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8 Son kanun 1936 
ÇARŞAMBA 

5 KURUŞ 

)ost Afg"n bakanı An karada 

Atatürk Mehmet Hanı 
kabul etti. 

''Dört devlet arasında ideal, kuvvet
li bir el birliği doğmuştur,,• 

Tevfik Rüştü Arasın ve Mehmet 
Hanın söylevleri • 

Ankau : 7 ( R.dyo ) - Cu· 
mur başkanı Atatürk; dün saat 
17 de Çankayııda dost l\fg•n mil· 
letioio Haricıye nazırı Mehmet 
Hanı kabul ederek görüşmüştür. 
Bu görüşmede dış işleri bakanımız 
doktor Tevfık Rüştü Aras , Af
gan büyük elçisi Ahmet Han ve 
Kabil büyük elçimiz Memduh 
Şevket de hazır bulunmuııardır . 

Ankara : 7 ( AA ) - Tevfık 
Rüttü Aras , Afgan dış bakanı 
ıcrsfioe düo akpm verdiği ziya· 
fetteki nutkunda " kar deş kolla
rını size açmıt olan Tilrkiyeye 
hot geldiniz ,, dedikten sonra Af 
gan itinin Türkiyeyi ayoıle Türk 
İşi gibi alalcadar ettiğini kaydet
miş ve lranıo Afganistaola olduğu 
gibi İrak ile de ihtıliflarını hal 
letmiı olması üzerine dört doat 
devlet arasında en gllzrl id.il 
kuvvetli bir el birliği doğduğunu 
ıöylemi9tir . 

Feyzi Mehmet Hao da ceva· 
hında Türkiyenin Kamil Atatllr -

Mısır ihtilalcileri 

Tevfik Rıişlıi Aras 
kilo büyük önderliği ıle zafer ve 
istiklal harbinden ıonra kazandı· 
ğı yükaek mertebenin bütün As · 
ya mılletleri için parlak bir ör
nek olarak kalacağını ve dört dev· 
let arasındaki ademi tecavüz 
abdoamesioio cihan ıulb ve se
lioıetıne büyük bir yardımı olaca· 
ğıoı söylemi§tir . 

Kralın mümessili ve Başve
kilin otomobili taşlandı. 

5000 Talebenin Arsıulusal cerrahi 
kongre üyeleri önünde yaptığı gösteri 

Loodra: 7 
(Radyo) -
Deyli Telg•af 
gazetuioe gö 
re' Mısır mil 
liyetper bir 
lığinin laltp 

lerioi lngılt - . 
renin müsaıt 
hir fekılde 

<ler piş etm«k· 
le olduğunu 

bıl•lirmeai ıçin 
Si r ldogosoo• 

m zuniy.ı ve 
riloıiştir Bun 
dao başka İo 
giltcıe, Mısır 
k•nuola rınıo 
acncbı ler e la 
bıki ve kon 
ıolosluk malı 

K ohircde lulı belerııı yaptığı bir nıimaylş 

kemeleri aaliibiyetlerioio muhte 
lit mahkemelere devri bıısusuodı 
da vılidlerini telif etmektedir . 

Mıaır müfritleri muhtelit 
mahkemelerin de kaldırılmasını 
iatem e ktedirler . 

ı. gilız hükümeti bunuola da 
ciddi surette mrşıul olmakta 
dir . 

Londra: 7 (Radyo) - lJış it 
l~ıi Bakanı M. Eden 1930 proje 
ıı esas olmak üzere Mısır mılli 

birliği ile müzakereler:.;. eauları 
oı hazırlamakla meşguldur . 

Dıt i§leri Bakanı bu hususta 
derin incelemelerde buluomakta· 
dır • 

logiltere bü~ umeti f.vkalide 
Komiseri vasıtasile M11ır Başve
kili Nesim Paşa ile daimi trmas 

bıliodrdir . 
Yakında hal çarelerinin bulu-

nacağı umuluyor . 
Kahire: (Özel) - Arsıulusal 

l'.errabi koog•esioin açılış töreni 
dün aabab Mısır talebelerinin ye· 
ııi bir İngiliz aleybtarlıği gösteri 
sile karma karışık oldu . 

Talebe birliğinin icra komi
tesi dün " uyuşmaya çok mütema· 
yil durumundan ,. dolayı devril· 
di yerine müfrit elemanlardan 

- Gerisi üçüncü sahifede -

••• •• Habeşistanda yirmi ıo;ekiz 
yıldır gôrillmeyen ya~mur
lar başladı, harekat bu yüz
den durmuştur. 
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Mısır ordusu 

Esasının hazırlanma
sına başlandı 

Loodra : 7 (A.A) - T•ymis 
gezetuioio Kahire ayları V •ft 
partisi baıkanlarıoıo partiye meo. 
sup gençleri yarı askeri mabi. 
yette bir tH kım teıekküller ha
linde toplamağı karar vermiş ol
duklarını bildiriyor . 

Sanıldığına göre bunlar müı
takbel Mısır oıdusuııun ua1101 
teıkil edecektir . 

İsveç elçisi 

Roma dış bakanlığı 
müsteşarından iza

hat aldı 
Rom• : 7 (AA) - Suviç bu 

aabah İsveç elçiıioi kabul e;mit, 
Habrşistaoda laveç Kızılbıç be 
yetinin bombardıman itini görUı 
mUııllr 

ltaıyao hülıümetinin bomb., 
dımanın De gibi §erait ıltınıia ya 
pılmıı olduğunu Suviç izah et
miştir . 

Benim g6ııimle: 

Kanlı endiistri 

Lindberg, ikinci çocuğunun hatta 
ve bilzaı kendiaile karısının da ha· 
yatını tf'hdit edeo yeni bir çok haydut 
mektupları kartl!ında memlekf'ti ıerk 
ederek yıbancı bir devlet polisinin 
himayesine Hğıodı. 

Milli bir kahraman olarak Ame
•ikalıların acYdiği bu beıbabt baha· 
nın İngiltereye can atııını Amerikan 
P?lisinin aczine kartı yapılmıı açık 
bır protesno kabul eden Amerikan 
efkarıumumiysi beyf'Clo halindedir. 

Filbakike Amerikada 800 aene
ltrde Gangeterlerin .adedi ve küstah
lığı hayret verici ve korkunç bir ıe· 
kilde artmııtı. 

Güpe gündüz soyulan bankalar. 
sokak ortaeınıla mitralyozle kurıuoa 
dizilen insanlar. kocasının •gözü Ö· 

nünde tecavüza uğrayan kadıoların 
eayısr, belli~olmıyacak kadar çoktur. 

Bu cinayetlerin çoğunun failleri 
meçhul kalıyor . Ve ip ucu buluna
mıyor . Bu da gösteriyor ki; Amf'
rikan haydutları polisten daha mü
kf'mmf'I organize edilmiıtir . 

Daba Lıir ay evvel bayduılara ve 
oularıo karşısıoda hızla kolları bağ· 
lanıp kalan polise kartı mütbit bir 
müca~~ıe_ açmış olan maruf bir ga
zetecı evıode ve karısile çııçuğunun 
gözü önünde öldürüldü . Dün g •len 
~!rııl'.a g~zetelerinde okudııgumuza 
gore tımdı de taoııımış bir saylav ay· 
oı usulle ayoı şartlar içinde yine evi· 
niıı önünde karısı ile çocuğunun ya· 
oıuda kurşuna dizilmiııir . 

Amerika gibi çok ileri bütün 
medeni ve modern vasııalara sahip 
bir millerin vatandaşları, devlet oıo 
rııesine karşı iıimadını kaybeımiı 
korkunç bir terör içiod,. Y•~ıyor. 

Soıı yapıla, iatatisıikler•len alı· 
nan oeıice hakikaıen insana ürper
me verecek mabiyeııedir . 

