü ve yaptığı işler hakkında 

söylevler söylenecek şehrin muh-

Çocuk esirgeme kuru
munun kıymetli 

yardımları 
'Q 1 1tı •• bağlanması ı ve buııun için de ---

gruptan seçilecek bir komisyon- İsparta : 30 (A.A) - Afyon-~ •e e goçmenlerinin hay-
~'~'ğiO~alaıını mumaıı.at edil-

/ 

1 P•rtı •kkında verdiği, temi-
da konugularak sonunçlaomasıni Antalya hattının İsparta şuh~ ko-
öoe ıürdü. !unda demiryolu istimlak i§ine 

dev~m edilmektedir . • ~t. Ye bildirdi. 
~ 1 llın b . h 

t:er .. u ııa atı soranlar-
~ iOtijld" 

~ ,, E . u. 
~t'Qıı l( dırne ıaylavı Şeref 
~ lh,11e . otranyı çiftlıği .zadlı 
\ ıe At 81 

ve çayırı ile Vtıir ça-
1lQ~eı'.~ek~e çiftliklerinin çev

'll k" ı oy ilye niçin dağı-

Şeref Aykut meseleyi izah ve 
bu lüzumu pekleştirdi. Bu teklif 
parti grubunca kabul edildi. 

Toplantı sonunda dış hakanı 
Dr. Tevfik Rüştü Aras Türkiye 
ve Arsıulusal si}asa durumunu 
anlattı ve deyevi grubca büyük 
ilki ile dinlendi ve onandı. 

Ankara halkevinde 
~· 18

CJfir S · l · r· · 
6 ~ ovyet artıst erı şereTıne 
Uyük bir çay şöleni verildi 

~Ov 
dı~ret. artistleri beraberlerinde getir-

~ ~~k erı notaları eve armağan ettiler 
1 ~ l -~ı •ıa : 30 ( 

JB ki# 'l "'ti A.A) - İlci haf-
(ı~ ,, ~ 1.av• b!.' hrimizde bulunan 

9• 1 u .. k tfll l ııtr YU akıdemiıi dev-
r . t 'lı ı oaıt a t' 1 İ 

(e JÖ~ ~ '~tt d r ıs eri yarın zmi 
oı 0 1;: h,~k:c~klerdir • Bugün 

µ 1 •tr "inde dost mem
tıit •et le · 

ulusal oyunlarından Aydın, İzmir 
1 Konya ve Ankaranın bir çok zey, 

bek rakıalaıile Erzurum ve Kö

~ llıi§r rıne bir çay ıiyıı-
/ı 6it6r ır . 1 

fÇİ 1 ~~1t Çe~:~ao~ıııızla bir çok 

~ roğlu oyunları oynanmış fakat 
bilhassa kız ve erkek talebelerin 
beraberce oynadıkları (Sarı Zey
bek) çok beğenilmiştir. 

Oyunlardan sonra Aakara hal
kevi namına Halil Vedad konuk-

iı b •Isıai . lerın ve Sovytt larımıza açık t•şekkürlerini sun-
\ ta~ ·~ı:~~· de hazır hulun· mak iı,;in kısa bir söylev vermiş 

tıııty' ide konuklarımı- Ankualılara çok tatlı ve unutul· 
1 

çok istedikleri Ttırk - Gerisi dördıincıl firlikle_ . -------------~----~ lşcinin hakkı korundu 
i ~qı 

ıiı11 lı ıştı rd ık 1 
~r· arı amelenin ilk onbeş gün-

ıı ·\ 1 rı i 
:~1 1 ;:;~ 'qt ~lı Vermeyen f ~bri~alardan bu p • 
,.n.İ 1

,,, !,~. rııp hak sahıplerıne dağıtılacak 
b'r , I' 'tııı· 

r• 11 1tt '~dek· • 
6° ~ g'~iiıuu~ı b~zı f,b, ik~'•· 

ı . .rı' 4 ~tılGkt .eı.ı amelenin ilk 
,.ı• r ' u.L eııııı . 

) 1 .1~ · ~ ••ı•it Vermedıkle-

11111 J', '~'~ı oe§t~ hııodan epeyce 
1 )IJ f \ı~ tı,lti 'htta bulunmut 
'lı'' ~· •ıııı Yatıııı 1 ,g 

1 
ır1 • a,~. ız Üzerine res 

in'~,1 l•~ ~~ 11;ıı .. ,de ~.hususta yapı-
,,~ -'\. ~'tı'- 1lii Meosucat 

iı'' \ •ın ıı;a,, M 
<J~S .. ~ı~ ÇıJıaı enıucat fab-
" ~ -t • lrdıkl 1 

11 ı11 •n İlk arı ame e-
•~ltı il~ oı 00btı günlük-
."! tı •tak 1 l ı ~ v, C ı ıkoydukla-

l ''ti Uıııbıı ' 
:'lıl OJııı rıyet kanun· 
i ~n 1Y•n 
1 80 l ve tamamen t, 1 ıu 111 ~·I ~ · >ı, ~'lfi 11•mele men 

tlıg '1 (tlııı Yet Sıhhiye Ve 
''• 'Ilı. 

•ııı,ı 
•den fuıuli ola· 

rak alınmış olan bu avanslaıın 
ilk günüo:len itıbaren ve tama 
men amel.ye ödenmesi, Yüksek 
Vılayet katından her iki fabri
ka ya tebliğ tdilmiş ve onun için 
rle, dünden itibaren iki hafta 
mühl< t verilmiştir. 

Ru miihlet bitince, hususi 
mrmurlar huzurunda, kesilen bu 
paralar hak sahibi ameleye geri 
verilecek ve sahipleri buluoma
sına imkiin görülemiyea para far 
da "Amele Taavün Sanrlıkları,, na 
yatırrlacaktır. 

Yüksek Vilayet katının, yok 
sul yuı !taşların balı.kını aramak 
hususuı;da gösterdiği titizliği ve 
vardığı bu neticeyi takdirle kar 
şılarız. 

Bugüne kadar lsparta ve bo 
zın önünde yapılacak istasyonla
rın yerlerinin istimlak işi bitmiş 

ve hatııu geçeceği kararlaştırılan 
saba üzerinde de mühim hir ara
zi istimlaki de yapılmıştır , 

Cumhuriyet devrinin yayımı 
ve başarımı kudreti ıayeıinıfe İs 
partalılar yıll1rdaııberi özendikle
ri bu büyük ülkelürine kavuşmuş 
olacaklardır . 

Ankara •• •• gucu 

Bisikletcileri büyük bir 
turneye çıkıyorlar 

t•lif yerlerinde konferanslar ve
rilecek , parti binaları , Halkevi 
ve pırtilılerin ev , mağaza ve 
dükkanları gündüz bayraklarla , 

• 

aa ı oı ... • 

lngiliz -Alman müzakereleri. 

