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-- 1 3 Mayıs 1935 
,;ı CUMA ,. :::::::----ı 

~~ı~ruiıuş 
80 Tayyare kupası maçı bugü öğle· 

den sonra şehir sıadyomunda ve 1 koşular da koşu yerinde yapılacaktır. 

ADANA : GÜNLÜK GAZETE ON İKİNCİ YIL - SAYI 3213 

~ manya ile ticaret işimiz 
51 8 
~ ı\f er/inde imzalanan protokol 

~ == 
Aydın hattı 

1 Hazirandan itibaren 
bize geçiyor .. 

~: ~ 0Yıs 935 tarihinde merivete girdi 
:r IJ J Ankara: 1 (A.A) - Aydıo 

53 tofok 1 K demiryollarıoın s~tın alıoıoası et-
s4; h 0 Ve lernig anlaşmasıntU ana rafında Bayındırlık bakanlığı ile 

ati k j j şirket murahbuı mister Adin 
~ .. ~b~•ta. arı es i an aşm arın tıbkıdır 1 araaında 4 aydıoberi devam eden 
.a •b 1 (AA · müzakere oeticelenmiı ve kanr-
IP iJ1i .1 · ) - Türkofie· catı şimdiye kadar olduğu gibi 1 
.ııJ ~ ~.'' ııılotir : protokole merbut 1 numaralı !is - lsştırılan esaslar oekillertheyetinin 

51 ! Al~aıı 1935 tırı"hı"nde B·r· t d 1 l 1 . . b kaıarına iktiran ederek bugün ytni " .., ~ e e yazı ı o an ar ıçın ser estçe b k lk b" . 1 " ı •tıy11 ·ı T k 2 l . . . a an , ınasıoın merasım sa o 
1 iea • ı e ür iye ara- oo. u lıstede yızılı olanlar ıçıo d B . d 

1 
k b k Al' ç p 'iı! rı ln'"b k I d .. . . nun a ayın ır ı a anı ı e-

l \.. ıe,i b· u adele ve tediya artı ırın a gostcrılen mıktarlar . k .
1 

M" Ad" f 
J ıı, ır pıot k 1 · I d h'l· ı 1 kt tın aya ı e ıster ıo tara ıo 
.ı b · o o ımza ın a ı ıııue yı pı ıcı ır . d . . . . 
,, "il K 1 • 1 it I k d ğ" l an ımza edılmı§tı. ,p ~- Ptoıok 

1 
on en1an ar a ı ay ı e ı . . . . . 

'9 ~·oıokot o 10 8 1934 tarih· bir seııe için tesbit edilmiştir . Hat, Hazırao bırınden ıtıba-
3 1tıı 93~0 Yerine kaim olub Pıotokol ve Kliring anlaşma ren teslim alınarak davlete inli 
6 ~ de meriyele girmi§ . sındao mada 17 Mayıs 1930 ta kal etmiş buluııac•ktır. 

' roı 0ı. l . ı, ı; l·~"", ... 1>w•• ·o: ıc•u.taı e ~i ·" Mı·h~''"ll h•deli yüzde 7 bu-
tQ, .. ~O Ve b ro·1: f-' ,].. ödrnmck üzere bir 
\· •Q ol ııoun ayrılmaz zeyl olmak üzere 2 inci b • ·:· 

~ ·i· ao ıc . ' -- il')<' : ·~(\ ı .,. .. d io! 1•a~ l9 ılır~i anlatması laf iıozalaomıştır . l ..ıı.y _ .. " -- · u. ıuv ogı.ız ıırası ır. 
s'~ı 'lt, kll 36 laribino kadar me- Bu itilaflı 19 Nisan 1934 ta· . Bu mukavele sııf devkt:n şeref 
il~ a~ Ilı' •caktır • rihli birinci müzezy 1 itilafta halı ve itibıuına dayanarak ve t•m; 
ih '•ı Qddcti · natsız olarak ektedilmiş bulunan ,,,1/ . ti ibb n ıııbayetinden ilci !arımız için mecud takayidat kal 

1;~~ ~de ra •~la feshedilmediği dırılmııtır . ilk mukavele olmak iıibariyle 
e . ~ 'Cdıt;~rı tnahdud bir müd· Alman gümrükleri şimdiye ka. devletin mali tarihinde me~ut bir: 
4~ ~ı ~ c~~lır t>•ııdeıı temdit edilmiş dar halıların metro ıourabbaı sik- hadise ltşkil etmektedir · Devlet 

O 
.. r. t~ı.1 01• 1 · . b" t k . . b l demiryolu şebekrsine girecek • ·~ etını tes ıt e me ıçıtı un arın 
1 r~ ,'b· 1 \'e I<lirı"ng anla•ına· k""ll · . d l olan bu hattın yuıdumuzun eo ,• •" • pil• u erını d nazara ı arak öl· 

•ı•,. aııarı_ eak·ı anla•malar feyizli sahasından geçmesi base · •. • çüyor ve bu suretle metro murab· 
' 'Ynıd T bile bu sene içiode diğer hat· 

. ''Yı lr · ürkiyenin baı sıkleti_ azalan halılarımız ten-
~'. Yipa('ağı ihracat ıer- ·ı· 1 .. ..k . d . f d lırla beraber halkımızın ve yur-
ı l zı at ı gumru reımın e ıstı a e domuzun iktisadi ve ticari bü 
1 bız edemiyordu • 

O,ı.I ;ı~ 1 tııııı 11 rı . . b" k B d k" ll h yülı. hareketlerine daha ziyade 
(i' •r 1 a ı"tn ır on un an sonra püs ıi erin e· 

ı ' 1 ltı ~ · yardım etmiş olacağı şüphesizdir. ~J1;# ı, 1~ıııj. 0
1 t1tır • Her sınıftın 11ba katılmıma11 temin edilmiş· 

• "! • Bayıodırlık işlerine her gün başa 
tı . ı dıt onan yumurtalar tir , ı 

·~ P ı.· <1a f rı makta olın bir çok mühiıo işlere 
5z ~'~ l'u,k0/211 ıt malumat al· Almaayaya birinci müzeyycl Uiıveten devletin iktisadi menfaatne 

5 mı 2 

Sıcaklık 37 ye fırladı 
Dün şehrimizde bunaltıcı 

sıcak dalgası vardı • 
bir 

Günlük buz sarfiyatı 
geçti. Menba suları 

650 kalıbı 
kalmadı. 

tki gündür bunaltıcı bir s ıcak 
dalgası ıehirde ve köylerde m~sai 
hayatı üzrrine müe11ir olacak bir 
vaziyet göstermektedir. 

Ekinlere ve koza mahsulüne 
de zarar vermesinden korkulaıı 
bu sıcaklar karşısında halk serin· 
verici vaeıtalar aramağı ve bu 
arada bahçelere ve ırmak kenar· 
!arına dökülmiye başlamışlardır. 

Dünkü sıcaklık derecesi göl· 
gede 37 vi bulmuştu. Kaoaradan 
öğrendiğimize göre §ehrimizde 
dJ.,kü buz sarfiyatı 650 kalıbı 
geçmiştir. Dün menba suyu da 
tükenmiş v6 iyi su erayaynların 
eli böğıünde kalmıştır. Şerbctci, 
dondurmacı ve boyancı ( Meyan 
kökü şerbeti) gibi serinletici mad · 
de ıatanler dün mü§terilerdcn 
beş 11iamamfşlardır. 

Bağa taşınmış bulunanlar dün 
erkenden işlerini bırakarak kendi-

1 

!erini bağlarına atmışlar ve şim- 1 

diye kadar bağa çıkmıyan ıilelcr 

Denizlide 

de eşyalarını toplıyarak bağlara 
göçmiye hazırlanmışlardır. 

Bu sıcakların, bağlardaki mah
sulatı da kavuracak bir teeir yap 
tığı anlaşılmaktadır. 

Bukadar (ani denecek tarzda 
bastıran ve biç şüphesiz gayri ta· 
bii olan eıcıkların şiddetli bir 
yağmur getireceğini bekliyeoler 
çoktur. 

Dün öğııden sonra hava dur· 
gun, basık ve güneş görüomiye
cek kadar sisli geçmiştir. Akşam 
üzeri ve gece aynı bunaltıcı ha· 
sıklık ve s ı kıntı devam etmiıtir. 

Ba ıiddetli sıcaklar , geceleri 
sivri ıinek ve emsali eziyet verici 
hayvancıkların da ber tarafa akıo 
akın yayılmasına sebep olmuştur. 

Eğer sıcaklar !bugün de ayni 
ıekilde devam ederse , her halde 
şehir balkının pek çoğunun bağ
lara ve bahçelere dağılm11ı bek· 
leoebilir . 

Bakılım yarın ne gösterecek? 