Bu iaıaıisıilr.lere gör<', Amerika· 
da her kırk beş dakikada bir cin•· 
yet iıleniyormuı . hapishanelerde 
14-0,000 ca~i varmıı . Bundan baı· 
ka ve en dıkkate değer şeyi, 400 
bin canide kollarıoı sallaya sıllay~ 
itlerine devam etmekte imit .. 

lıio en endiıe verici tarafı· A· . ' merıkada baılayan ve iokiııf e· 
den bu cinayet endüstrisinin Av
rupayı da sıçramasıdır . 

Son zamanlarda bütün Fransız ga· 
zeıeleri endişe ile , Parisıe ıöreyen 
Gangsterlerden , ıayıoı hayret bir 
küstahlıkla yaptıkları cinayetlerden 
bahseden yazılarla dolu. Bu mütbiı 
akıoıo Fransadau da komıu memle
keılere yayılacağını kim garanti ede· 
bilir . 

Bilyiik harpten sonra baılıyıo ve 
yıllar geçtikçe iokitaf ed,.n bu kanlı 

ı eodi;strioio derin scbeplcriodeo bi· 

Ziraat Bankasının yardımları 
Japon ve Mançu 

Köylülerimize ve göçmenlere 30 
bin tondan fazla tohumluk dağıttı 

Bayrakları Tııhar ilinde 
dalgalanıyor. 

Bu yıl ekim 
daha 

geçen yıldan 
fazladır. 

Pekin : 7 ( A.A ) - Havas 
muhabirinin Katkandan öğrendi
ğine göre Tahar ilinin işgal edilen 
devlet binalarına Japon ve Man
çuri bayrakları çekilmiş ve l\fan
çuko bankasının b <Dknotları te· 
davüle çıkarılmıştır . 

M. Eden 

Derılz konferarısı baş
kam oldu 

Londra: 7 (Radyo) - Dıt i,
leri Bokanı Edf'o Samuel Hoarın 
y .. ine deniz kooferar.sı Ba§kao
lığına seçilmiştir . 

Loodra : 7 (A.A) - Deniz 
konferansı bu gün öğleden sonra 
tekra r topla .. acaktır . 

Ankarada ziraat bankası merkez binası 

Deyli T cJğ,..f g4zete11ne gCS· 
re Londr• ve Ve§ington IDUkave
lelrriudcki es.ılar d•yr.,ıinde 

d.,niz ıılihlarıoın lahdıdı huau 
ıuoda yeni bir mukavele yapılaıa
aı ümitlerı artık hiç kalaıamıı 

tır . 
Ankara : 6 - Bu yıl vurdun 

balİ yrrlrrioin lıurolı giım.,ei ve 
göçmer>lerin ıı çeo yollara göre 
faıl• g•lmrsı dolayısile Ziraat 
h>rık•aı tohumluk v" }"mlik ola· 
r.k daiıt ığı buğday mıkdarıoı 

artırmı§tır. 

K.mutay111 son toplantısında 

kabul rttiğı ıki mılyoo ıkıyüz elli 
bin liıalık muhtaç köyıüye ve göç· 
menlere tohumluk ve yemltk da 
ğııılınası hakkıodaki kanuo, ban 
k~nıo bu ıabıdaki çııl §maaına da · 
ba g"niı imkanlar vermiştır. 

935 yılı ıçinde Zioaat bankası 
30,436 ton buğday daiıtmıştır. 

Banka 933 senuirıde 505 tonu 
Kua, 478 ton Ardahan, 554 ton 
Iğdır. oloıak üzere 1537 touu da
ğıtılmışıır. 

934 srnesiode ise 50 ton An
kara merkez kazası, - 7 ton Çu · 
buk, 12 ton Polallı, 3000 ıon 
Konya ve bavalisi olmak üzere, 
t•vzi yekuou 3148 tona varmıştır' 

935 yılında ise temmuz sonu· 
kadar, 41 ton Babaeski, 81 ton 
Biga, 258 too Çanakkale, 1, 176 ton 
Çorlu, 16 ton Edirne, 3 ton Ezine 
197 ton Gelibolu, 613 ton H•yre
bolu, 158 ton Lül · bu•g•Z, 322 
Malkara, 145 too Şarköy, 601 ton 
Uzun köpröy .. olmak üzere 3740 
ton veı miştir 

risi ve başlıcası hiç ıüplıe yok ki ; 
büyük harptir. 

Her an binl•rce insanın öldüğü, 
boğazland•gı lıir bu harpten sonra 
IBğ kalanların gözüode iosan haya· 
tının d .. grri sıfra inmiştir. Denebi· 
lir ki barbi umumi bu i~ için bir 
ekzersiz olmuşıur . 
Siperlerde dört yıl ölüml• boğaz· 

laşarak kan ve ateş dolu s•yirl~rde 
yaıadıktan sonra s•ğ kalen insan ye· 
oiden normal bayata dörıdiiğü za· 
man bir çılgın gibi yaşamak, eğlen· 
mek, rahat etmek isırmişti. 

Yine harbin insanlığın başıoa 

sard•ğı ekooomik kriz, hayat kazan· 
manıo güclüğii insanlarıo bu arzu
suna engel olunca , ahlaki bağları za· 
ten çözülmüş olan bu insanlar , ko· 
lay çabuk kazanmJlnıo yollarını ara· 
mışlardır . 

Zenğin memleketlerde hırsızlık 

v" cinayetlerin teknikleıerek bir en
düstri teklini alacak kadar inkitaf 
etmesinin bundan baıka sebel leri 
yoktur sanırım . Bittabi buoa po· 
lisin aczini de ilave etmek lazım
dır . 

İDBao bilıün bunları düşünürken 
iosaolıgı. y•oı bir savaıa suruklemek 
isıeyeolerio ne büyük bir günah ve 
mesuliyet yüklen•csklerini daha iyi 
görüyor . 

Nevzad LGüvcn 

Temmuz 935 ıoouodao 936 
b•şıııa kııclat da dağ•t•lan mılular 
1500 too Ankara 2000 ıoo Afyon 
300 ton Antalya 800 ıöıı Bil·cİlı, 

2000 ton Ç okırı, 250 ıoo Çorum 
400 toıı Denizli, 4000 tQn Eskite 
nir, 610 ton Gümüşaoe, 370 ton 

İsparto, 1350 toı • K· stamonu, 450 
Kut•hya, 30 ton Malaty., 450 ton 
S.msuo, 1,000 ton Sivoı, 600 ton 
Tokaı, l, hO too Yozg•t, 13426 
ton T•akya ve Çanakkele havali 
sine olmak üzere 935 yılı içinde-

-Ger/si ıiçıincü sayfada-

ltalya-Habeş harbi 

M1m.fib tonilatolarıo aıal

tılması içın bir mukavele akdi 
imHıoları çı•k tur . 

Bulgar gençleri 
Teşkilat. hükOmet ta-

rafından da_.,1tıldı 

Sofya: 7 ( A.A) - Hükii· 
met , milliyetçi gençler te111.iıitıoı 
ikinci defı olarak d•ğıtoııttır. 

Bu teıkilitın ( 26,000 ) e ya. 
kıo Dyeıi urdı . 

İtalyan uçakları düşürülecekle
rini bildikleri için alçaktan uç

mamağa başladılar • 

Kuvvetli bir Fransız filos 
nizde Fas sahi/iP.rinde 

Akde
biiyük 

manevralar yapacak. 
~--~ ... + ... ~---

İngilterenin Habeş elçisi, doktorları, me
murları kam ilen İngiliz olan Habeş Kızıl. 
haç hastahanesinin İtalyanlar tarafın-

dan bombardıman edildığini teyit ediyor. 
Artık Fransız kabinesi bak .. ınları da ltalyanlar

dan yüz çevirmeğe başladılar 
r.Jcara : 7 (Radyo) - 620 

H• beşlınin korlrnlaıındıo Dolu
ya gdeırk İtalyanlara i l tıca •t 
ıiklerı bıldııilmektedir . 