Hitlerin bu ayın ortasında vereceği 
izahattan Sonraya bırakıldı 

-~~~---·----~~~-
Almanya 1935 - 1936 yılları içinde do
nanması 100 bin tonilatoya çıkarılacak 

Zile : 30 (A.A) - Çocuk eıir
geme kurumu bura şubesi bir 
yıl içinde 60 fakir talebeye her 
gün yemek, babaları askıır bulu
nan 35 fakir çocuğa süt ve 40 
talebeye elbis~, fotin ve 85 hastı 
fakir çocuğa iliç VHmiştir , 

Ayrıca İğdir merkezinde pan
siyoner 20 talebeye yemek, elbi
se, fotin ve ders malzemesi ver
miş kasabı ve köylerde doğuran 
bir çok falcir kadınlara yırdım 

etmiştir . 

iki fabrikaya tebllgat 

Londra : 30 (A.A) - İngiliz- 1 re Almınyanın denizaltı gemile-
Ankara : 30 (A 'A) - Anıca Alman müzakereleri Bitlerin Al· 1 ri inıa etmesi meselesi elan İngi-

ra gücü bisikletctlerinden bir gu- manyauıu dış siyasası hakkında liz bankaldrı araaıı:ıdaki müzake-

Ziraat bankası Mensucat fab · 
rikası ile Milli Mtusacat fab
rikasının , hıfzıssıhha kanununa 
göre yapmağa mecbur oldukları 
hastahane ve teferruatının en kısa 
bir zamandı başlanıp bitirilmesi 
için yüksek vilayet katından bu 
iki fabrika müdürlüklerine tebli
gat yapıldığı öğrenilmıştir . 

rup Mayıı ayı ortalarına doğru Mayıs ortasında verectği izahat- relerin mcvzuunu teşkil etmekte-
Ankaradeo çıkarak günde vasati tan sonraya talik edilmiştir . dir . 
150 kilometreden aşağı düşıııe İngiliz _ Alman Londu mü- İngilterenin müstalcbel nziye-
mek üzere Afyon , Denizli , Ay· zakerelerinin tarihi henüz tesbit ti hakkıoda henüz hiç bir karar 
dın , İzmir , Akhisar , Çınakkale, d'J · · verilmemiştir . e ı memıştır . 
Gelibolu , Edirne , İstanbul , İz E b l u 'k' Almanyaya bı'r protesto yol-

Mühim bir yolsusluk 
vvelce un arın mayısın ı ın· 

mit • Karamürsel • Bursa , Eski· ci haftasında başlıyacağı zınne· lamak ve dığer alakadar mem· Şehrimizdeki fabrikalardan 
şehir • Ankara yolları üzerinde dılmekte idi . Son talık dolayi- lekeılerle istişarede bulunmak birinin d •v'et baziaeıini bü • 
teşvik yürüyiişü yapacaklardır • le ayni eyın üçüncü baftasıoda meEeleleri de kıt'i Hr şekil a'- yük zara:a soknn mühim bir yol. 

Ankara gücü uğradıkları her başlaması kuvvdle muhtemel mış değildir · ıuzluğu y:ıkiıla .. mıştır . R~smi ta 
durakta bisiklctcileıileıile mahal- dir . Muhabir şunları _ilave <imek- kib.t bitmediği için bu husustaki 
li koşucular arasında yarıglar ter- Reuter ajansının diplomatik tedir : fazla malumatı şimdilik yuamı 
tib edilmesini federasyon va11ta muhabirinin haber verdiğine gö -Gerisi dördıincıi firtlkde-- yacağız . 
sile vilayetlerden rica etmiştir . ~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Vilayetler genel 
meclislerinde 

Konya : 30 (A.A) - genci 
meclisi toplQntılarına soo vermiş 
tir . 

Daimi encümen üyeliğine bir 
·~ :, y~ 8PÇılmiştir . 

M· dis hususi mubaeebe büd· 
Ctb.ui 10_,3 135 lııa olarak onay· 
lamıştır . 

Yol parası altı liradır . Büd
cenin gelir ve masraf tarafları 

çok iyi bir düşüı:ıceoin öroeğidir. 
Bu yıl Ereğlıde yeni bir mekteb 
yapılacak ve vilayet içindeki bü
tün suların keşifl.ri yaptırılacak 
sulamadan ber tarafta büyük bir 
ı~tifade temin edilecektir . 

Bundan başka doğum evinin ı 
yapısı bitirilecek Konyayı bir sıh· 1 
bat yurdu kazandırılacaktır . 

Çankırı : 30 (A.A) - Bele
diye meclisi toplantısına son ve 
rilıniştir . 

Büdce tutarı 50 bin liradır . 
Siirt : 30 (AA) - Btlediye 1 

meclisi ilk içitimaındı Halkevi 
içiu 1500 lira tahsisat ooaylaıııış
tır • 

METE 
9 Mayıs 935 Perşembe Gecesi 

Asri Sinemada 
M E T E ; Türk kahramanlığının bir abidesidir. 

M E T E ; Asırlarca evvel geçmiş bir aşk ve kahramanlık destanıdır. 

METE Piyesinin dekorlarını hazırlamak için Adananın en ince zevkli 
ve hünerli san' atkarları aylarca çalıştılar. 

METE'nin dekorları bugüne kadar memlekette görülmemiş ihtişamlı 
bir san'at eseridir. Bu uğurda sarf edilen emek ve para ölçüsüzdür. 

Herkes METE'nin görülmemiş bir güzellikte temsil edileceğini biliyor. 
Çünkü METE'yi Halkevinin temsil kolu üç ay süren dikkatli ve çok sıkı bir 

çalışmadan sonra oynayacaktır. 

9 Mayıs Perşembe gecesi Adana için tiyatro hayatının 
bir dönüm noktası olacaktır. 

Biletler numaralıd,r. Yerlerinizi şimdiden tutunuz 

1 



folrtik 2 Tiirk Sözfl 

Mıs1rlllar İngilizlerin işlerine 
kanşmasına kızıyorlar Şehir Duyukları 

Tar susta 
Tarihsel değerde 
iztırler bulundu~i ~ ~af 

Tarsus Bend bıııud• lef 19İ"' ~~---------·------~~- Dünkü sıcak 
GÖigede 36,5 dereceyi 

buldu. 

Kahire : 25 ( Hususi) - Mı 
sır Veft Fırkası Nuhae Pa§anın 
bıık•nlığıoda yaptığı Lir içtima· 
da 923 kanunu esasisinin iadeai 
ve işciler birliğinden Abbas Hali
min çekilmesi meselelerini müza· 
kere etti . 

Mısarlılar bunun iadesini istiyor 
Vdtin mmüzakcreleri mtcktum 
tutuluyor. Bunun sebebi de reisi 
vUzeranın bu hususta Mısır kralı 
ile ve ali komiıerlik dairesinde 
bu işi takip etmekte olırıasııiır • 
Reisi vüzera llesim Paşanın bu 
emelin tahakkukuna muvaffak ol 
duğu söylenmektedir • 

llunuula beraber bugünler<le 
Mısır hükümetinin içinde bulun· 
duğu müşkilfit balkın teşrii bayat· 
ta ıstedikleri şey için biraz daha 
salıredilmesini icap ettirmektedir. 

Bu müşkilat öoünde kabinenin 
iıtifa edeceği bile şayi olmuşsa da 
ıiyui mabtıfil bunu tekzip etmiı 
ve Besim Paşanın güclükleri yen · 
mek için son gayretini sarfetmek 
fikrinde olduğu beyan edilmiştir. 

Reisi vüzera Mısır kralı ile mü 
lıkat ettikten sonu gazetecilere 
kabine meselesi yoktur . Kral 
hazret terinden gördüğUmüz hüs
nü kabul ruucibi şüknndır . de
miıtir • 

Fılvaki Besim paşanın eıbru
ıebatJ saye.sinde müşkilita yene
ceğine tlelalet eden yeni icraatı 
vardır . Bu arada rakiplerinden 
Hasan Basri bey ile Zeki İbrati 
pışaya karşı muzaffer kalmıştır . 

Geçen gün İngiltereııio Mı -
11r Ali komiseri Mısır Kralı ile 
mülikat etti ve hu mülakatta İb· 
ratı paıadan babıo\undufıu gıbi 

Kralın rah•tsızlığı dol•yısile (Na · 
ip) tayininden de bahıolundu . 

llıılk lngilizlere bu yeni müda · 
balesinden memnun olmadı. Mısra 

Doktor Remzi Günenç 

Adanamızdn uzun yıllar hükll· 
met doktorluğu ve belediye Baş
hekimliği yapnn ve hu suretle bü 
tün çevreye kendisini sevdiren ve ' 
iki yıl önce de İçel Vilayeti Sıhhat 
ve içtimai yardım müdürlüoüne 
tayin edilen Doktor Ahmet R:mzi 
Gönenç, Ankarnda Vekillet cııırinJe 
yeni bir ödeve geçirilmiş olduğun. 
dıın dün arka<laşlr.rıno ayrılık zi . 
yareti yapmnk için şelırimize gol
mİ§tİr. 