Kars da 
ll4,ı8 ıs fubeleıioe ve itilafta mevcud siklet ve ebat te 

~İ tın, ıııür.caat ede· k•yyidıtı doıayisile gayet az ih· oldoğu kadar siyasi şrref ve hay-ı Rüzgarlardan meyvalar 1 

• bf ııı,b·•ıı raç olunan hali tabii Ve SUDİ siyetiu~ de yükselten bu Yl'Dİ. mU· zarara ugv radı 
• '• ın T vıffakıyetteo dolayı Cumburıyet 

Büyük bir yar sarsıntı
sında ölenler oldu 

eO : 1 ürk.iyeye ibra- - Gerisi ikinci firtlkde - hükumetimizi ve bayındırlık ha- 1 . . 
bİ t\ 1 kanlıiını tehrık etmeyi milli bir Denızlı : 1 (A.A) - 30 saat· Kan : 1 ( A.A ) - Bugün ilci 

:ıt~:·: I> 
11gi iz kabinesi toplandı vazife telakki ederiz. t:end~;ı~ kuvvetli bir rüzgar tsmek· :~ant:~~ ;~~:~t~:~e~~,!~rt1y;~·::·r· 

fi' r. Rus artistleri Fırtına halınde devam etmek- kezde duyulmuştur. Karsta bükü· 
-t~\ı e 4/ te olan rüzgar bağlara ve meyva met konağı ile bir çok yapıların 

t1 ı ~ilnyanın b h ... ·1 . hl An karadan lzmire git· ağaçlarına zarar vermiştir. Hava duvarları çatlaıoış ve bazı !evler 
şl 11Q4 ı. a rı Si a anması ısınmış ve] gi>lgede sıfırın üstü 27 ve duvarlar yıkılmıştır. Üç kişi 

lflO.daki Vaziyeti tetkik etti tiler ve durakta dereceyi bulmuştur. ağır yaralıdır. Sarsiotı merkeze 

~ ""::.hı uğurlandılar Hı·tıer bağlı Diour nahiyesiyle köylerin-
~ 'lf'I, 

1 
-- do daha şiddetli ve sürekli oldu 

f'11 ıl ~rın hareketi k d F Ankara : 1 (A.A) - Mosko- •• •• • • ğundao bur•larda bir çok evlM yı· 
Yq h .. arşısın a ransa· 1 va büyük .kademisi d evlet titat· Buyuk bır devranın tec- kıımııon kişi kaybolmuş aıtıço-

şr~'J, l..ıdr,_' enuz bir müzakere yapmadılar rosu artisleri bugün öğle trenile 'rübesini yapıyoruz: dedi cuk ölmüştür . Felaket yerine 
t O l 1v · l u\ A) İzmire gitmişlerdir . doktor ve sihbat ıoemurlari ve ya· 
eıti~ ;, 1b a1ııı k,~, - Ayres· mon ara11nda bogüa Avam ka Dost memlelcetin büyük ar- Berlin: 1 (AA) _ Reımi rılıları taşımak üzere de otoma· 

,o 1
' d 'c c t•sıuda soru maraeırıda fikir teatileri cereyan tistleri tarafından durııkta Dış ve tahminler hilafına olarak Hitler bili er gönd~rilmiştir . Rüzgarler· 

;~~l ,,,:~i~a1tı'"aben ~O ıooluk etmesi muhtemeldir. Kültür bakanları hususi k•lem 8 30 d 1 b dan telefon telleri koptug-uodan ııı •ıbe( geııı· . ~ saat , a mayıs ayramının 
· ıP ·ı il Criıı ısıne iit si ah Pıyetri; Bahriye biıioci Lordu müdürleri , Matbuat U. Md. ve başlangıcında hazır bulunmuş ve zayiat ve basar derecesi tamami· 
; ,.,Jıı \,:;ıııın 111 d:oc~de tekne ile ile uzun bir müzakerede bulun- Ankara Ilalkevi başkanları, Sovyet 7 dakika kadar boğuk bir sesle le öğrenilmemiştir . Fabrikatör 

ı tdild,g- nıaan ortısıu muştur. Büyük Elçisi ve Elçilik ileri g• len· j nutuk söyleıoiştir. Hamit feliıkeızedelere ilk yardım 
& ' 1'fı~d •oin Alman hil · Londrı: 1 (A.A) - Paskal· feri ve bir ~ok do"t:"., tarefından Mumaileyh demiştir ki: olmak üzer<: 10 çuval Uıı gönder· 

( bt•l;bd k
8
•
11 26 nisan tarı· d 1 · 1 · · · ·ı - 1 ıl ıı• , 1 Y• o ayısıy e mesaısını talı et- uğurlanmış ve bayan ara Başbakan Büyük bir devrenin tecrübe- miştir . 

:lk~ ıL .''İti(d :. Ugiliz ataıena- · 1 k b" 1 1 1 "'" ""tııı(a( 1151 ığı b" mıı o an a ıne i k toplaotısıoı smet nönü , Matbua U. Müdür- sioi yapıyorsunuz. Bu devre Al- 1 Mayıs bayramı 
1;~' ı tı il' c ı ihtimal bugün yapmış ve mutııt Elif Av lüğü , Halkevi namlarına çiçek- manyanın yeniden doğuşudur ve 

ıef ~! 'dıı 1a11:ı, tıııisinin altı ay rupa meselelerinin müzakeresiyle ler veıilmiştir . b 
1~ 1 . td 

1 
llllın ğ u tecrübe Almınyanın ecnebi 

~~;• ~tı bı digitıi ~~; ından da meşgul olmuştur. , MAtbuat U. Müdürlüğü ayrı· memleketler arasında vaziyetini 
ki 1 \,ı ir •oy emi~tir. Kabine Almao hükumetinin ca artistlere Aokaranın birer al tahkim ve taısin için bir •arttır, 

ıJt, t• ~% sayı, A • 
9'P~11 1 1tj~l ~'İ deıı·v lnıanlaııo bahri silahlanması karanııdan mü- bümünü hediye etmiştir . Yakın bir istikbalde Almanyayı 
~ \ •i • ' 1 ınd ızaıtı gemileri tevellit vaziyeti tetkik etmiıtir. bir takım fırtınalar ve bulutlar 

'·
111

,, ":~ı~ l~ ve bu denı"zaltı lspartada b P~·'' ·~ ... d vvu t d sara ilir. Fakat bütün bunlar bizi 
b ~ • •ı~ ~ Olıtuk on an fazla 1 t d şaşırtmı)acatır. Siz Alman yanın 

v''ııı,f "ıip' b'Ya 
1•rından bahs spa r a a Halkavi komitelerinde istikbal ve emniyetinin zaminleri 

I~ ' 'lttı Ottın d"lck 0
."' ~ .. ~ • Cdiği . ı ıfıııı yeni seçimler yapıldı.. olacaksınız. Ben sizlerde iş, sulh 