İtalyan uçaklarından bir ka · 
çioın H•bt'§liler tarafından düşü· 
rülmesi ocaklara korku veıdığio 
den şımdi bunlar pek yüksek· 
ten uçauk iş görmektedirler . 

Ankora : 7 (Radyo) - İtalyan 
uçakları glln•y cepb.siode mü
temadiyen istikşaflar yapmakta 
ve gazlı bombalar atmaktadırlar. 
Ölenler kadın ve çocuklardır . 
Fal.tat uçakların bomba altıkları 
yerler sık ağaçlıklı olduğuodan 
pek o kadar zayiat verdirme 
mektedlr . 

ltalyao kuvvr tleri sekiz gün
den beri Makalle tarafından iatilc
şafstta bulunm•ktadır . 

Aokare : 7 (Radyo) -· İogilte 
reDİD Hobt'şistan ilçisi Bartuo, 
ltalyao uçaklarının 4 ikuıci kii 

nuoda doktor ve m~murl.rı ki 
mılen lngilız olan H•b•§ Kızıl . 
b.ç hastabaoesioi bombardıman 
attıklerioi ve fakat biç bir kim 

senin ölmediğini t•yıd etmiştir. 
Ankara : 7 (Radyo) - ltalyao 

uçakları §imal cepbesiode Ha
bet karargiıhlarıoa beyanname· 
ler atarak mahpus bulunan im
paratorun bastalıkt•D ölmeyüp 
şimdiki imparator tarafınd•n aı. 
dürüldüğünü, ioıparaıorlulı bak 
kının Menelik baned•nroa aid ol
duğunu bildirerek Hlı.erler'. im· 
parator aleyhine isyana teıvık et

mişlerdir . 
Ankara ; 7 (A.A) - Deyli tel 

gref ga:ı:etc8İ sıy•Hl durumdan 
dolayı bir ıbtiyati tedbir olmak 
üzere kuvvetli bir Fransız filo 
sunun Akdenizde, Fas ıahillerio
de maoavralar yapacığıuı ve bu 
manavralarıı'.ı •ltı hafta sü ecPği-

- Gcılsl üçüııctl ıahlfcde -



s.,ıa: 2 . . . . (Türk Söz&) •• 

Amerika haydutları işi azrffrlar. 

Bu defa da sokak ortasında bir 
saylavı kurşuna dizdiler. 11 

__ Ş_e_h __ i_r_. d_u_y._u k _______ I a .......... r ____ ı __ 
Yeni -imtihan Şehrimizde Tecim odası 

~~-------·--------~-
Korku ve heyecan içinde kalan 

halk polisi itham ediyor 

• 

Amerlkada bir haydudun polis larafmda11 yakalanışı 

evyorktan (Peris Soire) e ya. 1 
ıılıyor ; 1 

Amtrikan gınsterleri yeni bir 1 
1 

-cinayet dahe tıtedilcr . ı 

Liodbergin memleketini ter 
lseditini Amerik•n poJisiııia •t
'Zine karıt en blyük bir protuto 
tetlkl.i eden ve bundan derin 
bir acı duyan halk heo6z beye· 
-C.D ve ~ıirini unutmada& yeni 
ve mütbiı cinayet Şikato halkını 
yepiden korku ve heyt.cın içir.de 
bu.ktı . 

Amerikan efkira umumiyeai bu 
kınla ıeri karıııında pohsin ac
-zini aörerek gOndea güne artan 
bir 'llleyııtla barekete gelmek· 
teclir • 

Dıbı bir ay evvel meıhuı ga
zeteci Velter Liggett Lu haydut 
ları lrarıı cephe alup mütemadi 
yen aleybleriade nf"§riyat yapll 
it için sokık oıtaı11odı karııının 
ve oeda•uD pll l•iiedr. DldD 
ılllmD1Ulr 

illa defada kurbıaın ı•h. ye 
ti g&ı &nüne getirilince ılciıle · 
ıi çok der in olaca le aiyaei bi1 ci 
aayetle kartı karııya bulunulmak
lathr. 

Ameıılrada eslddf!n kableler 
ballbr. kapat. yerlerde kötü ia 
sanları• topla•dıtı kulüplerde 
iDUD öldü· ördü . Şimdi haydut· 
larıe kUatıhlıjı ıittil&çe büyü
yor, kipe glndüı tokık ortasında 

• berkelio ılsl laünde inaan 
lılr milrıly6zle karıuna diz liyor. 

Ve timdiye kıdar da bu cinı 
J•tletia failleri tevkif •dilmiı de 
fillerdar. 

Mh daire iotihabiye,, 
oin saylav• 

M. Alber Priinanv (Kanlı da· 
ire İ•tibabiJe) ıdı •eriltn Şika· 
paan yirminci belediye dıyreıi
lda •Yle•ı idi. 

İllınaia mroliıiode Ştk•io-
• en (luzıl) maollkısmı temsil 

•dlfOıda • Biın 1r .. ndiıi de ha 
yalladan korkuyordu. Bunun içi• 
toflrii daima mu..U.b gezerdi. • 

Din ,anında kanii ve genç 
-ti• old.ia hllde çıuttdaa geli 
Drda .. 

Ewia öolade otumobildea ia -
diklari •••D birdeobite ellerin 
~ 1111.&•er olan adımlar iiaGae 
çaktı • 

- Ya pualau 1 Y abud ken
dlai ölü bil r .. 

Btt cllmle lnqu1Dda saylav 
AtQka••••• g6ateıecek bir .hareket 

&e bulua .. k iatedi . Dc-li sibi 
olm lcırun kendisioe ba1dutla· 
aıa iltccliğini J•emuıaı yalvarı
ıor. 

atını çrkardı veıdi . Haydutlar u 
zalclaıır gibi yıpt.lar . 

Evin kapusunun önünde 
Avaotürüo biadiğini ıanan ma· 

dam Pri11gnonv oğlu ile berabec 
eve girmitti . 

Haydutlar tam bu am beleli 
yor olmalılardı ki; lcadmc•ğıı ı

yığını lıapudın içeri atar ıtmaz 
koca•mın üzerine ate1 açaılar ve 
saylav bir çoğunu gaksünd~n ye
diği kurıualarla canııı. yere ıe 
rildi • 

Bu airıda t6för tabancaaım 
tfeadrsinina katilleri 8111rine ateş 
dti. 

Polis bıydutlard•n hiriıioin 
)•ralandıtını toaradan sokakla 
g6· Olen kan Jekelt:riod,.n aıdımıı· 
hr. 

Biraz aonra hududa yakın 1er 
de 24 yııluıada bir adamı• ölD
sü bulunmuıtur • 

Bunuo cinayetle a!lkadn ol
duğu kuvvr tle umuluyor . 

işte poliı h• fryeleri bu iz ize 
rinde ite bı1lam1ılard11 . Ve iyi 
bir neticeye nulaoatı umulmak 
t.dır . 

İlk lahlciket aalıtalmııtır ki; 
ölibll bulunan bu adam çok teh
likeli ve hangi bir kim.eye hiç 
ten çekmıyecek hıydutlard•n bi 
riıidir . 

Mımafıb diier taraftan dı öl
dürOlen gazeteci gibi Amerilcalt 
ııylnın katilleri de politika ba· 
ııml.rı tarafrodan para ile hare
kete getirilmit haydutlar olabile 
c~ği dDtün6lmektedir . 