Bugün Ankaraya gidecek olan 
değerli nrkadaşımız Hemzi Gönen . 
cin bu yeni ödevini <le yüz oklı ğilo 
başaracağına inancımızı n·ı]atırken 
kendisine uğurlar dilbriz. 

Başka diyarlarda kadınlara 
seçme hakkı 

kroh devlet işlerine nazarot etmoğe 
sıhhati müsait olduğunu söyle
dik ton sonra Na tip yakınma hacet 
yoktur ve bu iş dahili siyasayıı 
taalluk eder. <liyorlor. 

Veft fırkası; amelcı ittihadı re
isi Şerif Abhns Hilmiyi müstafi ad
dederek yerine Ahmet Hamdi Sey
fınmısır beyi i~çiler birliği yüks9k 

meclisi başkanı tayin etti ve bu 
moclis amele nizamnomesinin ye
niden tanzimine ve amele işlerinin 
ıslahına memur etti. 

Bu kararın amele ilo Voft ara
sınJa bir ihtilAf çıkorncağından ve 
amele ikiye ayrılacağından ve <lüş 
manların hunJıın is\ıfade etme
sinden korkulmaktadır . 

Ezberi Şeyhinin istifa ettiği 
şayi oldu. Mısırın bir şark darül · 
fünunu olan bu Ezher ceminsınıu 

reisliği Mırsırdıı ade\A siyasi bir me
sele olmuştur . Bu Şeyhin istifası 

Ez herde tedris haya1 ınm iuucsine 
Lir ınukaddemedir diyorlar. 

Yeni kabine başbakanı kral;n 
hastalığı zamanında kral namına 

siyasal işlere müdahale eden ve 
kral kendine bir baş mabeynci to
yio etlikten sonra tin bir de arka-
sında roller oynayan Hassa nazırı 
lbraşi paşadan kurtulduktan sonra 
artık Mısırtn pnı lamento hoya.tınc. 
girmesi kolııyl~ştı. 

Kral İbraşi Paıayı işten çıkar· 
dıktan sonra Vcfd Fırk8sına te
mayül göstcrmeğe başladı ve ka 

o unu esasinin iadesine. razı oldu. 
V cfd Fnkası iş başındaa aytaldık
tan sonra - ııyrılan azas ına rağ· 

men yine kuvvetl.dir ve Akrar fır
kut gibi "andine uygun fırkalar· 

lıı birleşerek bir kabine teşkil el 
mesi mümkündür • Mısıra mu 
kadderatı yine mHliyerperverle· 
rin eline geçiyor • 

Çimento fiyatlarını 
indirmek için 

Hükumet 450, 000 lira 
fedakarı 'k yapıyor 

Hükumet , memleketin imar 
siyaseti bıkımindan tedbirler el 
mağa devam ediyor . Bu arada 
çimento fiyatl.rıııın indirilmesi 

Dün şehrimizde, bu mevsimde 
görülmemiş derecede yakıcı ve 
bunaltıcı bir ııcıklık uııoı . İki 
gün evveline kadar 27 - 30 de· 
rrceyi g,.çmiyen 11caklık derecesi, 
dün birdenbire 36,5 fırlamıştır . 

Bu münasenetle mektepler öğ·ı· 
leden ıonra tatil edildiği gibi me
muı lar da dairelerinde cı ketsiz 
olarak çalışmak mecburiyetinde 
kalmışlardır . 

Yine bir kaç gün öoceye ie· 
lioceye kadar yalnız kanara bu
ıuudao iki yiiz kalıbı geçmiyen 
buz harcanması dün dörtyüz kıh 
bı geçmiştir . 

Vilayetimizin nüfusu 

Bugün 356 bini 
bulmuştur 

Genel nüfuı sayımı kınununun 
çıktığı günden dllne kadar vila· 
yetimizde 27443 saklı nüfuı , 
20030 doğum , 20554 ölllm ve 
10850 evlenme işi nüfus defteıle
rine geçirilmiştir . 

Bu ıuretle vilayetimizin nüfusu 
927 yılında yapılan yazımda 311 bin 

iken timdi 356 bini bulmuştur · 
Daha dtftere geçirilmiyeo ra

kamlar bu yekun içiude deiildir. 
Bunlar da geçirilip bittikteo ıon· 
n vilayetimizin rsaalı nüfus o 
zaman belli olıc .. ktır . 

Bu deftere geçirme itleri mer· 
kezde bir müdiir, bir b•t yazgaa 
ve altı kltip tanfından y•pılmak 
tadır • Evvelce dairderdea veri -
len on iki yardımcıdan dokuzu 
eski ödevlerine alınını§ ve yalnız 

üçll barakılmtıtır . 
Bu kadro ile deftere ad geçir 

me ve diğer işler yapılmaktadır . 

Köy ihtiyar heyetlr.rile mahal
le mümessilleri tarafından doldıı 
rulup idare heyeti tarafından on•· 
nan ddterler nüfus dairrsiodc hu 
lunmakta olup müracut edenlerin 
iş! er i iveti yapılmaL.ta ''e cüzdan 
lara verilmektedir . 

•• 
Olümler 

yolunda yapılan tetkikler neticelen 
miş , çimento istihlak resmini 
kıldıran kanun liyılıası Meclise 
verilmiştir . 1930 da 165,000 to· 
na Laliğ olan senelik çimento 
istilısılitımız 1934 te 194,000 to 
na kadar yükselmi§lir . İstihlak 
resmi ton başına 2,5 lira olduğu· 
oa göre lıHkfınıet bu kanun Hiyı 
lıasile bUdceden 450,000 lira nok· 
aaolığı göze almış oluyer . Mama 
fi çimento ietiHikatının yüzde yet· 
mİ§İ de devlet iı:.şaatıoa aiddir . 
Fiatlaun inmesi ioşaatın maliye
tinde de lenezzülltr yapıcağınJan 
hu fasıllaıu konan tabsisattaki ta · ı 
aarruHı lıüdcede eksilen miktar;n 
telfıfisi kabil olacaktır . 

Niğde sıylavı aı kadaıımız Ca-
vid Oralın yavrusu Özen tutulduğu 
hastalıktan kurtulamıyarak evvelki 1 

gece ölmüş ve cenazesi dnn Cı . 

vid Oralın bir çok doat ve ak
rabaları tarafından kaldırılarak 

Karşıyaka mezarlığına gömül. 
mllşlür . 

Yavrusunu kaybetmekle büyük 
bir acı duyan arkadaşımızın bu 
ıcıl.,ına bütün yü·P.ğimiz'e işıiıak 
eder ve geriye kalnnlara uzun ö 
mürler dileriz . 

§ İnhisar dairt si memurların . 
dan Şerl"f ve Borsaıııo eski kont · 
rol memurlarından Tekeli Ab 
dullnh, ~vvelki gece ölmüşler ve 
cenazeleıi dün bir çok dost \'e 
akıabııları tarafından kaldırılarak 

Karşıyaka mezarlığına gömül 
müşlerdir . 

Resmi .tatil günleri 
H(snıi tatil günleri hokkın<ln 

bir kanun Jtıyilıosı hazırlanmıştır. 
Ltıyilıoyn göre Cumhuriyet bayra 
mında üç gür, 'yılbaşında iki gün, 
23 nisonda bir gün , 1 mayısta bir 
gün, şr kH b'lyromın<la üç gün ve 
kurban hayrammdn clört giiıı letil 
yopılacnktır . 

llofta lat.li do cuma oluak kal 
mnktodır . 

Müşterilere söğrnüş 

Ölülere Tanıınıo rahmetini 
tliler ve aileleri efradına taziye
lerimizi ıunarız . 