et• ,~4~ ~ 1P 0•ttıuş aı Sir Bol ton 9 Mayısta şenlikler ve aynı zamanda cesaret timsali 
~~~ri V ı' ' 1ltıcdi~· bu sözleri te· 1 k olan Almanyayı sel3mlıyoıum. ıı :'ı/ ı;•ııi · . yapı aca İsparta: 1 (A .A) - Halkevi 

~ ı0b 1•tıısh et· f 
' l ' 'ıı,, tıı c !:laro heyetl1;r.iyle ıubelerinin se- neboludan Avrupaya 

ti b .r. C\>ab t •. p..... ~ (A.Aı - C "}, ) mi , . .,., mı- ,.:, bu kollar yeni 'h t 
ıJl'.t ~{Ok be l 'ierıniştir: y • 1 raC8 

ı" ) •ııı, Y•ııat . . . partisi ilayet idare beye• ı.-•ısm.. rrn~t.ıwının tıtbilı.ıne 
ıro · to~ uaıa h" ıııtıyoruz. !anarak 9 Mayısta açılacak olan geçmişlerdir. 
"~· l.ı i 1 

1Qr. ıç bir malu· 4 ü ü b .. ü'- · k l H ı ~,W d, ~: l ne uy " partı uru tayının 3lkevioio açtığı müzeye çev· 
il 'bı~,11 (ı\.A) açılışı münasebetile yurd içinde remizde yerleri belli eski ize.ter 

, JI' •!ı ~ltlt .' g'ltıil-· _Alman- lıüyük bir teıılık yapılma~• işleri· taşınmaktadır. 
e'1r ·I , 

81 h ._ eıı ıoşa et- ni konuşmuş ve partinin en kü Müzenin zcngioleıtirilmesi için 
t ı,ı •ıçkıad F 

I~ 'h 1lıd, h .. • ransa çük kollarına varıncıya kadar o bu hafta içinde büyük bir top-
1 ı. llılttı, cııuz hiç bir güne ıid yqpılacak i•ler hakkın 1 l k h lk b , Q'bt·ı ~'§tır . • antı yapı acı ve a u ite 

1\ ıb , )t b· . da direktifler vermi§tir . olgun bilgisi artırılacaktır. 
l~t" ~ 1kib lrtqci Lordu Bu büyük günün kutlulanması için ş,brin bütün eski izer sever-

ıl °'•· ,, t ınd, b 1 ,t ~t 1'· cı,11 ~, u Unmak şimdiden Cumhuriyet H,lk par· !eri şu kola yazılmakta müzenin 
19ttıj . raoaız Balı. tisi bütün te§kilatile hazırlıklara zenginleştirilmesine çalışılmak· 

•le John Si· başlamıştır • tadır. 

İne.bolu : 1 (A.A) - Nisan 
ayı içinde buradan ecnebi memle
ketlere yapılan ibracat 242 ton 
50,900 liralık yumurta, İspanya· 
ya 56 ton 11.600 liralık y~murta, 
Tiryeıteye 20 ton 2.100 liralık 
elma , İskenderiyeye Türk liman 

larına 1989 ton 78 950 liralık muh 
telif etyadır . 

yapılan ithalat muhtelıf mem· 
leketlerdeo 700 ton 114 bin lira 
değerindedir • 

Moskovada büyük te
zahürlerle kutlandı 

Moskovı : 1 ( A.A) - " Roy· 
ter ,, •jansı muhabiri bildiriyor : 

Sabahleyin 1 Mayıs büyük as
keri oümayişlerioin icrası sira· 
sın da kızıl meydanda her sınıftan 
660 tayyare uçuşlar yapmışlııdır. 
Stalin etrafı yüksek Sovyet me· 
muılariyle ihata edilmiı olduğu 
halde Leoioin mezarı ör.ünde 
ayakta duruyordu . Meydanda aı· 

ralanmış olan seçilmiş alaylar 
Stalinio önünden geçtiler • Motor· 
!aşmış silahlar tanklarla temsil 
edilmişti . Bu tanklardan ikisi sey
redenlerin hayret ve heyecanı ara· 
sın da saatte 50 mil süratle mey. 
oı devratmiılerdir , 

Mısır başbakanı 
istifa ett .. 

Kahire : 1 ( A.A ) - Baıba 
kan Ziver Paıa istifa etmiştir • 

ı 23 Nisan 
/Çekilen saygı tellerine 

cevablar verildi 
Büyük Kamutayın açıldığı gü· 

nün yıldönümü ve çocuk yedi 
gün bayramı münasebetile ÇO· 

cuklar namıoaSbüyüklerimi:ı:e çe
kilen saygı tel yazılarına ıu ce· 
veblar verilmiştir : 

Çocuk esirgeme kurum 
başkanlığına ; Adana 

Kamutayın ilk açılışının yıl 
dönümü münasebetile gösterilen 
duygulara teşekkür ederim . 

Reis 
Ren da 

Çocuk esirgeme kurumu 
başkanlığına 

Adana 
Ulus bayramı kutlamaoızı yü 

rekten duygularla karşılar , ömür 
boyunca güler yü:ı: dilerim . 

C. H. P. genel Kdlibi 
Receb Peker 

Çocuk esirgeme kıırıımu 
başkcln/ığına; Adana 

Yavuz dilern ve duygularıoızıi 
te9ekkür ederim . 

Sevimli arkadaşlarınız ve si· 
zin de bayramınıı kutlu olıun . 
Hepinize ıonsuz sağlık ve yırar
lıklar dilerim . 

Başkan, Kırklareli Saylauı 
Dr. F, Unay 

ilk mektepler 

Dilberler sekisinde kır 
eğlentisi yapacaklar 
İlk mektepler talebesi 5 Ma· 

yıı 935 pazar günü Dilberler se
kisinde bir kır eğlentisi yapacak· 
lardır. 

O gün aabıhleyiıı erkenden 
ber talebe kendi mekteplerinde 
toplanacak ve önceden kiralan· 
mış olan otomobil, kamyon ve 
arabalarla ve muallimleriyle be
raber bağ yolu takip edilmek 
suretiyle eğlenti yerine gidilecek 
ve akşam üıeri yine bu suretle 
şehire dönülecek ve talebe · 
evlerine gönderilecektir. 

Eğlenti yerinde çocukların 
güneı altında oynamalarına .asla 
meydan bırakılmıyacak ve ağaç· 
lar altında bulundurulmalarına 
dikkat edilecektir. 

Çocukların susuz kalmaması 
için de mekteplerce her türlü ter· 
tibat alınmıştır. 

Fırkalı arkadaşlar 

Bugün Çakıtta bir kır eğ
lencesi yapacaklar 

Evvelce hazırlanan proğram 
mucibince bütün fırkalı arkadaşlar 
bııg-ün sabahleyin otomomil ve 
kamyonlarla Çak.ta gedecekler ve 
akşama kadar kır ~ğleotisi yapa· 
caklardır. 

Hareketten önceki toplantı yeri 
nahiye merkezi önündedir ve sa· 
bahın saat yedisinde toplanılacak
tır . 

Antalyada bir katil 
aasıldı 

Antalya : 1 ( A.A ) - Para
sını çalmak için arkadaşını öldü . 
ren Manavgatın Barabuk köyün· 
den Hacı oğullarınrlao Ahmet ot
lu Mehmet idam edilmiştir . 

Adapazarı şehir 

bütçesi 

Adapazarı : 1 (A.A) - Bele
diye meclisi 935 yılı bütçesini 
8895 lira olarak onamıı toplan· 
tılarına ıon vermiştir • 



loırtik 2 

Sıtma hastalığı 
Yazar : Dr. Ôzdemir 

Bu yıl yapıurlı.nn çok yatışı yü· ıularda ya§ıyan bir kı11m kilçük 
:ıünckn şthir, kasaba 11e köJ /erimizde balıkların gıdHıd11 adeta bu ıiv-
bataklıklor hasıl oldu · Bataklık/ar ' risinek kurdl111dır denebHir . Bul 
.sivrisinek kaynağıdır . Bu itibarla sıt· l d , 
1118 hastalıtınm salgın bir şekil alma· sur~: e aba, kurd h.1Jiode ikeo , 
.sından kôrkuldutu ıu sırada bu kütü ıioeklerin bir Çokları mılıvolur • 
hastalıktan nasıl korunulacatım ötreten Sivrisinek haline ıeldikten ıon· 
I" yazıyı a§ağıya alıyoruz : rada yiue bir çok böcekler, örüm· 

Sivriıiaekler, inaaqların baıı cekler bunların dütmanıdır , kut· 
aa mu.allat olmuı büyük belaleı lırdan da kulangıclar ve bilhassa 
dan birisidir , ıbununla mücadele yarasalar , pclı çok sivrisioek yer· 

1 ıpmak, sivrisinek ncılini yok et- ler . Amerikelı elimlerin tecrübe· 
mek te oldukça iÜÇ ve çok zah. leriae göre , sıtmalı ve enofeili 
metli bir ittir . Şehirlerde yaşa· yerlerde bir y.rasaoın gllnde( 500) 
ma ve çelııma tarzlara ıivriıinek, .kadar anofel yedij-i anlıt§ılmı~tır. 
üremesine köy \'e kırlar kadar 