Ayasta bulunan 
eski eser 

Ayasta tamir edilmekte olan 
mektebio yaoanda ıçılen bir ku
yu jçiode yüz g'am •iu hi·ndı 
altıa yüzülc Bzeıinde bıkik taı ize 
rinde yarı çıplak bir kız reımi; 

ayrıca yine halcik bir taııo üstün 
de lir çalan yarı çıplak bir kız ro 
mi ve ayraca küçük reıimlerle süı 
lenmiı iki tek attan lrlpe ve k'ı
rık tusıç bilezik buluamuı ve ml
aemize getiril•ittir . 

Orada afak bir araıtKma dabı 
• 1apabilmek için müze mubahıı 
Mut•f• Toohul, Ayasa göaderil
mittir . Burada feanik ve ,allat 
b•lo•an •aerleriod~n daha bir 
ntiktar Httin buluoacatı um•I· 
maktadır . 

Ooğ~m 

Tecim ve eodistri o,luı mu · 
basebrciıi Velik G&ldeilD bir luı 
çocutu olma,hu · 

.&.ua üaerine M Albrr Pri· Yavruya uzua 6mür diler, 
ı ~ua ~e .,.bıaıoı luıtlartı • 

talimatnamesi Dört, tekerlekli araba
Şehirdeki orta tahsil öğret- le r çoğalmağa başladı 
menleri fikirlerini bildirdi ~ 11 

' 
11 

Bu ay baı•ndan itibaren ıeb --
Kültür bak~ alığmıo yeni ha

ıuladıaı imtihan talimıtnam ıi 

projeei hakkındı 6ğretmenleıin 

dü9üocelcrı ıorulmuştu . 
Ş .. brimizdeki o rta dueced•ki 

okul lar öğreımenler kurulu , son 
günldde toplanarak bu proje 
hakkındaki mütalaıtlarını ıııpta· 

mı§ v" hakanlıta gönder mı§lerdir. 

Bakanlıkc-1 yapılan p oj .. deki 
prenaipleıe göre orta okulların 
birinci ve ikiı ci amdlaıında her 
öirt"tmen , öğrt"nİC sin~ yıl içinde 
üç kan•at notu verir . Bu kanu· 
at aotlaıının takdirimle yazılı 

yoklamalard• derae kaldırıldıiı 
zaman , evdf' ve ıınıfta yaptırıl•n 
6devler , labratovar mrsaisi , me 
ı,le d fteıleri, öğrenicinin derı 
tere drvem ve Ç•hılcanlığı nızerı 

itıbira alınac.ktır . 
Bir öirenicioio aınıf geçmt" 

notu , kaoaat notlarnıın oıtalamı· 
si olan nottur· Sıuıf geçmP.k içio 
bu notun betten aıağı olmamHl 
lazımdır • 

Liselerde de deıı yılı içinde 
iki yazıh yoklama yapılır ve dP.re 
yılı sonunda da her öğı~oici için 
bir kanaat notu verilir . 

Bır öğrenicinirı bir denin bi · 
rir.ci yazılı ~ıoavında aldığı not 
bir ile ikinci yazılı sınavmdo al
dığı not iki ile ka"aat ootu da 
iki ile daı p edilerek tutan be§e 
bölDnmekle elde edilen not o ta
lebeuio sınıf geç•e aotu olur . 

Lileyi bitirme smıvları yal 
nız son ıuufta yapılır • 

Edebİt•l ve fro kollırı ıçın 

ayı.ıca ı.ümrc deı slerinden olgun· 
luk •ıaavı J•pılır . 

Lilf' ve orta okullardı tem 
numara ondur . 

Ôğr tmr.a okulluı maıle ki 
•ıatflaranda da Liıe lalimıll tat· 
.bık ol0trur , Yaloız olgıurıluk .,aa-
91 yoktur. 

Müzemizde inkişaf 

Şehrimiz mlz andı etuoğraf 
ya bölümO bilirılmek üzered r . 
Mözedelci dayrelerin lımiıatı bit
miıtir . Şımdi müzede bir kilep 
evi , bir okuma odası Ye bir de 
ıyrıca iı o<hıı ayıılmııtır. 

Bu yıl için yapılan baz11 laklar 
müzemizi çok zenginleştirmiştir. 

Nevyork talebe birliği 
reisinin bir mektubu 

Nnyork ıa'ebe birlıği r•i&i, 

ff'brimiz müze Müd6rü adına 
göadeıdıği bir yılbaıı koılama

sında Tarırısl• glizel kule lcazımı 
rıı id•re .. d.n Amerikalı M • Gold 
maaın Kolombiya üoiveniteeinde 
biı inci Kiounua On birioci ıüoü 
Tarıuı lcızrmı bıklcı.da ve~diti 
lıooferanıın bilblflu Türk talebe· 
yi çok i gilendırdiğiai bildtrmİ§ 

tir . 

Bisiklet kazalarına 
karşı ahnan tedbirler 

re camuı arabalaraoın gimeıi ya· 
sak edildiğinden kö1terdeki bu· 
bubat, kou vesair etJalar dört 
ıekerlekli araba deve ve hayvan• 
larla y•pılmaktadır . 

Şrbıia ca<Jdelerioden, sokak· 
laıından ı•mdi 8e• bcatçe gidilip 
g lmelcte, cadde ve sok11klar le· 
mız kalmakıadar . 

Dört lr.kerlekli arabalar gfto 
el.o g~ııü çoğ.lmaktadar . 

Bir ay içinde 
U ay dispanserinde 

530 hasta tedavi 
edildi 

G .. çen birinci ~inua ayı için
de ur~ y dispanserine .530 baıt. 
bı§ vurmuş bunlardırn 133 ne 
reçete, 397 s'oe bedava ilaç vr.

rilmiş, 131 baıt• memleket içi 
ve 2 be&t• memleket tııı h11ta 
baneltre yatıralmışhr . 

Yine bu ay içinde 72 doğum 
ve 144 ölüm olmuo, 40 ölO uray 
hesabına gömdüıülmüı, 64 çıftin 
nil.alıl.rı kıyılmı§ , 450 köpek 
ve 561 kedi öh.Jilılllmüttiir . 

Ag•r cezn hak yerinde 

Yılbıtı dolayı&ile dr:vir mua
mtlesi yapılmakta olıo Aiırc za 
Halcyeri k1tleminde bu itler dün 
biUijiad•n bu güaden itibaren 
mıhkemelere befl•D-'Clktsr . 

Diaer B.kyer leriude devir mu 
ımeleıi dıbı bir hafta ılrecek
tir . 

Daimi encümen 
D•imi encümen dün ~leden 

önce İlbay yardımcraı Rifatua B•ı· 
k.ınhğmda topl•nmıı ve erıcllme· 
ne gelen lıiiıtlu üzerinde göıü· 
ıBlerek kararlar verilmi§tir . 

Amerikah mDtehaesıs
lar geliyor 

Öoümilxdeki Şubat ayı ibdi· 
dalarıada KHı Heydinden Ame 
rilulı iki mütehıull ıebıimize 
gelerek kırık ç.aık ve çömlek 
leri yapııdırma iılerile uir. ıı· 
caklın ve 1 Mıırttdı da Taraus 
da G6zlü kıılede yenideıı kez 
ma itlerine devam edecelılrri 

bıber ahnm ı ıtır . 

Müze sergiler komita 
sinin faydah çahfması 

Halkevi Müzeler ve Seııiler 
komiteai 11k eıl müzede Kitab
ı., arasınıfa toplantılar J•pmak· 
ta ve inctlrm~leriai ıl rldmek
tedir. Komite bir ıya kadar bu 
İ§i bitirdikten soııra evvela yal
Dız Adana Şehrine mahsus Ar~e 
olojık bir hıoıGı bnacak 
te ooda& aoara ilimiz •Dıda 
rını inceleyerek bir de Setb•n 
lıinin Genel anıtlanaı g&sterir 
bol resimli ve haritalı bir al· 
büm aefı ede(!e kJır • 

Üyeleri dUn ilk toplan
tllannı yaptılar 

Yeni seçilen tecim -ve -~üıt 
ri odaeı üyeleri düa örleden son· 
ı a odada ilk topleetıhtrını lz. 
zet Koçağan bıtkanlığmda yap 
mııtardır . 