Bir kaçakçı . alı parçalandı 

1 f olJandada ilk defa olnrok rey 
'eren prenses Jolyana,rey salonun 

dııD çıknı ken • 

Durmuş oğlu kora ~iuaa, Yıldız 
borırıdn S•Uhoş (}}firak miJ~terilere 

söğüp oıanın düzenini b0zduğun

dan yakalanmı§tır • 

Salcl Kara Duranla arkadayı 
Adılio, Karsantıdao kaçak kcreF:te 
yükledikleri ve Seyhan ırm•ğıyle 
Adaoaya getirdikleri Sal, Demir· 
köprünün gözr n çıu parar parça. 
lanmıt . ve üzt'rinde bulunan Du 
rao, Adil ve asker kaçağı Ahmet 
Ce\ det iı mağa düımü~lerse de 
çevreden yeti§ilerek kurtarılmış· 

I lardır. 

Bir Türk sanatkarmm • •t raltı et _.ı,t· mı devrıoe aı ye 
1 11ur . 

de be§ toprak labd bu llPlta e•l"
1 

'• 1\ 

m ıvaff akıyeti .. 
k·ı yer• ~ 

Tarsusta bu şe 1 -" J 

pek çoktur. .. AIL b•ıı Je "~ 
Geçenlerde Gok · Jtı ef'J r 

Avrapada yapılandan daha ucuza 
koza şifleme makinesi yapıldı 

. . k D Y''' 1•' kaım~ ısı vaparb.e raıtl•ll~ı ııe· . 
'rndıy ·~ k A .. jiel ' -

bir ) .. . mmU~ı ' 'f-' 1 

, ı ,,. .~s• • '" ~" hnt deıru.,, ' · a :ı be ol•" ' 
~----------··----------- Orta mektebh.de t,lr b" ~ 

Adanamızda Avrupadan geti~ 
rilmekte olan ( koza ıifleme ) ma · 
kinelerinin aynini yapan bir Türk 
ıan•tkarı vardır. Bu saoatkar yağ 
camii yanında ufak bir atelyrsi 
bulunan Edip ustadır . Bu uıta 
Edip, bu makineleri nasıl yaptığını 
bize ıu suretle anlattı : 

- ilk mektep mezunuyum • 
Oodört yddanheri marangozlu§'u 
bir çok ustaların yanında devam 
1ı bir suı ette çalışmam ıonunda 
elde ettim ve aaaati ilerleteorek 
müstekil bir atelye açtım . Plin 
çizmek , proje yapmak gibi iıleri 
de Alman 11natkarlarınıo yanında 
çalışma sonunda öğrendim . Fab
rikalar, Avrupadan Adaoaya ( ko· 
za ııfleme ) makineleri gctirti· 
yordu . 

· Bu makineler bet ırne evveli· 
ye kadar Adaoaya iıler ~bir vaıi· 
yette 1700 liraya mal oluyordu . 
Düıündüm , taıındım • Bu basit 
makineleri daha ucuza bir Türk 
aanadıart niçin yapamasta ?I Ma· 
kineler Ozerinde tetkikat yaphm. 
Pilaolaııaı çizdim ve hemen ite 
giriıtim . Demirci ustalarının da 
yardımı ile bir makine yaptım. 

Bunlardan brı seoe önce Cum· 
huriyet fabrikasına iki tane ve ge
çen yıl da Gilodo, it fabrikalarına 
bir tane ;· ;>hm . Bunlar bugüne 
kadar biç aksamadan çalışıp dur· 
maktadır • 

Şimdi d~ Kadı köyünde Hali-

sin fabrikasına iki tane yapmakta
yım. 

Bu makineler bildiğiniz gibi 
pı muğu kabuğundan ayırıyor ve 
kütlü haline getirtiyor . Şimdi 
Avrupadan getirilen va 1100 Hra
ya m?l olan bu makineleri ben 
montajını yapmak ıartiyle ve iş· 

ler bir vaziyette 650 liraya sal· 
maktayım . Bu makinelerin yedek 
parçaları da tamamen Adanada 
Türk sanatkarlara tarafından ya· 
pılmuktadar . 

Bu makiaeden bı§ka • fabrika
lar için amele tarafından görül
mekte olan İ§leri yapacak bazı 
parçaları otomatik olarak yap • 
maktayım . Bu Kuretle fabrikacı· 

lar amele hususunda kazanmı§ 
oluyorlar . 

Y alaıı teessüf ettiğim bir ta · 
raf varsa o da güya benim yaplt · 
ğım makineler Avrupada yapılın· 
lardan aşıığı , ~ok çabtk bo -
zulurmu§. Hakkımda bu propa 
gandayı yapanlar menfaatlerine 
sakatlık gelen komisyooculardır . 
Öyle ya fabrikalar ; benim yıptı· 
iım ayni Avrupa makineleri ev
safı haiz ve 650 lirayı mal olao 
mıkineyi .. bırakıp da niçın 1100 
lira v~rsinler. Yaptığım makine
ler meydandadır . Şimdiye kıd.r 
hiç bir suretle bozul mu§ değildir. 

Fabrikalar Türk sanatkarları 
tarafındanJyapılan ve her teyi yer· 
Ji mala olan bu makioelert istek 
gösterirler . 

babasına: ,. et• b• , ' 
- Bunları hDkUlll a.. ıöl~t 

k. k•Ç1 " ,,.. 
vermeden çıkarma ilk c••'" it 
ekmiye benzer. Bi1Y elilJJıd•~ 
hükumete fbaber ve; baıl•O _.ııl 
Oğlunun söıü~~ hak ;,,ele 1'.";ır 
Ali doğruca Gozlll g -ı·ıerı .. Jt 

' .. • t tıo- -ıav 
hafriyatta lıukume ftfO- ro b" ~ 
rak bulunan Adan•. idet•~ \..~ 
rü Y alma o Yalgıua. g ~ L ~ 
her vermi§tir. derbıl 1~1'9 J 

y alma o y algıo, deO ~ • 
d · ıb e '"" -koyarak l:ağ a ıc e bir ç~ ~ 

deıme y-ptırmıt v dôıt 
zelerde şi o:uııy•o uill 
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tıf· ,.. 

meydana çıkarı 1111 
1 tol" ,di' 

Labdler Qstü k•P' 
1deftİ ,o'.' 

ıemektedir ve aıulDY:ıerlod ' 
sonraki mezar a~e efradı~~ 
Beş labdın bir aıle oiıt ft ~ 
olduğu sanılıyor!· B~le ~oııdl 1' 
tinde yan yana 8111 t ;8 , ıs' ' 
Boyları 76, tOO 'd dır . fili 
aantim uıunluto0 1 

k•"djl, ; 
Lahdlar odasınd• J1'• ,e r,,11 

ıi , kemik , tuoc ~ 91 . d• P: (il' ~ 
gibi şeyler bulunlll 

1 
,;lik ' I ~ 

okuumıyacak lradar d•"''"' 
} tuDC 

zuktur . Bun ar • c••' \. ~'I 
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mıntaka11aa mı . 'ti jeri 
ayrıca tarıblik bır e ~fi / 
dır • _ f erıl file' 
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1 icaret mektebi 

Mezunları cemiyetinin 
bir d ·leği 

Adana Ticaret mektebi mezun 
tarı cemiyeti idare heyetinden al
dığımız bir tezkirede, mü,,ssese VA 

fabrika sahiplerinin çalıştırmak 
isteyccekleı i memurları bu mek
tepten çıkmış olanlardan ahlakları 
tnkJirJe hem kenJilerine verilen 
ö<lovi eyi bir surette başarttıracak
lan ve honı de bilgili ve ticaretçi 

kıymetli ı ..... . uı..1· kıJz::ıııocnı..11rı \ u 

Lu suretle <le işsiz kalon Türk 
gençlerine yardımda bulunmuş o
lacokla rı h·!, irilınektedir. 