O •t ..:1 • ·ıd· F k t ._ .. 1 _, Şu halde sıtmadan korunma m ıaı ıu:aı ır . a a , KOY crue f .. 
b·ıb b ı · · .. 1 çare eranı düıüoiirken , sıtm• ta 
ı assa se ıe erını , agaç arını 

ıulayan ve pirin gib" bt ııyan ve aıılıyan anofel dediiimİ7. 
ı ıuya mu aç b . . . k .

1 
. . '- · ı k.. J d . . . u sı vrısıne nevı eıının tabiat 

eaım er yapan oy er e , sıvrısı- k. 
ki ·n ğl k 1... te ı dütmrnlarından da istifade ae erı ıa ı ve esen ıge vere- r . 

c,.ii zararlara karşı ko mak ok etme ıyız . SiYrisiuek kurdları 
y ç .. 1 ••t . b k dikkate çok sakıamağa değer zor ureyen sa ıra ıur e yıyen alı . 

bir iştir • lardan atmak , ve fazla ııtmalı 
Çünkü bir diıi sivrisinek bir olanlarda çok mikdarda yarasa 

defade (150-300) kadar yumur- yetiıtirmek faydalıdır : Avrupa· 
ta yumurtlar, bahar ve yaz aylı- nıa bazı sıtmalı yerlermde , bu 
rında da bu yumurtalardan , bir ( gece kuılarıDln ) anofel dUıman-
ilci ınn içerisinde kurtlar (sürfe- lığındaa istifade içia , bunlın 
ler) çıkar • Yumurtlamanın en llretmek üzere hususi tünekler 
nllaeyet onbetinci ıününe doiru yapmı§lardır , yarHalarıa çoial · 
kurdlardan ıivrisinelc dotar ve dıit yeı lerd~ ınofellerin ezaldıtı 
uçar • ve anofeller aıaldıkcada 11tmaya 

Şu halde bir divi ılvrisinekten yakalanmak tehlikesinin azaldığı 
(300ı einek meydana gelmi§tir • görOlmüıtOr • O balde köylerimiz 

Bu sivrisineklerin ekseriya yarı de de yarasalardan istifade ede· 
daa fulaıı dişidir. Fakat, yar111 biliriz , eaHen bizim memleketi-
diıi oldaatunu farı ve kabul etsek miıde yaraaalar az değildir . Aao 
bu (150) diıi ıinek de uçmağa fel kurdu Ureyea ıulara yukarıda 
bııladılcl.,ındao itibaren bir kaç ı6ylediğimiı küçük tatla ıu balak
gUa iç"riainde kan ~m•r, çiftleıir, larmdan da atmak lizımdır • Da· 
yamartlamai• hazar bir hale ge· ima küçük kalad bu balıkludan 
lir&.r • memleketimizin tabii ıularinda dı· 

Bu sefer (150) di§İ ıivriıinek · ima bulunmaktadır , Lunlara da 
ten her biriai ftçer yüz yumurta mubaftıa etmek ve üretmek li-

J1lmurtla11, buD)ardan yine on beı zamdır • 
gün içerisinde dog .. ıcak ıinekleıin K - arınca -
aayııı (45000) olur. 

Neft yaQı k ~yneğı 
bulundu 

Bu beaaba göre üçüncll onbet 
gün sonunda bir dit\den meyda· · 
na ıelen ıineklerin sayısı (6.7SO, 
000), ve iki ay içerisinde de bir 
diti ıivrisiaeiin evlac.Jlau bir mil· 
yarı geçer • Bir dişi ıivrisintğin 
bir huçuk, ilci ay içeriıinde ye
tiıtireceii neılin milyarları but. 
duğurıu düıilnlirsek, bir köyde 
adetleri milyonları bulan sivrisi 

Sımsun btlediye azHından 
Şevket, Ünye ile Fatsa arasında 
denizden 20 kilometre içeride 
zengin bir neft y•ğ• keynatı bu. 
lunduğunu Ekonomi bakanlığına 
haber vermİ§tir . 

Dr kl~rin bir iki ay içerisinde ye· 
tlştirecekleri ıiaekle ia sayısını 
dü§ünmck insanı ciddea korku
tacak bir f"yclir . Beıeket versin 
ki , tabiat bunlara bir çok düş· 
manlar musallat f'tmiıtir . 

Evveli , ıularda kurd halinde 
ilc:en , bir Ç.)k su haşereleri ve 
kurbetalar , bu ıivriıinek kurdla. 
rıa1 ( sürfateri ) yerler . Böyle 

Petrol arattırma idaresince 
göoderilccek bir heyet , yerinde 
tetkikat yapacıktır . 

Aslı varsa --
Loı•dra - Doğru haber alan 

kıynıkl.,dao sızdığıll'a göre, İtıl· 
ya bOküm~ti Hıbe§İ!tan ıınırıo 
da 60 bin· İtalyan askeciyle 1000 
tayyare toplamıştır. 

b Büyük sellerin tahribatı 

Almanyada •ou yağan yağmurlar bazı yerlerduelltr Y• tahribat 

y•pmııtır . . 
SeH• b.shrdığı m~ıru r•D!O .. ~ılardı tabribah ıultmak vesi-

lc ıil• yol eçmak için klyJOlerİD aaeıl 1+•it•ğını yubıdd rcıim an-
lıtmıktıd11 · 

-
TBrk Söd 

Şehir · Duyukl arı 
Bugünkü maç 

1 

Kazanan takım kupayı i 
alacak. i 

Bugla Tayyare kupHt tımpi· 1 
yonluk fiaıl maçı Adına İdıııan 
Yurdu ile Ad.na ıpor ar11ında 
olacaktır. Ve bu maçta galip re· 
len takım tıyyue kupısıc· ola
caktır . 

Ayni zamanda ilcinci takımlar 
final maçı da vardır . Bu mıçta 

Adına ldmaa Yurdu ile Mersin 
İdman Yurdu arasında olacak ve 
galip gelen taraf futbol hryeti ta
rafından konulan ıampiyoaluk ku· 
pasını ılıcaktır . 

Doğum evinde 

Dnn annelere fay dalı bir 
konferans verildi .. 

Doğum ve çocuk bakım evinde 
çocuk müleha1S115ı doktor Baha
eıt:n Yengin tarafından (yaz ıı 
caklarındo çocuklıırın b&1talıklar -
den korunma11 ) me\:zuu üzerinde 
annoltıre çok faydah ve değerli bir 
konferaoı verilmişıir . 

Ziraat odası yeni 
idare heyeti 

Ziraat oda11ada müddetini bi· 

.------------, tiren üç azanın yeıiae bir tan~ıi 

k maçlar 
l lbka edilerek iki yeni aıalığın 

Bugün Ü / da Avukat Hüsnü ile Muıtafa 
pamukçu ıe~ilmiıtir. ! 

Fulbol heyetinden : 
3-S 935 Cuma günü yapıla· 

cak maçlar . 
1 - Adana İdman - Tarsus 

Hakem : Sua•i , ıaat 13 de 

2 - Adan• idman yurdu • 
Adana spor 

Birinci takımları saet 16,30 

3 - Adana İdman yurdu · 
Merıin İdman yurdn 

1 
İkinci takımları, ıeat 14,30 

da 

Ticaret Odası 
Kongreye verilecek rapor 

hazırlandı 

Gündelikte bulunan maddelere 
tem11 eden ve viliyetimizi alil..a
laodıran esaslar Ticaret OJ111 
tarafından ayrılan bir komisyon 
tarafından_haıırlıaan rapor onan· 
mak llzerc 6konomi hakanlıitna 

röadarilmiıtir . 

Adana - Misis yolu 

Daimi encümen d&n Van Tn
fik Hadi Baysalaa baıkanlıiı al . 
tıacıa toplanma§ ve encümene re
len bir kısım kijıtlar 07.erinde 
konuı:ırak kararlar vermit ve 
Adaoa -Mi11lı yolunun oaırılma· 
sını bir müteahhide vermiıtir . 

Gol ağaçlarında hastalık 

Gllllerde vesair çiçeklerde 
bulunen Pilseroa mtlcadelesiae 
deum ediliyor • 

Okulalar kapısında satıcılar 

Bir tokım ayak aatıcıları oku
la kopılarma musallat olmuılar. 
Bunlardon zararlısı da Tar "'"-rar
sızı da. 

Gecen yıl bir okurumuz ufak 
ölçü le kumar ve veresiye alıt ve
r;şt13n şikAyet etmitli . Bugün de 
sağlığa dokunucu yiyecek, iç"cek 
sot şandan şikAyet ediyorlar . 

Domlurma ve karsambaç gibi 
şeylerin küçük çocukların mide
sini tahrip edecfl'ğini ve aıhlıatını 
bozocagını doktorlar da ıöylüyor. 

Hele bir iki gündür sıcaklar ha 
sıı ca bu tehlike daha çok artmıı 
tır. 

Alıt veriı ıerboattir ve Belediye 
memuları sıhhate sararh ıeyleri 
claima kontrol alıında Lulunduru
yor.Şimdi bu ite çare belediye me