Fara MUcadelesl 

Tarım direktörlOgOnce 
genişletildi 

llımizin Tarau• topr•ğı deni· 
len b6lkeıiaia bir çok kö1-
lerfode Tarla fareei bulundu
ğu anlaeıldıtıadan .tarlalaları• 
bundaa temuJ..nmetıi için tar1m 
direktörlüjlnce mücadeleye gı· 

rıtrlmıtdir . 

Tarsus Narenciye fi
danlarında haetahk 

TaııH Nareaciy• fidanlırıoın 
b•zileıinde lekeli KIH•ı haıta· 
hiı ıöılUdBtOnden bu gibi fi 
danların aynlarılc yok eılilme
leriae , .. hrlmiz hateral laborıtu 
varı Ş~fi Aydar m"mur edılmit· 
dir . 

Tehdld 

Paçacı Abdulbadinia yınıadı 
Çuakhk Y•P•D Halil otlu 335 
dojumlu Mabmed adıada biriıu 

Karakola h•t vuruık Kalayçı 
Mebmed Emin oğlu Bahaddin 
ile N.ıbınt Rtceb otla Ekrem 

tarafınd•n tehdid edlldllditi ıi
klyet ıtmeai Bıeıine her iki 
suçluda &zerlerindeki kıma ve 
konduracı bıçıklari1le J•kıl••· 
m~ ve tabkikllta hıolanmaf(lır. 

Yangın olacaktı 

Ahnıa F abrikaııeın Kırma 
Makineainin yataklanndan .çakaa 
kıvılcımlar p•muk parçalerıoı 

dfiterelc yaaılD ba9la•g1cı ol 
muı isede böyomraine meydaa 
bırakılmadan a6nd•llmü1l6r . 

llakiee yatakl•rını yajlama: 
dılrlara glrlleDler bıkkında tıh
ldlcat yepalmaktadır • Zırar Ye 
siya• yolchlr . 

İzmirde iıçi evleri 
V ılna Aakanmızıa Tlrkiye' 

de f bircilik anaoeaieio taeaai · 
aline biamet l'Uıli ıupbeıisae de 

ba batlaftııcclan ktaYvat alea ıe
bir leıimiı bazta bizi btifade et 
tirrcek mawafMkiyetli eaeıler Jap 

•al&taclırlar . lzmiria ifÇi e•le
ri tetebltÜIÜ bunlardan biridir. 
lımir belediy ai araaaıa •etıe· 
ıioi yirmi brı karoıa ve l•fl• 
nı da pata• z ., re>rt it itçiferfa 
kooforlu mesken a.hibi olmı
Ja ıH laiamet etmckt•dir. 

Biıiuci .ay fada nemini ıördliil· 
DÜZ -ba güzel evia içinde her tür il 

Polia v~ urayın m&ıtttelcen 

aldıklırı tertıbat üı•!ıİne tebri 
miıde aumrosuz, zıls;z ve gece 

Dörtyolda tar1msal in
celemeler yapdacek 

11hi tıtaieaıı va.dır . Ve 1380 li
nya mal olmaktadır • Bu tq ve 
sıbi meakenler AekaramlSln dığ 
larsndalci kerpiç laıralteleıle bı 

kiki bir tnad fııfkil ediyor . 
Biikümeti• araa Ye dij'er yar
dıml•r1, aac-" meıke• i11pn•ı 

hizmet etmek waaifeli lıtlae •e 
rilmit olıo Emlik Beuka11•ın 

feneı•İZ biç bir biaiklet kaim• D6rtyol i 1çuioin portakal 
mtflu . BJolndall tek tük g6 il babçeleriadeki h19arat ve h .. ta· 
IByor .. da hemen yakalanıyor ve Mı duromile diier ler1m iıleriai 

kendileri dr- par, cezası •lını· ilgilerıdiren buJDHt haklnclfa tet-

yor · 1 kikıt yapmak liıere Tarım Di 
Alıoan bu tertibat netic .. ıin r"ktörü Ati Krmil ve mücadele 

,Jedir lıi son ay içinde tek bir bi m•n;Juru Mete bu ıln Dört1oJa 
ıiklct kaııs. 61mamııtır . . gid.cc:•klerdir . . • 

ehven f•iıli krediai ile beale 
necek olarsa laer te•e bu rv· 
lerdea yhlereuioln A•kara it
çUerilri yu•ılıudıracag.nı ıörtl· 

-rla. · · 

• 

KOçOk Hiklye 

Dalguların a 
-

- Bu ıeyıbatıa .eni du 
etmit Vedad • bani eaki ne 
mutlak bir ıey var sende . 

A - Sorarmt11• •. hem &y le 
9eyki , kll olmuı içimde yeni 
volkao yarattl Necmi . yeei 
'9aberki , yaprıklanmıdan d 

kert 
l"len 

dü . 
- Eeee .. 
- Hani o güa belH "i 

mıia l"lmiıtinya .. iıte o g 
eeoi ıör~mtıyıocey.e lcaıiar va 
dan meodrl ıalladıtım ıUn .. 

- Evet. 
Genç ruhla krilata, dolta 

ıart ııter ıibi devem elli : 
- Fakat a&yledikle•İme 

lerırn beni gllcerıduiraia Nec 
Yok vallahi V.dadcıtım .. 

lıt• o güa bota&• geçin 
kadır aktrsmı güvertede etı1al 
bu uıun k•rad,niz yolculu 
nHıl katlınııcatımı dftı&aü 
dom . bilİJorıon vapur o pn 
kadar tenhaydı Bl baua biri 

Salo•• ıelditim zaman pi 
noya oturmuı bir pnç lus v 
aldırm•dım ve kımarama yl 
düm . ÇünkD 1rtık , uyuımuı 
bum , kadııı ile brstelr.re l.üı 
tü , Fakel ba dedijim biç te 
le olmadı • cml .. 

Donmut saadıiJm kanım 
anda kaynada .. Pa1laamlf •• 
jım ıöallim biranda melinde 

Hayatımdaki bu btlyllk in 
lap Zonıuldak açıldarında bati 
dı . oaı , biç yakla,mam•ı, oa 
la ; oraya kad.., meııaleaind 
uaanıo ' OD dokuzluk glıel 1 
• kadıaım , nihayet yav.ı ya 
ıokuldu . ona , bao• mevdu 
çocuk ltakııiyle bıkıJor .. on• 
la , kızımla ko•aıur gibi kona 
yordum . 

Necmi .. Mecmuılar .. 
modılar •. o~uo bütün hıratı 
-p•ıeleyen amelleılo•ea bl_.ıoıım 
yorduk . leebolu ! laleıio• ,e 
lııtsjamız sım•n de.iı .yavııtı 

itte benim r11bumda •• dilıln • 
lerim de o denizle beraber d 
jitti • köpülcleadi •. renklenoıit 

Delrizdc• l1le kor da 
tekneye çar p•n her dalra,ıa , 
•• bir pare• daha ,..l .. yorcla 
ve ıonraları tekneye ıantan d
aılar ıibi beaa ıırtlmaja bati• 
dı .. oeaD bo laareketiaf , kork• 
aa• elleri .. oıyordam •• •• 
korkudan kaça•lara a~ıla• k 
lır ıibiydim .. 

Hın öyle tiddetlcndi , öyl 
lılplrdü ki .. lo•• , tf'ln1tyi ac; 
r•cık ıibirdi .. Artık ikimi• 
terkıbi bel11ıis bit Pota 11birdi 
oau urtyordom . ona , terena 
gibi te .. llıler okayoıdam •• b 
aa•I• da kalmadı o , dud.klan 
na da bir y.va ara,orda •. 