Sebze fiatları niçin 
pahah? 

Halıçelerdea piyasaya her gün 
çok miktarda sebze geldiği h•l · 
de fiatlar geçen senrlere haka 

bu mevsimde pek bahalrd&r. Bu 
nun de sebebi bir k•ç kişinin hir 
trüst yaparak aaLahleyio erken-
den piyuedaki aeLzcleri t•ptaıı 
k• ldırıp komşu vilayetlere sev. 
ket mel<rindeo ileri gelm~ kte ol· 
duğu söylenmektedir . 

Sebzenin geç yetişmesine so 
ğukların da tesiri olduiu aÖ)leni 
yor. 

Bugün kab•ğıo kilosu 10, 
fasulya 30- 40, domateı 100 , 
bakla 2,5, bezelye 12,5 - 15 , 
tue patates 12,5 -15 , enginar 
danesi 5- 7,5 kuruştan satılmak 
tadır . 

Memurların Mayıs ayhklan 

Drfteıdarlıkça memurların Ma 
yıs aylıkları dün ~erimi§ti. 

Yarınki At koşuları 

İlk bahar At ko~ularının ikin 
cisi yarın öğleden sonra tam saat 
on dörtte koşu yerinde yap.lacak
tır. 

Bu koşuya girecuk olan tay, 
At ve kısrakların ıleftc: ini yazma işi 
bitirilmiştir. 

Tay koşusuna bir dişi tay, ikin 
ciye 9, üçüncüye 6 ve dörJüncüye 
7 At ve kısrak girecektir. 

Bu girecek hayvanların hepisi 
do bir çok koşular kazanmış olılu
ğundan yarınki koşular çok zovkli 
\O heyecanlı olacaktır. 

Güvenli bir arkadaş 1 . 

Benzin odUll ! 

ıJ ,, 
· ~6 f ı• 

.. ud11
"' ''"'~ • - 1 yur ,.,.. ~ 

O · · • · ·0 a ıp 1ııı larkı demlen anormal ökonomi hareketlerını .. t"yoçlıJf e~~ 
manda Almanlar dn kendi yağlarile kavrulmaJr "~ 11

' ~tanca • ı 
dıı lıilinde tekniklerine. dayanarak kapamak yoJ\JnJa 0i~'ır 
yoratış kuvvetlerini harcamaktan geri Jurıııuyorlar. emlek8l.t 0,~ 

ller yıl yüz binlerce ton benzin istihldk eden bu %joi ıut• ,1, 

dış memlckbtlerden tedarik ettiği bu maddenin de y ~,,.,,~ r~' 
yakma maddesi keşCütti • .. 01eteıı r5o 111~, 

O 'un B b . . .. d··ğ·· 'ıai rnukelll . ı·o ;,, "' 
. u gozı . . u gaz enzının gor u u '$ ırnak ı~· fi• • 

dır.Orta kuvvette bir otomobil yüz kılometre yol 0 ·k rnosr" r 
1 k b . 65 f 13pl d1 
1 cnzın harcarken,bu gazln, ayni yol yalnız ,~,ıı 
dılebiliyor . • 1,pıldl Ş . d. abelst• 

ım ı de hu gazla yürütülen demi ryolu er 
Yukarıki rf'eim bunlardan birini gösteriyor. 



ltalyan tayyareleri ta
rafından yere indirildi 

Sestocalende [ İtalya ] 1 (A. 
A) - "Royter,, ajansından: 

İtalyan hava kuvvetlerinin 
hllylik bir merkezi olan bu ıebir 
üzerinde bir çok defalar uçtuğu 
görülen bir Alman tayyaresi altı 

İtalyan askeri tayyaresi tarafın
dan cumartesi günü yere inmiyc 
icbar edilmiştir. 

Hükümetin şimdiye kadar 
gizli tuttuğu bu haber yeni ifşa 
olunmuştur. 

Alman • tayyaresinin içinde 
ıivil giyinmiş bir şahıs bulunu
yordu. 

Zaanedildiğine göre bu bir 
Alman zabiti idi. Üzerinde Alman 
markalı iki fotoğraf makinesi bu
lunmaktadır. Şimdi mevkuf ha
lunmıktadır. 

Yugoslav yada 

lntihabatın'. yapilmasına 
emir verildi. 

ti D 11• · • 

( 'ffirkSÔzfl) 

Uluslararası 

Ticaret odaları kong
resi yapılacak. 

Varşova : l ~A.A) - Ulus· 

Mesai bürosu başkanı- lararası Ticaret odası Reisi Valis-
nın bir söylevi ıingen bugün buraya gelmiştir.' 

Bu seyahatten maksat 1935 hazi-
Roma : l (A.A) - Uluslar a- randa toplanacak olan Uluslar · 

rası mesai büuıu reisi Butler arası Ticaret odalan kongresi 
bugün gözüken dünya ökonomi hususunda Polonya ökonomi mu-
kalkınmasının esdslı olmaktan zi . hafıli ile temasııı geçmektir. 

yıde sathi olduğui:lu bir çok mem· 
leketlerde filhakika itsizlik azal
mıı iştibsal çoğalmış ve kambi 
yolar istikrar bulmuş ise de ulus
lar arası ticaretinin 1933 . seneki 
seviyeden hemen hemen farksız 
bir derecede yüksek bulunduğu
nu söylemiştir . 

ButJer, işsizlere yapılan para 
ve yiyecek yardımı uluılunun 

gençler üzerinde feoa tesirler yap
hğını ehemmiyetle kaydedeı ek 
bu babda istikrhzlarla yapılacak 
bayıodulık işlerini iJ tiz;am dmiş 
tir. 

Botler ayni zl}mandı İ§ saatle 
rinin azaltılmasını, sanayiin tenk
ıikini ve uluslar arası bir teşkilat 
plaaıoın hazırlanmasını tavsiye 
etmiştir . 

Lehistan - ltalyan 
münasebatı 

Dantz:g meclisi 

llk toplantısını yaptı 
---~--

Danlz;g : l (A.A) - Nisanda 
seçilen yeni Mebusan Meclisi ılk 
toplantısını yapmıştır . 

Sosyaliııt Mebus VeLer s ~ çi-
oıin meşruiiyetine itiraz ctmiıde bn. 

nun üzerind reis bir karar ver· 
m ek ıelahiyetinin munhasiıen 

yüksek muhakemeye aid olduğu· 
nu söylemiştir . 

Mtclis mahliflerin protesto 
latıoa rağmen muhalef~t aleyhi
ne müteveccih bir iç nizamname
:Yİ kabul etmiştir . 

Meclis muobasıran oasyonal 
sosyalistlerden würekkcb divanı· 
oı da s ~ çtiktcn sonra Ayan 26 ı 
muhalife karşı nızilerin 43 re}'i 
ile itimad beyan etmiştir • ı 

Belgrat : l (A.A.) - Umu- Var§ova : l (A.A) - Dışarı 
Bunun üzerine Ayan reisi Ge

eisler, son intihabatın ekseriyetin 
oazilcrde olduğunu isbat ettiğini, 
Dnnıig teşkilatına riayet oluna· 
c~ğım ve Lchistaola aolaşmı si· 

miyetle intihaba iştirak imkinı işleri bakanı Bck'io İtalya Müs-
verildiği gibi Bclgratta toplan- teşın Suriçle yaptığı mülakat 
mak imkanları da verilmiıtir. hakkında Fransız gazetelerinin 

Bunun üzerine Belgratta yedi neşriyatını m evzuu bahseden ''Ga 
sekiz bin kişinin iştirakiyle bir zete Polska,, bu mülakatlar hak· 
toplantı yap:l:nış, !akac hatipler kında Lthislao ve İtalyan ajans-
mu•yyen bir pt0~ram göstereme- iarı tıu 3f ıodan verilen tebliğler 
dikleriodcn halk yavaş yav .. y .!Q-

1 
h~ ·idode biç bir ~ey görüşülme 

ğılmış ve toplantıyı yapanlarda biç diğiai ve binaenaleyh hn ncşriya· 
bi~ ~uvaffakiyet temin edeme- 1 tıo esassız olduğunu yazmıkta 
mış!ır. ' dır. 

Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar 

-------------------------------------------
lir - Kapık kimin elinde bulunur· 
H bulunsun geri ahoır • 

Gaşyetmek -
geçirmek 

Kendinden 

Örnek : Gurubun hu güzel 
ıgıkları heni gaşyetti - GUn batısı· 
oın hu güzel ışıkları beni ke.odim
den geçirdi • 

Matlub - İstek - (Fr.) De 
ıir 

Örnek : .Matlubunuzu is'af 
edemiyeceğim - İsteğioizi yerine 
getiremiyeceğim - Je ne pourrasi 
pas accomplir votre dcsir 

Mefkure - Ülkü , ideyel -
(Fr.) İdeal 

yasra oa devııım edilecl' ğioi ıöyle· 
miş ı ir . 

Romen krahnın annesi 
Londrada 

Londra 1 ( A.A ) - Roman
ya kralının validesi lıusuei ziyartt 
maksadiyle buraya gelmiştir . 

kılavuzu 

Gayri kabıli afiv - Bağışlan· 

maz 

Örnek : Bu kusurunuz gayri 
kabili afiv netayiç tevlit etmiştir -
Bu suçunuz lıağışlaomaz somıclar 
doğurmuştur • 

Gayri kabili inhina - Bükül· 
m~z 

Gaşyolmak 
geçmek 

Caşy içinde 

KcndiodP.n 

Kendinden 

Örnt·k : Onun ~ayri kabili in
lıi na bir yaradılışı vurdır - Onuıı 

Öruek: Sizden temennim odur bükülnH·z lıir yaradılışı vardır. 

ki - Sizden dilt>ğiw odur ki 1 Gayri kabili itiraz - ~öz gö· 

Tt'menui - Dile - (Fr.) Sou 
hait, voeu, demande, sollicitude 

geçerek 
Gatıctmek - Daldırmak 

Gavr - Dip 
Gavvas - DaJgıç 
Gaybubetinde - Yokken 

Örnek : Ooun geybubctiode 
işlerine kim bakacak - O yokken 
işlerioe kim bakacak ? 

Gaye - E·ek - (Fr) But 

Örnek : Büıün Türk çocukla· 
noı okutmak haglıca gayemizdir -
Büıün Türk çocuklarını okutmak 
başlıca ereğimizdir - Notre but 
priocipal est d'instruire touı les en· 
fanta Turcs . 

Hedef - Amac - (Fr.) But 

Örm~k : Ordular ! Jlk hede· 
finiz Akd,.nizdir - Ordular ! İlk 
amacınız Akdenizdir - Soldats ! 
Votre premier hut eet la Mcditcr
ranoi:c 

Makıat - Vargı - (Fr) lo 
tentioo 

Örnek : Ankara')'& gelmt>kten 
mak.eaılım sizinle görü§mektir -
Ankarayı gelnıekteki vargım sizinle 
görüşmektir - Sizi görmek vargısı 
ile ( maksadı ile ) Aokaraya geldim 
- C'cst danıı l'intention de vous 
reocootrcr ( de causer Mvec vous ) 
que je ıuis venu a Ankara 

M~tlub - Alacak - ( Fr. ) 
Credit, Avoir, creance 

Üroek : Ondan yüz lira mat· 
luhum var - Ondan yüz lira ala· 
cağım var ... 

Temenni etmek - Dilemek türmc·z 
Gayet - Pek, pelıçok 
Gayret ( Bak : cehd, say ) -

Çalışma, çabalama, dürüşme 

ÜınC'k :· Bu, gayri kahili itin11, 
lıir bedalıı·ıtir - lhı, !ÖZ götiirmr z 
lıir lıesbellikıir. 

Gayrete g~lmek - Davran- Gayri kabili kıyas_ Bambaş 
mak, canlanmak k 

Gayrete getirmek - Davran-
dırmak, canlandırmak 

Gayretke~ - Yardakçı 

Örnek : Arkadaşlık iyi şeydir, 
gayretkeşlik kötiidür - Arkadaşlık 
iyi eeydir, yardakçılık kötüdür. 

Gayr - Özge 
Örnt'k: Gayren<liş - Özg<'cil 

Gayri - Yact -, · sız, · maz 

. Örnt' k : Cazip - Gözen; ı;ray· 
ri ı·azip - Yu<lgözeo • milli - Ulu· 
ııal; gayri milli - yaduluııal . 

maz. 

Gayri muvafık - Uyırun suz 
Gayri kahili icrrı - Yapıla-

· Gayıiablaki ( Bak : ablak takı
mı ) - Y adahliiksal ( ' ' L 11 ir.r.e 
okunur ) , ıhliiksızcı1 

Gayrielistiki - EHutmez 
Gayriiradi, gayriihtiyari - lr 

deeizc,., istemeksizin 

Örnek :: 1 - Gayri iradi ha· 
rcketlcr için kanun cezayı tahfif 
eder - İrde~izce han·ketler için ka
nun cezayı azaltır. 

2 - Gayri ihtiyari olarak ha
tırınızı kırdım - lıtemeksizin halı· 
rıoızı kırdım . 

a, eşsi z 

ÖroC'k : O, akraniylc gayri ka
bili kıyns Lir çocuktur - O, taydaş· 
larrndan bambaşka bir ~ocuktur. 

Gayri kabili şifa - Onulmaz, 
savuşmız 

Örnek : Bu hastalık gayri ka · 
bili şifadır - llu lıasıulık onulmaz 
( eavuşmaz ) bir lıastalıktır. 

Gayri kabıli \ahamwiil - ç~
kilmez 

f>rrıf'k : Orıun nsabiyrti artık 
gayri kalıili talıanınıiH Lir dereceye 
gelbi - Oııun siuirliliği artık çr kil· 
nıez Lir dnı·ccye geldi . 

Gayri kabili telafi - Yerine 
kocmaz 

Örnr k : Bu, biiıiin Lcşcriyı·t 
için gayri kabili te lafi lıir ziya olur 
- Bu , lıiitlin iusanlık için yeıiu c 
konmaz hir kayıp olur. 

G•yri kabili tezelzül - . Sarsıl · 
maz, yerinden oynamaz 

Örru~ k : Türklüğün tereaki 
edt'Ceğine gayri kabili tezı•lzlil bir 
imanımız vardır - Türklüğün iln
liycceğiue sarsılmaz bir inanımız 

vardır . 

\ 

flrdk : 3 

Asri sinemanın 
zengin ve emsalsız proğramı 

2 Mayıs perşembe günü akşa·mından itibaren 

ebedi artist Pola • • 
negnnın 

En büyük temsili 

Kurşuna dizilen kraliçe 
Ayrıca Fevkalade eğlencel i iki kısımlık komedi 

aman karım duymasın 

pek yakında : Boğaziçi şarkısı 

bugün gündüz iki buçukta matine 

Canım Paris ,. 
5371 

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

Karavan 
Çılgın Kan 

Ana, Balla - Sarlboyer 
Tnralıollıın yarat lıın şaheserl er ş ı heserini snygı değer seyircilerine 

Bu akşam 

Alsaray sineması 
Tııktinı etmekle sonsuz kıvaç duyar 

Karavan 
Şimd iye kadar Adanoya gelen (ilimlerin mutla ktı en güzel iJ ir 

Proörama ilAve : 

- Tehlike adası-
Heyecanlı serinin ikinci kısmı ve Dünya lıaLerleri 

Matineler : 
Perşembe .2-4,30 da Çılgın hayat-Tohlike adası birinci kısım 

Cum 'l 2- 4,30 da Kııravıın - » » ikinci kısım 

Dikkat : Cumartesi el ilanırm:ı rnutla lrn okuyun 

5369 

• 
DIŞ MACUNU 

v~ FIRÇAN 1 zı 

I 

EC ZANESINDEN ALiNiZ 
. 