murlarının kontrolü mektep önle-

rinde de daha faz'a 11kııtırmaları vr 
mektep idarelerinin de göz kulak ol · 
molarıdır sanırız. 

Yalman Yalgın 

Tarsuıtaki eşme ve araıtarme 
itleriae nezaret etmekte olan mü
ze müd&rü Y alma• Yalrın Tar 

ı uıtaa ıebrimiıe selm .,,ix . 

1 Heyet kendi arHtnda yaptığa 
! reiılik seçiminde, birinci reh~li· 

lı ğe Elcrrm Avni ve ikinci rei11liğe 
de Avukat HDsollyD ayırmııtır. 

• 
1 Ticaret ve borsa ma-
ı 

murları yardım sandıGı 

Ş.brimiı Tic.aıet •e Sanayi 
Od11iyle borsa memurları yardım 
sandığı u11 nizamnameıi od• ida · 
re beyetinc111 onaomıt ve ökooo · 
mi bakanlıiını röaderilmittir . 

Filim çekecek heyet 

lstanbuldan şehrimize geldi, 
filim çekmeğe başlıyacak 

Ordu harp akademiıi filim 
merkezi laburatuvar ıurub amiri 
Abdullah, filim merkeıi mlldlhll 
İefeudiy1r ve memurlardan Ce
mal İıtınbuldan ıehrimiıe ıel
mişlerdir. 

Bu heyet, milli mücadeledeki 
kahramanhk aabaeleriai filime a· 
lacaktır . 

BaGlarda mildiyö mü
C!'ıdelesi 

Ziraat dairesince bailerda 
yıpılmıkta olan mildiyö mllcade 
lesi timdilik kDtülcleria çiçek aç
ması dolayısile bırakılmıştır. Kü
tQkler temımen koruk bıline 

geldikten ıonra geriye kalenların 
da iliçlınmaınna devam oluna 
caktır . 

Bir ay içinde 

120 zabita hadisesi 
tesbit edildi 

Nisan ayı içinde merkez Ye 

merkeze bağlı kay ve nahiyeler
de t•ı ve ıopa ile 91 , bıçıkla 23 
ve tUfenkle 1 yaralama , 3 öldllr. 
me ve 2 boiulma badi&eai tesbit 
edilmiııir . 

Yaz:h imtihanlar 

Orta tahıil mekttplerlein ikin
ci yazılı imtihanlarına mayısın 
11 inci cumart,.ai güoü bıılana· 
cak ve 26 ıında bitirilecektir. 

8Hd em aA"açlarındaki tır • 
tıllarla mOcadele 

BnJem ağ11çlnrındn fazla mik· 
tarda görülen tırtıllarla umumt 
mücadrle yapılması p k zor görül
düğünden her bağ ve bahçe sahi
binin tam bu m~vsimde qu tırtıl· 
Jarın kelebek haline g •lmt!den 
ataçlara ıilkmek ıuretile bunları 
biran öocf' öldürmelerini tavıiye 
ederiz . 

Bir ay içinde evlentnler -----....---
Gecen Nisan ayı içinde belediyeı 

evlenme memurluğu tarafından elli 
çiftin nikAhları kıyılmııtır . 

Mete piyesi 
Pazartesi gUnU mek· 
teplilere oynanacak -·-Halkevi temıil kolu gençleri 

tarafından hızırlınmıı olan Mete 
piyesi 6 Mayıs 935 Paıarteıi gü· 

nü öğleden sonra ısıt oo beıte 
Aari Sinemada mekteblilere oy· 
nınacaktır . 

Yoğurtlardan şikayet 

Mahalle aralarında " Koyun yo
ğurdu" diye satılan yoğurtların ka
rışık ve ekşimiş bulunduğundan 

şikAyet edilmektedir. 

Zahıtai belediyenin buna dik
katini çekeriz . 

Mektepliler bayramı 

Yarın Ort• tahsil mektepleri 
Dilbuler Sekisine gidecekler, 

5 .Mıyıa bayramını kutlayacaklar 
ve Pazar günD d~ mek:epler açıl
mıyacaktar. 

~tletizm heyetinden: 
29 Mayıs Cuma günü mmta· 

kamız atletizm birincilikteri ya-

pılıcağı~daa 20 Mayıı Cuma gü· 
nü ak§amına kadar atletlerin han 

gi sporJ.,a girecelderioi glistereo 
birer liste göndermeleri lizımdır. 
Akıi balde biç bir mü .. hık lcn§n 

lara giremez . 

Yapılacak cnüaabakımız ; 100, 
200, 400, 800, 1500, ve 5000 
sür'at ve mukavemet koıuları ; 
uzun atlama ; yüksek atlama , 
diık , ıülle ve 4-100 b•yrık ya 
,.,, . 

Karınca 

Ankaradı ayd• bir olmak lbere 
• Türk lcooperatifdlilc kurumu"'" 
taraf ıodan çık anlan " Karınca ,, 

mecmuaıının onuncu sayısı da 
çok iıtifadeli yazılarla yayım ala
nıaa ıürülmllttür . 15 kuruıa el
de edilebilen bu güzel mecmua -
yı okarlanmıza tavsiye ederiz • 

Karais•hda pirinç 
ekilecek yerler 

K1raiıalıaın Çakıtbııı ye
rinde pirinç ekilmrğe mıhsuı kırk 
hektarlık bir yer teıbit edilmiş 
ve buna ait kroki vilayete veril
miıtir . 

Bir Çin sirıema 
yıldızı 

.....,. • 1 

·~ 
>. 

Bu yıl Ber'iode Araı Ulusal bir 
fılm kongresi yap.lmıt n bu kon
greye « Çin » den de murahhoı
lar g~lmııtir . 

!J Mag11 19JŞ_, 
32 1 *· o-

T oros e~spresı Y 
cularına kolaylık 

GllOl';-
Ank1ra: (Kurun) -Jsıpr-'~ 

ler bakaolıiı, Toroı ke deoİl1' 
Haydkrpaıaya gidece 

1
_,k ~ 

cul•rıaa kol•ylık o etir~ 
bunlarıa beraberiade dl 

1 
dol'-

1 

d ~l'll • le' 
transit t§yanın Oe; Glll., !:iftl 
ya Heydırpapdao 1_......
salonuna taşıamasını 1 
.d . d • te ..... i•air. . ....ıı ı areıın en ili ._... l•'' ır 

ıırece 1ıt· 
Gümrük salonu • it&' 

olcuı.t ...,.., 
Lulunduğandan Y flll''P 
leri zamın eıyal1r•D1 8 

1 

çıkarabileceklerdir·~• •• f•~~-". 
.. .ıull• .... 

Tetkik müdiirU butd' 
. . lıtfll .. '_J 

bunu temin ıçın ., fiil" 

difer idaresiyle teaı• 
edilmi§tir. p1l1JO~ 

TUrk • Sovyet d!_ D'' 
.. saok ~~ L.~ 

• Türkiye Suıner •' ı' ,,_ 
seıesile Türkstro)' ~?velt ~ 
orasında yeni bir pıo .. 0,~ \ 

tavtle ~,,. 
la~mııtır. Bu ~~ okuııı• ."v_,;1 
Tiırkstroy Nazıllı d 11ıt ._,, ~ 

ııı•e- ' -~"' nası planlarını yap . .,,r~ 
k. ıerı 

bolunmağı, ma ıoe it 
hazır olunca fabrik91' · :.Ait· 

h et111eP- lı" 
baolamağı deru te •• Jet' 

d818 ... 

Bu müoasebetl~rk-ııro1 r .J 
yansıta bulunan T i flb'V".J 

• . l{ayıer Jd 
Zo1olarev bir~ncı üıd' o W' 
teçhizatının bıtınek ... ,ııdt 

•JD sa.... ·~ 
fabrikanın muayY . 1'•J"~1J~ 
yecPğioi, So1yetle~~ ıor ft ~il 
kında yeni müheD ·"i föt~•1' 
· ,çileri -eceğlD ' .. ,1ac•~ ~ t 
kfimt.• I ~ ~ 
ci dokumtl . . . TiirltJtro1 J \~ 
vele imza eıtıgını, a. 6J~ f ~ ~ 

.etoı•~ ı!.i• \" 
larına deva~ .. _..~eo~ f'I 
Türk talebesıl6 uç 81eoıl~ 
kında .\toskovay• g -·• l 

. . ••• , • ...- 11• 
zilli fabrıkaıı ın~ de b•f 1 • 

teşrin 1935. t~rihın e& Jo" ~ 
toıaat işleranın gaY 111oi 

• . uecte· 
det zarfında bıtar ~ 
ve deaıigtir kl : .,,,,..•. · .J 

1 . . 1.0111bi .,, '''!."' " kıncı • ı·oı .... k•'e v 

aıon dair olan 11111 • da tJ'l~,ııf 
rasıo ,v 

iki memleket . 8 • ·ııio fi ,l 
ve teknik it bırlı~ı ... eılet ~ti . . ·ı So"' ,,. 
Cumlıurı .. '•tı ı e kU'"e'i"'ı> 
deki dostınğUD ı·ıtdit· 11 

. bir de ı sinin yenı 

·ıe ti 
Almanya 1 • 

işinııı 

~"'''"" 
flrlikdefl " c. ~ 

- Birinci . iıt 1" ~ -,,lllıa 
11111 JÇ t.. t 

ipekten bıbları "o ~.k" • 
yidat kaldııılaJıf . ol~'" 

nb••1' _.dP" ıeoesioe JDU 01.,..-
10 kental itbıl w~ 
mııtır . 1 ıatdl" _.., ,O 

y aoi bu b• ı ,.,f..- -
luoduğumuz seo• ,,rfıOd;,a 
.. •. u··ıdeki aeoe bi il~ .~ o o um da ~,... 