Samı•d• bitecek aeyabatl 
o.an heceli IOD iıkeleye kad• 
... nım . f eke& o ' -· bılm 
yordu •• Teaatllf"n benimde lce 
dilini• gittlii yere r•cetl 
biliyordu •. z .. p. blr bab .. ı 
kızıydı . lstaebalclesa dönlJo•d 

Tam üç ... CS"ee tleai 
durmadı ti le ,111 a6' 
mtdık b~b , kapta • 
ıaloou1t kea Oıda Mbil 
riade ol - IÖf ledi o , 
na tl11Jı 'dur-• ne ôlur Veda 
IMy .... rteye çakalla .&i,Ord 
l&umak olmazdı. bir .,. ... 
gıbi ferledım •e MU ,._. kbllerı ı 

mın •ıHı•dı p•eıtey• t1lcardı• 
fakıt der.iz bila bir ejdn ı• 
ıimdı ı•ı•yorom arlıadalu bala 
J•tınlırm• D•l•I ıiulk • tul•«' 
sü••rte1i yalıyordu • 

Bütün ıalaamıftllt. artık ill•li• 
decliiım hılde o İ•••' ediprd• • 
fakat koca bi dalga, aklılD.ı'll 

- Gerlıl d-'rdancü ıa11fa4eı-
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Yazılarma 
, Mısır ihtilalcileri SON DUYUKLAR -

Tazimat tel 
Kamutay baıkanı ve Recep 

Peker karıılık verdiler. 

Adananın kurtuluş yıl dönümü mlina•ebehle Urbay Turban Beri
ker tarafından büyüklerimize çekilen tazimat tel yazılariyle bual•ra 

gt.lerı karıılıkları aşıtıya yazıyoruz: 

Abdulhallk Rerıda 
Kamutay Baıkanı 

Ankara 

Adana ve çevreaınio oa b t şioci kurtuluş yılı döoUmOne İren şar
daılarım flOn8DZ bir eevinç içindedirler. 

Bu büyük kurtuluş Bayrammı kutlarken şudaıt.,ım adına. ~~rk 
ulueu Kamutıy b•şkaoma en derin ııyiılarımı ıunmayı borç bılııım 

Belediye reiıi 

-Birliıci sayfadan artan -

mftleı .. kkil bir heyet getirildi. 
Dün bu yeni komiler in topla 

dığı ( 5000 ) talebe kongr~nio 
toplandığı bineoın etrafını ura· 
rak fiyeleri toplantıy1 terk ederken 
" Kahrolsun logiltr-re ! . 

Mııır M,ııılılarındır ! Kahrol 
sun fevkalide komiser ! ,, bağır· 
tıları ile luıııladılar . Polıs eüku 
rıu kurmak huıuıunda aciz kal
dı . Taş ve tuğla yağmuru altın
da kalan Baıvekil Nesim Paıanın 
otomobili Baıvesllete dönmrte 
mecbur kaldı . 

Kralın mümeısili olan Prenı 
Mahmud Alı AHam Pa§anın oto 
mobilıoin camları parç11 parçe ol 
du. 

Necaşinin müşaviri 

28 yaşıoda genç bir 
Amerikahd1r 

Adisahaha : 7 ( A A ) - S1t
ray Çt"venleriode Necaşioin dış 

işlerinde müşavirliğini yapacağı 

sanılan 28 yaılarıod. genç bir 
Amerikal1nıo evvelki g "ce Cibu 
tiden hur11ya gelm ı-ıi bekleaiyJ r · 

du. 

Öğrenildiğine göre bu Ame · 
rikalı Necaıinin rıki müşaviri o - 1 

Jup barp başlayır ca istifa eden 
İsveçli müşavirin yt-rioe g,.ç~cek· 
tir . 

2S 
Sayfa : 3 

...... As ı Sinema 
Sayın halka : 
Günlerdonberi göst~ri lıliği h ide binl11rce ki~inin göremediği 

mok arzusunu i s tedıkle r i hu muazzam filmi n bir kaç gün daha 
duvam edilecektir 

ve gör
iraesine 

Garp cephesinde kanlı hücumlar 
Ulu Örıdorim iz Atatürkümüzü ve kahraman Türk askerini Çaoakka

lenin dünya efsanelerıne kar ı şan har~ini tüyler ürperten sr vaşını gös-
teren muazzam fı lm 

Ayrıca: "İtal)· a Habeş r harbine ait son havadis 

Pek yakında: 
Türkçe sözlü harika film~ 

Reks atlar kralı 

Turhan Beriker İngiliz t evkalade Komiseri 
toplantıda taulunmamağı daha ev 
velce kerarlaıtırmıttı . 

İtalyanlar 1 
augUn gündüz saat 2,5 da umuma tenzllAth 

I matine 

u 
b• 

TıırlllJn Beriker 
Şarbay 

Adana ı 

Kurtuluı günOoBa yıl d4oOmllaü kutlaya~ Ad~n~hların hakkımda 
gösterdıkleıi içten duygolardan 6t0rü tetekkurlerımı sunarım. 

Recep Peker 

B. M M· Rriıi 
M. A. Renda 

Cumhurlytl Halk partisi genel sekreteri 
Ankara 

Bu gno kurtuloıunuo on btıinci yı~ına ıireo . ~danahla~ın ~u: 
murlut11a yarattığı Geaellilc •e wüveollık havası ıçınde ırvınçlerınJ 
döktOiü ıo dakikada bizlere bu b&ytik gün& yaıataa büyDk Parti
mizi anmetı bir 6dev bilir, oaaa yDkıek •" değerli sekreterine ıon 
euı saytılarımı ıunarım. 

Belediye Reiıi 

Turhan Beriker 

Adana Belediye Başkanlığma 

Baba biçilmez Admna kurtuluı günlloü kutluler iyi ıüoler dileriz 

Cumhuriyet halk partisi Genel ıekretcri 

Recep Peker 

Yılbaşı gecesi Nevyorkta krize veda 
töreni halinde geçti. 

O gece içilen 
rekorları 

içki bütün 
kırdı. 

Amerikalılar 935 yılım krizin çalmaya başladı. Nıwyorkun bu 

Kongre ıa loounda talebeler 
klhıDyü •tgel etmiılerdi . Aıala
rından birisi eöyled ı ğı Fımoıızca 
bir hitabe ile kooıre üyelerini 
ve orada bulunanlerı ıoo oüma
yişlerd" ölenl~rio rub una hürme
ten bir dakika ayakta ılikôoa da
vet dmit ve heıkea bu devete 
icebet etmİ§tir . 

Buodao ıonra talt:beler kUr
eüyD terk ederek loplaotıoıo ıO 
kiioet ıçinde g .. çmeıioe müsade 
dmişlr.rdir . 

BUUlo sabah talrbeler söylev 
leri ve harek .. tleril.- nümayi§in 
f'CDf'bilere karıı d•ğıl İygiliz ida 
resine karşı olduiunn ispata ça 
lıtmıılaıdır . 

H,. man çağrıla o Nahaı Paıe 
t•lrbelere hıtabtn bir ııöylr v ver
miıse de ıükftndin geri gelm~ıi 
ni temin edememışleıdir . 

Dün 11ababki DÜmayıflerıo Mı
sırın bayatı Oıeriode mühim t e
ıiı ler yllpaceğ ınpbeıizdır . 

Alelacele toplanan kabin .. he 
nüz rizlı tutulan mü hım kararı., 
vermiotir . 

811 kararlardarı birisinin de 
üniverııteaio hemrn n daimi ıu 
rettf: kap.tılmaııLS taalluk ettiği 
sanılıyor .. 