UÇUZlıUIC. ----. OOGRUlsUK 
5370 

Cölleşen arazi 

J. \ 

HaLer \'erildiğ:ue göre Uirlt ş'k Amerika m~mleketlerinin orta 
batı tarl!flarında kum fır tını.ıları alahildiğioe fazlalaşıyormuı. Bu 
yüzd~n en veı imli ve zer giu topuklar be~ on giin içinde metro
larla kum yığınları altında kalıyormuş. 

Yukarıki resim, Çöl haline geldiği için Pabipleri brafindan lfrk 
Cedılen araziyi ve Çiftlik damlarani göstuiyor, 



Flrtik 4 
sa 

Fransız bakanları 

Milli müdafaa komis
yonuna izahat verdiler 

' 

-
Paris : l ( A A ) ..:. Hava ' 

harbiye ve bahriye bakaolan mil 
li ıniidafaa komisyonuna memle· 
ketio tmniyeti için ururi olan 
krediler hakkında tafaiiit vermi§· 
lerdir • 

lngiltere hükumeti 

Japonyaya yeni bir 
nota daha verdi -----
Londra : 1 ( A.A ) - logil

ıere hükumeti Mançukodaki ben 
zin l\louopolu meselesine dair 
Japonyaya yeni Lir protesto no· 
tası ver mişlir • 

Faşist teşkilatının 
mevcudu 

Roma : l ( A.A ) - Bugüo 
30 Tısan gürıü F ,.şist teşkilatları· 
nH mevcudu 4,397,288 dır ki hu 
rıun l ,913,144 ünü Barillalar ve 
1,665 nı da genç ftalyau kızları 

.1 

teşkil etmektedir . 

Ruzvelt'in emri 

Amerikada nasıl 
karşılandı? ---

Vaşington : 1 (A.A) - Reisi
cumhur Ruzvelt Meboun Meclisi 
askeri komisyonuna verdiği bir 

emirle har biye hakan lığı planları 
hakkında komisyona verilen iza
hatın De§riai menetmiştir . 

Böyle bir emir Amerikadı ilk 
defa olarak verilmektedir • 

Bulgaristan-Lehistan 
arasında 

V H§O\'I : 1 (A .A) Buliar
Lebistan konsolosluk muknele
ıinin tasdiknameleri Varıovada 
teali oluamuıtur • 

Varşova mahkemesi 

Pe.ıa taklit edenleri mah
kum etti 

1 
1 

' 

Var§ova 1 (A.A) - Mahkeme 
logiliz ,.~ Leh ubammı taklid et- : 

mi§ olanların Lebiatcodaki şeriki 
cür ümlcı inin mubakemeaioi biti· 
ıirerek Dubeiııke ile Cı.ap:ıiki 

ikişer yıl ve Cukieriyi altı ay bapse 
mahkum etmiştir , 

Ankara halkevinde 

- Blrillcl firllkden arlan -

maz sanat hızları ııermiş ola1.1 
aıtiıtlere teşekkür cdeıken rğtr 
•kırlamakta kusur olmuşsa hoı 
görmelerini dılem ·ştir . 

Ruscaya tercüme edilen bu 
söylevden sonra So\ yet ar tiıtleri 
namını ela gurabua bafkaaı Ar 
karıof ortaya gelerek Ankarada 
gördükleri l>üyük saygı ve dost 
luktan ve çok iyi kabuJdcn pek 
memnun ofduklarıoı ağırlamakta 
kuıur olması sözünün yersiz bu 
lunduğunu ve bu kadar iyi bir 
kabuliln ancak huyük Sovyet bir 
Jiğinin Lüyük Türkiye Cumburi 
yetile ol•n kırdeşlık ve dostlu 
ğunun kuvvetli bir belgrıi oldu· 
ğunu söylemiı ve artistlerin u
nutmayacakları hu doıtluk •e 
iyi kabulden dolayı teıekkürle
rini bildirmiştir . 

Çok alkışlanan bu iki ıöylev· 
den 50nra f oplıntıya son verıl-

mişrir • 
Öğrendiğimize göre Sov,tet 

tistleri beraberlerinde getirdik ar .
1 feri 200 kadar nota ı e seyy~.r 

. t •ergis:ni Ankara halkevı. uya ro .,, ·• . 
ne hediye etmı§lerdır : 

( Ttırk 8asll) 2 Mayıs~ a _ z __ _ s 

1 1 

' 

a.s 1 Sayhan ılefter'iaiıftdll 
B e 1 e d i y e i 1 i n l a r ı ~-ryo•i Cin•İ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~ Kızıltah~ Tarla 

Adana Borsası • uamc:' e erı 
PA~IUI(. ve r~zA 

Kilo Fiya11 
et 1St 

M 

En az En çol 
IC. S. K. s. 

Kapı malı pnmu~ 
l=C_-= 

l'ıyasa parlal!'r •• 
15iyosa lf'mizi 

" iane 1 
36 . - 36,50 

Jane 11 
Ekapres ·-
Klevlant 

YAPAGI 
Beyaz 
Sivoh 1 

Ç 1 G t T 
Ekseres 

,~ iane 
Yerli .. Yemlik,. 

-,. ••Tohumluk., 

HUBUBAT 
But?day Kıbns 1 

,. Yerli 
., Menıane 

Arpa 
F,a ulya 
Yulaf 

-

Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Hakla 
Si sam 

UN .... Salih Efendi -... .. •• ·-.ı:ı 
Düz kırma .o tU 

~ >. 
.. 

Satılan Mikdar 
/Cüo 

1 
1 

1 
ı 
1 

l ı 
-

-
1 

1 

1 -

Asri gazino ve parklar icara veriliyor 
Kemernltı mcvkiinde Asri gazino ve kuru köprüde 2 numarnh camlı 

kahve ve Pro lestaıı mezarlığında arsıı ve kolordu civorıillla Y ılJız par· 
kı ve bitişiğindeki Seyhan parkı ve hükumet içerisinde 1,2,3,4,5 nu -
maralı a)t kat yazıhaneler ile 1,2,3,4,5 num'lrnh üst kat yazıhaneler 
ve Karşıyııkada Misis yolu üzerinde 5,7,9,11,13,29,31,33,35,37 ve Kn · 
rataş yolu üzerinde 23,25,27 numara, Belediye önünde l numaralı sa 
tış barakası Yağcnmii önünde 2 numaralı satış barakası ve hükOmet 
içerisinde 3 numaran b:ırııkn ve kolordu civarında 4 numaralı boraka 
açık artırma ile kiraya verilecektir. 

ihale 14_r:;_935 salı günü saııt on beşte belediye encümeni oda
s nıla yapılacaktır. istekliler her zaman belediye hesap işlerinde şart· 
nameyi gö. ebilirler . 

lst~ klıler ihale günü temioallarile birlikte belediye encümenine gel-
meleri ilAn olunur.· 5358 29-2-5-9 

Seyhan 
den: 

vilayeti daimi encümenin-

ldarei Hususiyeye ait cins ve mevkilerile evsafı saireleri aşağıda ya
zılı ev, dükkı.n ve mağazaların 1-6-935 tarihinden Mayıs-936 so
nuna knlior bir senelik icarları açık ıırtırmn suretile müzayedeye çıka
rılmıştır. 

Ş'lrtnameyi görmek isteyenlerin hor gün hususi ~uhase~e. mü~ür
lüğüne, tulip olanların da yüzde 7 buçuk pey akçalarıyle bırlıkte _ıhale 
günü olen .9-5- 935 tarihir.e müsadif perşembe günü saat on hır.le 
Vil~yet Daimi Encümenine müracaatları ildn olunur. 5349 24-28 2 6 

Emlft kin Bedeli sabıkı 
Cinsi Mevkii Lira K . 