1 fesb eaıııe 1 .... ~ 
vt e • b• 111 

da 10 keot•l ıt _,, 

likiz . ..aoarii~ J• 
Bu bahlırJD rı- ,bit 

k ., te 
leai müıteıe •. 'k biİ'°'o 
tek bir gii81'

0 ,f~ 
yapılacaktır • 

111
,d• "~I• 1 

Halıl•rdao . ~i dol•f tJ"' 
fikıeklıe ~o 

minio Y ğı•1'tt ·~ 
catl moıkilit• ~ıat ''"' 
mız içiode tef J,1-

tlr • •pb•'" . .., 1 
1 .Mayııt•n ı raı'P1 "' 

a ithal edilecek bi ol" :,,' 
1 eklik d• ,,,-
lar1 yeaı iilll''" 
laa yeaılik. g s..ai 
tutuJac.ktır . 19So ~~ 

27 M•Y1
' ~tP 

cat 111uk••-1e;934 t.ıi 
19 NiııP ~ 

ve 1 oJO 1 
yel itilif•. : ~e cOI _,J' 
listesi yerJ" •.• idi ol Resimde görülen Çinli kadın , 

meıhur bir Çin ıinema yıldızıdır. • J '"Di b 



( TilrkSözft) 

I· 
k Boğ·azlar meselesi l __ S_o_n_D ____ ay;;;..._a_k_la __ r_l 1 

• 8o 
,n~· l\ıp1hzlar lltedenberi ibtilAf 

1iyl1 ~lind~~~ 1•rın ıeçilmi§ yeri me· 
yal· bir d 

1
; • Bu geçide bakim 

""ı \ı•tı '' et dıimı bu geçidin 
•I•' " '1na ~ 1 ,_ e• ~oe onu k ~a ııınıı , Komşula . 
&ıO' • IQ"'l 8PID•ğı uğraşmışlar· 
"\ o " •' lere C b o' ''te s· e rlittarikı, Sü 
difıl llıtııı· ıngıporu biç bir zaman 

1Yecekr 1 d,~leıı ır · Bir leımiı Amı 
· ,çık 1 bir s trl Panama kanalını 
1
dii' ltr nrette muhafaza etmek· 

kte' lt,ın~ı · b 

j 
~Uçijk 1

1 
mukadderat ekıed-

~aıi• 1 bıki u 0 •1an hu gibi ıreçit· 
j •. .ı. 111 kılıtı • 
;ıoı• ''1Ye 1 ıştır . Danımarka 
.oıı' lıla11 stanbul ve Çanakllale 
• ~ L Qı bak' d' ~ ~ijçijlr . im ır . Bunun 

ıl~ ~liik tekl ~ılletlere doıtluk ve 
lllll . ffu •ur,:f edeo edene .. 

lttli) le Ttirkiye Moskovalı 
_, . ' ere lr 

ııı0". . Çatpı •rıı uzun zaman sü . 

1;ıif~ ~ııı 111,~lllaların fa kendisine 
illl,r logil Yardımcılar bulmuştur. 
;biııF 1 t l\kd::~e Ve Franaa olmak 

0111b'' 'rin,~k 
1

1z devletleri lstaabul 

şs'ı\I ~~n C6ı;e: boğularını biç bir 
~i ;I -~ldiıl Uzak bulundıırmuı 
r~~ ''·1. 
llll'" ' liıııaı ngıltere ve Fransa , 
İt· \j~t1ar1 de; karşı olmak şartile, 

lf ..._1t. b,, ••tla mlldafaa etmiş 
re J .'il o,. lll"d 

e -J3" ~ llıel ııı· ll ahılclerin en mü· 
oıo '41 ııalin· K 

·~ıf '1; 'tki .. 1 ırım seferi t•ş 
b's~"• ~tı ~·i•d~ ~ılıadıği ıribi bu ıefer 

JdO 11' 
1
11 Qe k, 10kızlar Rusya bab 

M 14f~ ~~~ti P.nnıış idi. 1914 yılın· 
·1e Pıın. •r ha ı • R erı , 1ı "lllıı a uıyaya karşı 

ilı1~~ı· ıı1' il, h?0Yordu • Türkiye Al 
'1e "°' lrlcır •. ~ı ~' ~dı dra • ıgı zem11na kadu 

ce~ 1 V \.., faı,1 . c. Paris , boğazların 
ııı' .'ll ~ lçııı ll 1 r .r 1 ''iy zıoı o an malze • 

o1 ~J dn ~ra:rlardı . Malümdur o 

0re , 1ıı:tf1 oJıııaı~lar ve lnırilizler , 
itiO 1,', <'tııı•k İ~i a iizere boiazları 
io~ · .... lt.'lııtnı ,ndc muvıffıkiyetsiz ·,. "1,,. "al 
1 bİ''..; 

1t tara& rıııtlar~ır . O zıman 
,csfj. ndan bımaye edilen 

ı1 ııı1 
bil l-

iôf1 

Türkiyenin Rusyayı kapalı kara· 
denizden çıkmaktan men edebile · 
ceği ve fakat ayni zamanda , şi
malden gden bu ulusun himıyesi 
altında , Akdeniz devletlerinin 
geçmesini de men edcbilectği an 
(aşıldı • İngiltere tecrübelerini 
unutmadığından Kemalist Türki· 
yesi Sevr muahedesini bitir!nce 
Lodra . hiç olr-•••'!I holio :zların 

as ... crlikten l ... c, it .,c: .:miş l ir '.. ' 
de bırakılmuını temine ın ' 
fak oldu , Sevr muıbedesinin yır· 
tılmaeından beri boğazlar uker
likten tecrit edilmiş kaldı . 

Halbuki Türkiye bugün mü· 
him bir devlettir ; Türkiye yeni 
deu dirilmesinden ötüı Ü mağrur· 
dur ve bilhassa Sovyetler ile en 
eyi münue!lerde bulunmaktadır . 

Tevfik Rüştü Araa buudıo 
bir kaç gün önce uluslar soıyete · 
si önünde , İngiltereyi ve söyle· 
mekten çekinmeyelim - İtalyayı 
kızdıran boğazlar mrseleıioi orta· 
ya attığı zaman Litvinof Tür kiye· 
den : " Çok aziz dostumuz Tür ki· 
ye ,. diye bahsetmişti . 

Litvinot bundan da hı ileri 
varmadı İle de Tevfik Ruştll A 
nı "İnkıyıd., dan bahsederken 
Tilrkiyenin buna ilelebet katlan 
mıyacaiını söyledi . 

Çarpışma her ne kadar kıea 
oldu ise de yenilerinin ortaya çık
muı ihtimalini de hissettirmekte
dir . Mısır ve 11n iki aıJaya hakim 
olan İngiltere ve İtalya müttefik 
!erini ihmal etmiycceklerdir. Ha 
kilcatı halde boğazları elinde hu· 
lundurao Moskov.dır , Kemalist 
sıyaıuı bu mucizeyi yarattı . Vü
cuda getirdiği Türk - Irak an· 
laşmuından başka Türkiye İstaa 
buldan Musul hudutlarAlla kadar 
varan çok mühim bir Stratejik 
vııziyet sahibi bulunduğundan bil 
hHsa Londra Rusların bu faiki-

ihtimal - Olabilirlik, olası
lık, olasa!, ihtimal [ T . ] 

Örnek : Bu i~ıe kozanmok o· 
lasılığı ( ihtimali ) göremiyorum -
İbıimaldır - olabilir, olasıdır . 

İhtimali - Olasık, İktimalifı 

Örnek : Bu kadar ihıimali 
bir şey üzerine harekete geçmek 
doğru mudur ? - Bu kadar iktima· 
liğ bir şey üzerine harekete geçmek 
dltğru mudur ? 

Ademiihtimal - Olmazlık, o· 
laaızlık 

Gayri mutabık - Uymaz, u 
yuşma:ı 

Örnek - Kanuna gayri mu· 
tabık bir hareket - Kanuna uymaz 

1 bir h•• ket - T(~n•uıla "YUŞ•naz 
uı.ı .... arcket • 

Gayri muti - Dikbsş 
Gayri ıoümküo - İmkansız 
Mümkün - imkanlı 
İmkan - İmkao [ T. Kö. ] 

Adtmiimkan - İmkansızlık 
Gayri müoasib - Uygunsuz 

Örnek : Gayri nıüua s i p bar<· 
ketlerde bulııoonlar ceza ~örürler -
Uygunsuz hareketlerde bulunanlar 
ceza görürler . 

Gayri münbit - Çorak 

Örnek : Gayri münbit arazı 
- Çorak topraklar . 

Gayri müsmir - Verimsiz 

Öroek : G•yri müsmir mesai 
- Verimsiz çalışmalar . 

Gayri müstakar - Dursuz 

Örnek : Siyasi vaziyet henüz 
gayri müstakar görünüyor - Siyasal 
durum henüz dursuz görünüyor . 

Gayri tabii - Dışnomal -
( Fr. ) Anormal 

ingiliz başbakanı 

ödevinden çekilmek 
niyetindedeğilmiş ! .. 
Londrı : 2 (A.A) - "Daily 

Mail,, gazetesi Mııcdooaldın söy
lendiği gibi kralın Jubilui şen
lı'<ledndcn sonra vazifesini ter
• tm:; -:.-.;ııı: 1 : maktadır . 

Bu :; ::~ ·- il:vcten diyor ki : 
Başbakanın sıhhi vaziyeti son 

zamafllaroa çok iyileşmi§tir . 
Şimdiki intihap devresi sun;;~a 
kadar hükumette kalacaktır . Ba· 
kınlar umumi intihabatı kadar 
mevkilerini muhafaza edecekle 

rindcn kabinedeki tebeddül ehem-
1 

miyetli olmıyacaktır . Bu karar 
bakanlıklar mahafilince müıait 
bir şekilde karşılanmııtır · 

yetini lakayt gözle seyredemez 