Buodao h ı. ika na~ ırla,.o, bO 
tün poliı itlerinin 1, gıliz olorite 
sine vermekte mutııbık kaldığı 
da ıö7lenmektedir . 

Ruzveltin nutkunu 
peQenmttdiler 

Rom•: 7 (A.A) - Bayl11nk11, 
Jurnale Ditalyada yazdığı bir ma 

kalede Ruzvetlın nutkunun faıiıme ı 

kar§l Demokrasıoın bir eteıi ' 
olduğunu söylayerek diyor ki: 

"Bizim telikkimize göre Roı 
veltio petrol baklıundaki ıeldifle -

ri AmerikaH Habf'§ - İtaly11n ıh
talifalma müdahaJ ,. dır . logilız si- 1 

yas.sınaımlitave.t elliğınio fıukıo · 
d~iildir. 

Petrol sevkıyatının yasak edılft 
meıi, Hab•§istaodaki sütl bere 
ketleri durduramaz Beıkı bir ta
kım ihti laflara sebep olur » 

Felem1tnk hükQmeti 

F ran~anın Habeşıstandaki 

elçisinden Kızıl haçlarına 

nezaret etmesın ı istedi. 

Amıstenlom : 7 (AA ) - Oı

şişleri baka nı Jt'rans ı rııo Aduıaba-

badaki elçısinJ ı n Fdem .. ıık Kızıl 

Haç h~yetine nezaret etmesini is
ı.,miştir. 

Elçı, hey tin şimd i Aıliııab J Lada 

olduğunu ve süel har~ktl.tın J&

f ılmn kta olılıığu sa lıalaru g ıtme 

)erine mani olacak lt>dbirler ala· 
cağını bilJirın ıştir. 

u • ıonu sayarak 936 yılını ıevioçle dA.kikalardaki hali cidden görüle-
dwl karşıladılar . cek bir teydi . 

Ziraat bankasın
ın yardımları 

lbnissuut ile bahriye 
sultanı arasında 

Od 

ı· 

ea-
mi .,. 

rn 

936 yılı Amerikada vo bilbaasa Bir çok tren katarları civar 
Navyorkta timdiye kadar l'fİ gö- yerlerden mütemadi!e? ıeyi~ci ve 
rülmeroiı bir şekilde karfdandı . yılbatını geçirmek ıatıyaolerı ta 
935 le 936 yı birbiriı:dan ayıran şidi. Nevyork bu ıuretle hiç gör-
31 ilk KAoun ve 1 son KA.nun ge- me liği bir halk kalabalığını sene 
cesi Nevyarkte halkın yaptığı şen s,.n~ toplamış oldu Gece yarısında 
likler AdetA taşkınlı k ı~klınd., ol· ıebrin şarkı, nara ve düdük ses 
muştur. Bunun sebebi , yıllardan· leri, gemilerin ince , kalın ' uıun 
heri devam edı p herkesi osa~Jı- \ kısa soyreolerine karışıyordu 
ran iktisadi krizin 935 le sona er- Yılbetı geceıinin tuhaf &ar 1 fla 
nıesidır diyebiliriz . Yılbaşı gece- rından birisid., borsa batında ya-
ıioin bu kaılar n~ıeli ve sevinçle pılen şenliklerJir : 929 danberi 
~eçlbı>sini ne Nevyork, ne de Ame- borsa bu kad11r nt'şelı b:r saat ge-
rıkalılar hiç görmemiılerılir. çirmemişti . Gece yarısında borsa 

lckt yas"ğının kıılkmasından- bınası sağdan ıolJen atılan koo-
heri ilk d~fa olarak Nevyork bal- f, tlar Adel4 kaplanmıfh. 
kı içkiye olan i ~tlyak ve kebiliye En meşhur bangerler, löccar-
tini ve içme sanatını yılbaşı gecıısi lar k4mıun ş11pkıtlar giyerek var 
göstermit oldu. Nevyorkun 8 mil- kuvvetlerile ell~rind .. ki düdükleri 
! 0 nluk balkı o gecP,sııhah-ı kadar öltürüyorlardı · Yılbaşı netic.,si 
ıçtia oyna lı, g.-zJi ve şimdiye kad11r s ırfttdıleo içki mıktarı rekorları 
geçirdiği iztirapları günleri unut- kırmış sayılabilir · Nevyorklunun 
Dıak ıatedi. bu misli görülmemiı:egleoişi, m91-

. Lokantalar ' barlar ' tiyatro ' raflıırı v~ İçtiği içkılerin m ıktan 
ıınerna gibi yerler daha akıamın artık krizin sona erdiğiDt- bir ö~· 
dokuzundan başlıyarak ağzı bera nek olabilir Z1;1 t.,n bütün Amerı-
ber dolmuştu. kalılar bu kanaottedirler ve dıyor· 

Butt.in iokı içilen yerlerde bHlk lbr ki : 

- Birinci sayfadan artan -

ki teni mikdarı 30,436 ton• var· 
mııtır. 

Gelen haberlere göre l''"Çen 
sene kur•khk olan yerlf'ıde son 
bahar Y•t•şl•rı iyi olduğundan bu 
yıl ekim mikdarı geçen yıldan da· 
ha çoktur. 

Geltcek yılların istib1&1inı ut 
tıracak .,,. gelen göçmenleri der

hal mDst•baıl veziyete sokac•k 
olan bu tedbirlerin daha geniı ol-

Ankara : 7 ( Hadyo ) - lbnıs· 
şuut ile bahrıye ııultaoı araaında 

bir ttcim andlıışmesı imzalaomır 
tır . 

Amerika elçisi Baıdvln 
ile görüştü -·-

Londra : 7 ( A.A) - Baldvin 
bu sabah Amerika büyük rlçisi 
ile, Amerika bakanlık müıte§ar 
larıudao Filipıi kabul etmiıtir. 

..-......... ,11111-...ıaııııııııuıı•.-aw•ı•nı" masıoı ve kur•klık mıntakelarıo . ' •• • 

1 daki rkim nisbetinin azalmasını 1 bu gece nobetç• 
temin edeo 2,250,000 lir.lık &dOoç Eczane .. 
tohumluk ve y .. mıik deiıtılmaıı f 

hakkındaki kanon dolayisıı .. Trak-1 Tarsuskapı civar1ndal 
Y• göçmenlerine 13,426,000 kilo j H lk anesidir 
,. tekabül ednı 805,560 lirelık a ecz 
tohumluk ve yiyıecelc dağıtılmııtır. .--'. "" ~-llJlllllllllll11111•-"H1U•-

• •• 
Dişçi lbsaa Al'ıaoz 

ıabaha kadar içti ve uyumadı. 935 fena bir yıl olmadı . Fakat 

.Bir kısım halk Nevyork ( Tay 936 zaferle geldi. Müzİ ölmnştur. Muayeneha:ıf-sini bugünden itibarı:ın doktor opMatör Yusuf Ziya 
mıı Sakar ) ında toplanmış g"ce Yaşasın istı kbal · · · beyin karşısındaki Bedri beyin muayenehanesine nıı kl~tmiştir. 
yar11 ın_ı ~e. b ılhassa eaa.tın 935 yı- Bütüo hııstaları nı öğledı..n t!Vvd saat 9 dan ı t ıbaren kabule başla 

6306 

1 TA~._S_i_n_e_m_a_s_ı_n_d_a_I __ _ 
Bu ak§am 

Sayın halkımıza ikı büyük fı lm taktim ediyor 

1- FevkalAde heyecanh müthiş film 

Riichard Talmadge 
tarafından t emsil edilen 

Slrat şampiyona 
2 - Sevimli komik 

Milton 
nuntemsili 

öp beaı 
Pek yakında: 