Simit ::ı u:: 
" -c:: 

ı. _ ı 

No. 
1 
2 
3 
4 

Dükkdn Hükumet civarı 95 -· Cuml.criyet ..2 -
·- iij - - ~ 

~> -N ::ı •• 
Düz lı..:umıı ,, f' c.>o 

Alfa .. 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

l / 5 I 1935 İt Bıınkasmdıo ahom19tır. 
Santim Pcne 

Liret 

1 
9 

1 
6 52 Mayıs Vadeli 

Rıyşmırk 1 
6 47 Temmuz Vadeli Frank"Frao&ıZn 12 ·- 6 78 Hazır Sterlin "ln~iliz,. 606 

lliul hazır 5 69 Dolar "Amerikan" 79 
Nevyork 11 77 Frank ••Ieviçre" 

-

()4 

97 
U6 
2:) 

'87 -

1 

5 
6 
1 
8 
9 

10 
il 
12 
22 

)) 

• 
)) 

J 

• 
• 
• 
,, 

" 
" ,, 
,. 

» » 79 
• c 50 
• » 72 
• • 100 
• • 30 
• 16 
• • 26 

• » 24 
,, 
., 

,, 
il 

6 40 
15 

" " Y&ğcami civarı 

" 
,, 

30 
140 
140 

931 icarı 

123 
124 

--------------·---------------------. 25 
kurtuluş mücadele hatıraları 12 Adananın 

,, " " 140 

" " 100 

Yazan Kars eaylavı ( Esat Ôzgur ) 

Baştanbaşa hakiki bir surette yazılan bu hat~ra kita ~ 

bını her h•>lde okuyunuz. 

Satış yerleri : Yıldız gazinosu karşısında gazeteler bayii Poli~çi oğlu 

Hüseyin ve Bedostende kitapçı Sadık vo Abuzar . 

Alman lnğillz 
mzakoreleri 

Seyhan vilAyeti Daimi 
encümeninden : 

33 
34 
35 
36 
69 

1 ,, 

! " 

" ,, 
" 
'1 

,, 

" ,, 
18-19 " 
20_ 2 I DükkAn ve hane 
BilA kahvchnne 
28 Mağaza 

1 
BilA beş odAh meJres., 

,, Dükkan 

Siptilli cıvarı 

,, JI 

" 
,, 

" 
,, 

" 
,, 

" " 
" ., 

" 
,, 

Taşçıkan civarı 
,, ,. 
Karşıyuka 

il 

Nacarun 
,, 

26 
300 
300 
131 
ıoo 

405 
300 
501 
136 

15 
71 

117 
14 
18 

Bc~leli esbakı 

13 dükkdn K e pa lıçarşı 24 
il 18 ( 2501 ) lira beJuli sabıklı AJa- ı 4 .; 

- Birinci firllkden arlan - nıı kozasına a it Taş , kireç, kire- bilA ,, 
Saathane civarı 90 
K rçecilı>r çarşısı 25 

Bedel sabıkı 
Alman İngiliz müzakereleri mit ve eros.al~ oca~!ar resm.i 1 - 136 " 

bir hakikat olursa İngiltere di- 6-935 tarıhıoden ıtıburen hır sene 65 Çinko moğoza Abidin paşa cadJcsi 71 
Karnsoku 25 ğer devletleri~ umumi bir anlaı- ınüıldotle ve açık artırma surt!tilo bilA hane 

ma temin etmeden Alman meta· müzııyedeye çıkarılmıştır . ,, İki odah hane lstikldl 10 
Köşkerler arastası 15 libıtmı kabul edemez • Şartnameyi görmek isteyenlerin ,, dükkdn 

Almanyanın İugiliz - Alman her gün hu:msi muhuebe müdür· ,, be~ odalı hıme Ziraat bankesı arkası 80 
İcadiye 20 müzakerelerinin Mayıs oı tasıoa lüğüne , talip olanların da yüzde ,, bir odalı ,, 

talikini müuit bir şekilde kar· 15 pey akçol:irilo birlikle ihale gü-1!'9"'-----------------·---
tılıyac•ğını bildirdiği de malllm- nü olan 9 - 5-935 tarihine mü- 1 D k B h dd • V • 
dur • " sııdif porşıHnbe günü eaat on bu· Q tor a Q rn 6 engın 

Uoını : 30 (A.A) ·- Giomale çukta Vildyı·t Daimi enciimcnino Ç · k h [ kl •• h 
Dital ı a gazetui Almaoyauın 1935· müracaatları ildn olunur. 5348 l OCU asta l OTl mute OSSlSl 

!~ •. ~:;:• ~;;~;;ır;,:~;;i~~.:~:~o- 24
-

28
_

2
_

6 
il Yeni istasyon caddesi, Doğruluk fabrikası kar\'ı tarafında dört yol tadır . 

Bu mc:yuıda yirmi§er bin ton· -----------.-. 
luk ıki s.ffı lıub gemiei,9 ila 10 . r 
biner tonluk ıki luavıızör ve Mete 
12 den çok tlııba f zla sa- 1 .. 
yıda denizı.l.tı gemilcıi yap.lacak· Türk kahraman ıgının 
tır • 

1938 de Alman donanması 

166 bin "torıilntoyu bulacaktır . . . 
P•ris : 30 (A.A) - dışın ıı-

leri balcanı Lava) bugün bir saat
tan faz1a Sovye t Bü)'ük Elçisi Po· 
temlırin ile göıUşmü~tOr . 

Tahrire aid daha bazı mUı
killerin henüz balledilmemit ol· 
duğu anlı§ılmaktadır . 

.Müzakerelere yar1n da deııam 
olunmaıı mubtemtldir . 

Lival Almanyanıo deniz silah 
laı ı buıu ıundaki tedbirlerinin or 
taya çıkaııldığı vaziyet hakkm
da da İngiliz Büyük Elçisi Geor· 
ge Clerk ile ıfü BımGttür . 

canh bir örneğidir. 

Yitik şahadetname 
Adana Gozi ilk okulasınden 

aldığım 10-~933 gün vo 81-
160 sayılı ilk okula bitirm~ şaha 
detoamrsini yitirdim yenisini çı
kertacağımılan eskisinin hükmü 
yoktur C Adana llurmaJı mobal· 

Je11inden 44 numalalı 
evde Hüseyin oğlu 

Bc/ıcet 

ağzındokı muayenehanesinde. 

Gündüz sabah saat sekize kadar 

Ögle saat 12-1 arasında 

Üçten sonrada her arıu edilen zamanda müracaat eden haıtala-
rını kubul ve tedavi eder.5174 17-30 Tulefon numerası 63 

·--~~~~--------~--~---~--------------~ 
D. demiryolları 
liğinden : 

işletme müfettiş-

Adana deposuna bir sene zarfında gelecek kömürlerin vago :ı larılan 
tahliyesi ile istifı işi için açık eksiltıno günü 27 4-935 tarihindo 
İstekli çıkmadığından kanun mucibi açık eks ltıne IO giin uzatılmıştır. 

Ekeiltınu 7 may1 19J5 aıılı gürıii saat 16,30 da Aaana işletme mü· 
fottişliğinde yapılacakt ır. 

Şartnamesi işl<?tmc cer baş mült:Uişliği kalouıinde bedelsiz olurıık 
gö:ülebilir. lsteklil··rin 249\l No lu kanun mucibinco v( sa:ki ldzımeyi 
hamilen muhammen bedel üzerinden 75 lira sağlamlık akçasile 7 Ma
yıs 935 salı günU ıaqt 16,30 da Aılana işle\R\e müfelti~liğine müra_ 
caatları .~367 30-2-5-6 
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