!er . 

Bundan başka iki sene evvel 
Baltık denizinden iki Sovyet harp 
gemisi Sivastopoldaki Sovyet_fi. 
losuoa illibık etmigti . Bu ııe 
unudulmamaıı gerek olan bir mi· 
sal teşkil etmektedir . 1904 yılın
da Karadenizdeki Rus filosu harp 
devam ettiği müddetçe-, muahede
ler yüzüuılen muattal kalmııtı . 

Baltık ve Karadenizdeki Rus 
fıloları bugün birbirile değişti 
rilebilir ? İngiltere ve İtalyanın 
boğazların ıiliiblandırılması hu· 
ıuıundaH her teşebbüse karşı 
eneıjık bir şekilde muarız bu 
lundukları ve diğer taraftau F 
nnıanın Sovyetler ile bir anlaş 
ma imza ettiği bir zamanda bu 
ıualin sorulması gr.ıeklir . Zire 
çarpışmanın devam ettiğini farz 
edelim . Almanyanın yanıbaşınıla 
işe karışmeğa hazır bir Rusya 
bulunduğunu hissetmesi menfa 

bu kadar boylanması gayri tabiidir
Bu çocuğun bu yaşta bu kadar boy· 
!anması dışnomaldır. 

Gayri tabii - Yanıç - (Fr.) 
Cootre - nature 

Örnek : Gayri tabii yollardan 
gidilerek özlü bir iş yapılamaz -Ya· 
nıç yollardan gidiler~k özlü bir iş 

yapılamaz . 

Gayz - Hınç 

Örnek: Gayz ile hareket eden· 
ler ekseriyetle haksızlığa doğru yü· 
rümüş olurlar - Hınç ile hareket 
edenler çok kere haksızlığa doğru 
yürümüş olurlar. 

Guab - Kızgınlık 

Örnek : Gazaba uğradı -Kız· 
1 rnılı~a nğr~dı . 

Gı z • lı r, imc1t - Kızmak 

iiiôuet - Öfke. 

Örnek : Hiddetle kalkan :ıi· 
yanla oturur - Öfke ile kalkan zi· 
yaula oturur . 

Hidd.-t etmek - Öfkrlenmrk 

Örnek : O kadar hiddetlen· 
diın ki kendimi tuıamıyarak kaba 
k-.ıba söylrodiru - O kadar öfkelen· 
dim ki kendimi ıuıamıyarak kaba 
kaba söylendim . 

Gazüh - Kızgau, kızgın 

Örnek : Gazfıb çehresinin oe· 
ler aolattığıoı ben bilirim - Kızgın 
çehresinin neler anlattığım ben bili· 
rim . 

Gazal - Ceylan 
Gazınfer - Aralın 
Geda - Dilenci, yoksul 
Gehvare - Beşik 

Ada pazarında 
Sakarya kulübü canla 

başla çalışıyor 

Adapazarı : 2 (A.A) - Spor 
alanıoda çalışmalarında büyük 
varlık gösteren Sakarya 8porlu 
lar kültürel çalışmalara da baş 
ladılar • 

Üyelerinin soysal alandı da 
yükselişini en ön iş sayan Sakar· 
ye yurdu bu iş için haftanın bir 
gecesini ayırmıştır . Geçen per· 
şembe gecesi sporda ablak ve 
cemiyet, hayat mevzuu üzerinde 
yurd başkanı üyelerle bir konuş· 
ma yapmış, dün gece de yüzba· 
şt Muhiddin Türk harp tarihin 
den Cengiz ve Osmanlı Türkle 
rinin çalışmalarını, istiklal sava
şımızla bugünkil ulusal varlığı 
mızı nasıl elde ettiğimizi , Tür
kün n~ler yapmayı, yaramıya gü 
cü yettiğini pek değerli örnek 
kave ölçüleri anlattı . 

Bıı ıöy lev Sakarya gençleri 
üzerind~ derin izler bıraktı . 

Söylevden sonra eğlenceler, 
daoslar yapılarak gece yarısına 
kadar eğlenildi . 

Sinopda elektrik 
Sinop : 2 (A.A) - Elektrik 

tesisatının montajı bitmiştir . Si 
nop yakındı ışığa kavuşacaktır. 

ııtlarımız icabatından ise, ayni za· 
manda Suriyede bulunduğumuzu 
ve Maıul petrollarına muhtaç ol
duğumuzu da unulmımalıyız. 

Fransa biç bir zaman bu gün 
kü kadar şiddetli bir ıurette bü
tilk devlet adamlarını malik ol 
mık ihtiyacını hiasetmiş değil 
dir .. 

• La Uepubllk ,, 

bir kat daha germi vermek için -
Aralarındaki dostluğa: bir kat daha 
hız vermek için . 

G• ştigüzar - Gidip dolaşma, 
gezip tozma 

Gıbta - İmreu 

Örnrk : İmren ( gıbta ) bir 
ablak elı:sigi değildir, sakınılacak olan 
şey günü ( hased ) dür . 

Gıbta etmek - İmrenmek 

Örnek : Öyle güzel bir eser 
yazmış ki okuyunca adeta gılıta ettim 
-Öyle güzel bir eser yazmış ki oku· 
yunca bayağı imrendim . 

Hısed - Kıskançlık, günll 
Hased etmek - Kıskanmak, 

ğünüleme 

Hasiıd - Kıskanç, günücü 
Gıda - Besin 

Örnek : Gıdaeız vücut, yavaş 
yavaş yıpranır - Besinsiz bcd~n, ya· 
vaş yavaş yıpranır. 

Mugaddi - Besinli, besleyici 
Gayri mugaddi - Brsinsiz 

Örn•k : Bazı yemekler varılır 
ki pek lezzetlidir, fakat gayri mııgad
didir - Bir ıakım yemekler varılır 
ki pek tatlıdır, ancak uesinsizılir. 

Gilaf - Kın, kılıf 
Gina, istiı.;rıa - Doysalık, bık 

kınl k, naz ( T. Kö ) 

Örnek : Ayni yemekleri ye· 
mekıeo gına geldi - Ayni yemek· 
leri yemekten bıkkıolık geldi. -Bu 
adam , istiğna nedir bilmez - Bu 
adam doysalık nedir bilmez . 

Gına getirmek - Doysamak, 
bıkmak 

Gencine - gömü , hazne ( T. Müstağni - doyuk 
Kö. ) Giriv - Çığlık 

Gerdan - Boyun Gışa - Zar 

Gerdune - Araba Gıybet - Çekiştirm 
Germ - föcak, ıssı G b k Ç k' · k " Dışnomol " deki " 1 ,, ince ıy d etme - e ıştırme 

okunacaktır . Germi - Hız Giran - Ağır 

Asri sinemanın 
zengin ve emsalsız proğramı 

2 Mayıs perşembe günü akşamından itibaren 

• • ebedi artist Pola negrıoın 

En büyük temsili 

Kurşuna dizilen kraliçe 
Ayrıca : Fevkalade eğlenceli iki kısımlık komedi 

aman karım duymasın 

pek yakında : Boğaziçi şarkısı 

bugün gündüz iki buçukta iki tııim birden 

Canım Paris-Kurşuna dizilen kraliçe 

5371 

---------------------------~·~---------------------

Karavan 
Çılgın Kan 

Ana , Bella - Sarlboyer 
Tarafından yaratılan şaheserler şuheserini saygı değer seyircilerine 

Bu akşam 

Alsaray sineması 
Taktim etmekle sonsuz kıvaç duysr 

Karavan 
Şimdiye kadar Adaneya gelen filimlerin mutlaka en güzelidir 

Projjrama ilAve : 

- Tehlike adası-
Heyecanlı serinin ikinci kısmı ve Dünya haberleri 

Matineler : • 

Cuma 2-4,30 da Karavan - » » ikinci kısım 

Dikkat : Cumartesi el ildnınıızı mullalca okııyurı 

5369 

r'--------------------·-----------------, 
Pehlivan güreşleri 

Çoban Mehmet ve Büyük Mustafa 
Gibi Avrupa şampiyonlarının davetli olduğu 

büyük spor gününü bekleyiniz 

10 ve 12 Mayıs 
Adana şehir stadyomunda 

İlt\CLJ\RINIZI ' ' . ·. : ...... . - ,. ' 
, . ~ ., • ··r , 

ALİ llASİBİ ECZAlllSİNDE·N·~ . 
· ALIN iZ -\~iJ~· .:;.{.• .- ... ~ 

; ' ·'"_.·· '. .. ·~ 

,.!"', 

• • • 

.·. UtUZLUK TEMiZLiK 

4 5370 

~------------------------------~---.~-----------
Kazalarda öldürülen 

yabani hayvanlar 
Atı çalınmış 

Örnek : Bu çocuğun bu yaşta Örnek : Aralarındaki dostluğa Giranbaha - Değeri çok ____________ __:.,:: ________________________________________________ -.!.. 

Geçen Nisan aya içinde Ko· 
zanda 34 domuz , Bahçede 27 
domuz , 4 çakal, 10 karga ; Dört 
yolda 64 domuz ; Ceyhanda 6 
domuz ve 1 sırtlan ; Karataşda 
6 domuz öldilrülmtıştür • 

Karşıyakada oturan Ali oğlu 

Aziz,evinin avlusunda bulanan atı

nın bilmediği bir adam tarafından 

çalındığını şikayet etmesi üzerine 

tahkikata başlanmıştır. 
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Yulaf 
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Kuş yrmi 
Krtf'n tohuma 
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Sieam 1 
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Liverpul Telgrafları Kauılıiyo ve Par3 

2 I 5 I 1935 iş BHnkro.o•lıo ahnmı~tır, 
'Wnhm l'ene 

Mayıs V .d .. li 
1 

6 54 Lireı 

\ 
9 1 ll4 

Rayşmark 1 97 6 49 Trmmuz Vadeli 1 Freok"Fraoeız., 12 06 
Hazır 6 

ı~I 
Slt>rho "lneiliİ .. 6!i6 2.'l 

Hint hazır 5 Dolar ''Aın~rilı.dn" 79 ll7 
NHzork 11 }.,raok "lıvicrr .. , 

llalıiki Grip ılAcını buldum 1 Birinci sınır eczr cı CelAI Er,.,urı 
o 

beyin on iki senedonberi yaptıgı ( Nevrozio ) Grip hostalığıoın ye-
gt\ne il~cıdır. Kalbe kotiyen zorarı )Oktur. 

Baş , diş ve romatizma ve bel ağrılarını hemen k•sen Ncvrozini her 
halle ahnı·. 537 14 

1 

1 

1 

1 

Dörtyol belediye baş Ti 
111 
~ K 

1
, Y ~ 1 

kanlığından : \......1 ~ ı:::; 

1- Kasnbar, ın bahçe suyunun R D.. !i.T 
Oareden kasabaya kadır lleton l I 
1 orulor içindc:getirmek için ( 90 )1 
santimetre kutrunda ve (IO>santi 

metre kalınlığında birer n11'troluk BAN K A-5 1 
boru : ( 350 ) adet ve ( 70 ) ean· 
timetre kulr ıı nıll\ ve ( 8 ) s1nti
motre kalınlığında da (400) adet 

ki crmon ( 750 ) m"tro boru ımali 
,.e hali hazır suyun g•ldiği yerden 

mahallerine lesbit olunarak boştıı 
çifte hnvuz ve lüzum göriilecAk Pe 
k"z yenle dt birer metro mikabınıio 
kopglı havuzlar yopı lecaktır. 5,. 
dol muhamm•ni ilıi hin dört yüz 
~ili lirodan ibaret olan hu iş ko 
palı zıırfirı eksiltmeye ko~ulmu~ 
tur. 

2- Borulnrın yalnız kolıpla 

rını bPlediye l"mİn Aclrc 'ktir. 

3 - lhole yirmi gün sonra 9 
Mayıs 935 pnrş11oıbe günü saat 
(16) ılrı Dörtyol bnl-Jiye encümeni 
tarafıodan yepıl.ıcaktır. 

4- lhaleyA iştirak edeceklerin 
telılifierioi ihale.len bir sant evvol 
•ncümqno vermeleri mechı;~' lir. 

5- Ç mentoya azami b!re dört 
kum katılacaktır. 

6- Muvakkat teminat miktarı 
yüz yetmiş btş liradır, 

7- Teminat rıkçası vcsair mu
am .. tAtı beleıliyo münakasa niznm 
namesi ahkı\mına bbiJir. 5342 

23-28-3 

Boriicek köyOndeki Çağşak 
mevkii tekrar icara veriliyor 

Büı üc k köJündııki ÇağşRkt ı 
bulunan koh\e vo büfe mahalli 
eski o üstcciria şartnameye riııyst

sl:ı;liği dolayısile tekrar açık o, tır 
mı ile icara vrrilccektir . T.lip 
olanlar mayısın doıuzurıcu per. 
ş•'mbA giinü okşam üzeri sa(lt yedi 
buçukta Tıılıir Pamukçunun Yeni 
Cami cıvarınılnki ovine g ,·J"1l'l•ri 
ıldn olurıur.5374 1-3 

ı __________________________ , ________ --ı 

l
1 

____ B __ e_ı_e __ d_i_y __ e ___ i_i_a._n __ ı_a_r_ı ___ I 
Ynrbaşı m vkiinde buğday pazarında divan yolunda 22, 24, 26, 28, 

30, 32, 3-1, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 vo Pazar yeri 

cihetinde 52. 54, 56, 58, 60, 62 64, 66, 68, 70 numaralı 29 dük~an 
açık artırma ile icara verilııcektir. 

İhale 7-5-935 salı günü saat on beşte Belediye encümeni odasındrı 
yapılacaktır. İstekliler hır zamnn Belediye hesop işlerinde ş .rtnamPyi 
görebilirler . 

istekliler ihale günü teminatlarile birlikte Belediye encümenine 
gelnı 0leri ilan olunur. 5231 21-25-29-3 

.\ılaııunın 13ucok mcvkiin lo Belediye nltında 26 oumarnlı berber ve 
3),32,34 nu" aralı bnkk9l ve 36 nu .. ıarulı lokanta ve müştrnıildtı ve 
Kıle k pısındo 1/2 bonıioci ile 2/4 nucrıarolı dükkı'lnlor ve Koımer altı 
ıoovkiinJe 188/15 numaralı saatçı dü\k,,aı açık artırma ilo icara veri
ı~c· ktir . 

ihale 11 -- 5-935 cumort~si gü ü saat on b'şt~ Belediya encümeni 
o !as n.la yapılocoktır. fstelıliler her z ımon belediyo h•s"p işi· rinde 
şartnameyi görebilirler. 

lstqJ 11 r ihnlıı gii ıü terninotlarıl~ b;rlilıt~ Belediye encümenine g,~ı 
m• !eri ildn olunur 5351 25- 29-3-7 

\Ceyhan koopera\if şlr- kiralık bina 

DAQA• 
BiRiKTiRE~ 
RA~T bD(; / 

• 

Çifçilerimıze 

11~0( 
seri 0'16' 

Sovyet fabrikalarının Son model yaptığı rııııl 
, tarı 

'd- Makıns ~· 
8 81,mi orak m ıkinolarımız Rusyadan ge 

1
' fl1 0ı~:. 

lıümleri gayet sağlam çok hafif ve işlekt"r. k jsterse.~ııiO Joıt', 
. d b' kina alına tr bll ~ lln! ı sağlnm ışlek hem e ucuz ır ma g-ıarıılıtı 1 . or' f 

Sovyet makinesı al. çünkü Sovyet makinalaaının .8 ' her dii 11~il~L 
yaca tanınmıştır Mağazamızda Bergüzar s:steıııı vehiiyiik ıeo 11ı 
kinaların yodok parçaları mevcut olup liatlıırında 113ısfl'ıl' 

ıtıDf' ~I 
p•lmıştır . , . utloka ı~ı ~-

Çilçilerimize ihtiyaçları.11 temin etmek ıçın ııı aıııi ıesh 1 ~· 
uğranıolarıoı tavsiye ederiz. Tediyat hususuncla az . ııs~ 
rilm•ktedir. Jsııı 811 0~ıo 1 8 1tınd0 r Deposu : Adonoda Osmanlı Bnııkas l{oı•c1 
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ketinden: 
Ceyhnn knınsı kooperal f şir 

-------------------·----------• htinin 935 y 1 bütün ort klorı 
Dahili hastalıklar tedavıhanesi j ı)pınn•ısı ilı nci dem 01.rok 22-

Bu oy ııih~yetindo konturot
lerı b tPcek ~e hükumet lıunağıoa 
nııklı·d cuk o'an mı h•ıselıoı husu
siye ve ııo11a doirr·lerioin eturduk
l ırı köprü başınılak; oa beş odalı 

büyük binayı kiraya verrcrğimden 
istı·yenler beııi görsün ist"nilirse 
alt katı da birlikth kirolamr. 5372 

Satış yerleri : Mersinde postane ceddrsinde 
I< oz~cı oğlu. 
Ceylıonda : Cızzrıdc Gani ticarethanesind0 
Tarsusta : Halit Arslıın hanında 

ı-10 

Şarımıza yeni gelmiş olan doktor Tnldt, bu kerru lst klı\l mektebi 

rivarı;.ıla doktor Sul • yuıur Sırrı muııyenehıınesiııdo lıur glin öğleı!on 

ha3talarını kabul ı trnej:te başlomıştır.5104 28 30 
~onra -

P e Salı gu .. nleri fukarayı p ırnsız bakılır. azar v 

5-935 ç rş•mlıı giinü yap irca 
ğından o gün hütün ortoklorın gel 
mrloı i ildn olunur. 5373 

1- 934 yılı hrs ıbııtının t• tkilıi. 

2- 935 yılı meclis idare ve mü 
fttlişlerin toyinl 

3 - Şlrkrt;n vaziyetinin t sbiti. 3-5-7 

Göz doktoru 
Abdııllcılı 
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