Napolyonun oğlu 
6304 

Alsaray sineması 
Şahı s •r 

.Bu akşam 
fılmlerind•·n bı risirı i daha taktım 

Kırın hayatlar 
Mümessili Klodet Kulber 

ediyor 

Güzel bir şiir, Nt! fİs bir ınusı ki . lfo guzd ma nza ralı tabiat levbaiııdır. 
F ılmlerin incisi, ıncileri n birınc isidır. 

ilave: en son dünya haberleri 
Ge l ı• cek proA-rnm: Ueş KAnunu sanıyı• yetış~mi1an büyük film 

lstlklil atranda 
mümessili: Vallasberi 

matine : 
Çarşamba saat 2,30 da tenzilAtlı mntioe 

Karnelerimiz: 
TcnzılAtlı ko rnelerin.iz sat ı şa çıkarılmıştır 

6305 

İtalya - Habeş harbi 
~~--------··-------------birinci sahi{ eden artan --

ni yazmaktııbır . Paris : 7 (A'A) - Ôr gaıete · 
ıi Cenevrede Habq davcsinia ha-Ankara : 7 (A A) - Royterin 1 

bıldirdiğioe göre, düo harp cep 
belerinde yalnız İtalyan uçakla 
rıoın f ıı al iye t l r ri olmuıtnr • No 
ell .. ri olmak itibarile Hah şler 
tarefı t11m bir ıült\i etle g .. çmi§ 
tir . 

raretle takip edileceği: İtalyan da· 
vesinin İHc m•ddetea ve 111ıneo 

ço" kırılmı§ oldotunu, bitti Fran· 
ıız lubintsi erkanından en çok 

İtalyan dostu ol•nlaııo bile bu fi
kird~ bulunduklar1D1 yeziyor. 

Bu gazete bazi Eran11zJann 
işı Lavala bırakmak istediklerini 

fakat Edenin mubt•Hf sehf>pler I 
bunu kabul etmiyecejiai ılave et 

mittir. 

1ı0ın bıttığını gösterecek 12 ,i vur Paranı! 

1 

mıştır . 
nııaını kiminde d .. d .. k k' · d 1 Cuma güııleri öğıl:!Jon so rıra mühtılç olanlara diş bnkımı ve çekmek t u u , ımıo e h a ve har· 
rampet kiminde çttn bekliyordu. Boş yere arcam parssızJır .6294 4 10 

Saetvurmaya baılayınca bütOnbu cıyacaksan yerli ma'ı al 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
halk bağırmaya, tlüdiık , trampet ~~:::.;.;...._.;.. _____ _. 

.... 

Rom• : 7 (Radyo) - Mar•t•l 
Badağliyo; nr gr ettiii resmi bri 
tebliğde İtalyan uç11ı klarıom Ha
lr-§ karargaldarmı s k, bir bom. 

bardımabdan geçirdi ğini-ve İtal 
yan kıt•atıoıo ıomnlide Cam l 
Dorya DPbri yanında Amiııoyu de 

K"Çiıdiklr. ıİni , tank ve zırhla oto 
mobillerin Habeı karargioım dar
ına dağın ettığini ve bu muhare 
bedt- Hab .. tlıleıdeo 150 ölD ve ı• 
yılamıyacak kader yaralı, İtalyan 
lardan iı~ 5 ölii v 15 yualı bu 
luodutuou bildiı ıhı ıtır. 

Kaçakçılar 
vatan hainidir 



4 Sayfa 

Dalkaların ahı 

- ikinci sayfadan arlan - -
fım ıza _gdirmişti . her tarafımız 

aıreıldam olmuştu .. ODU kucakla 
dım ve bin müşkilatle kam.uya 
ııeldik . 

Elbise değişmek için yerlerimize 
çelıildiğim , z zaman kendimi ayna
' ın kaışısına aU m ve o anda bu 
çılgın hareketlerime güldüm Nec
mi. Bu ak ve seyrek s oçl arıwla , 
o, beni nasıl sevebılırJi .. düşün . 

Fakat kalbim , gözlerimi çeli
yordu .. Ve ben o anda bile mesut 
bir yaşayış hayolliyordum .. Beni 
seviyor diyordum .. Çü~kü lıana 
güveı teJe kucakladığım zaman Ve
dat bile demişti .. Düşünemıyor 
dum .. Aldanmak istiyordum. 

« Bir kısmını belki rüzgılrdan 
duyamadığım bu samimi hitap , 

bana, bı r aşk itirafı destanı kader .. 
Çiçekli bir serenat gibi gdlıyordu. 
Artık dalgalardan bıkmıştım. An· 
)aşmamıza engel olan bu müte · 
madl sallantı beni sıkıyordu. Sa 
rarmış yapraklarıma hnyat.. r enk 
veren o dalgalara nankörlük et
meğe başlamıştım .. 

Onuola,durgun bir denizin ren
gıtrenk. ufuklarında . Saman yollu 
gecelerınde başbaşa kalmak, süre 
gidecek bir istikbalin yolunu ta
sarlamak isliyordum. fakat .. 

Necmi, burada sabırsızlandı: 

- Eeee .. sonra ne oldu .. 
- Sorma ... ona , ayrılmamıza 

iki saat kalmıştı. açıldım . 
- Ne cevap verdi ? .. 
Bu süale Vedat, nekahatlı bir 

bitkinin sesiyle : 
- • Ne şakacısınız Vedat bey 

amca» demez mi ... Dedi . Ve önü
ne bakarak » ilıtve etti : 

- Dalg !arın ahı tuttu benı 
Necmi .. Çok aradım sonra , bana 
kırk be~inde bahar açtıran dalga· 
ları · .. 

NiHAT TANGÜNER 

398 kilo Gelen bir 
Ayı vuruldu 

Bayra mde KarabnrunJa, Ar 
navut köyünde çok şayanı dik
k. t bir av vakası ol mut ve İs 
tanbuldao giden avcılar 398 
kil o ağırlığı oda büyük bir ayi 
vurmuşlardır . Bu ayı, Garbi 
Anadoluda şimdiye kadar vu

rulanlar içinde gö ı ü l mrmiş bü · 
yöklükıedir . 

Vok,a şöyle olmuştur : 
Basım kurumu katıhi Ali Tur 

banla Güreş Federasyonu umu· 
mi katibi Seyfi Cenap bayram 
ın birinci günü Yolovaye git
mitler ve Yalova Ziraat müdü 
rü Zekiyle birlikte Çıoncık rıa 
biyesine g•çmişlerdir . 

Avcılar Çınarcıkta bir gece 
kalmışlar ve ertesi günü bir 
moıöde Karaburun•, oıaden da 
Aroavutlıöyüoe gitm'şlerdir Bu 
b.valide ayılar ortalığı adeta 
haraca kesmiş vaz•yell e bulun 
maktadır. Köylülerirı h ·ıyvao la 

i 

rı parçalanmakta, Çobanlar kır
lı u çıkarmamaktadır . 

Avcılar Arnavutköyüııe gel 
dikleri zaman büyük bir Ayı
nın Manastır borebesioe doğ

ru gittiği haber verilmiş, bu
oua üzerine ormaoın bu kısmı 
abluka edilmiş ve ayı oo beş 
metreden atılan üç kur şu ola 'öl
dürülmüştür . 

Bilabire tartılan ve 39g ki 
lo g<leo bu ayı erkek ve ol 
dukça yaol.dır . Avular iki ya 
ban domuzu daha vurduktan 
ıoora bayramın üçüncü glloü 
dönmüşlerdir 

yitik mühür 
Bundan bir kaç gün e\Vel tatbik 

mührümü düşürd ıı m. Bundan ötürü 
yenisini alacağımdan eski mührün 
hükmü kalmadığını ve kıms•ye hiç 
bir suretle bor\!um ol7ladığını ilıln 
ederim. 

Çiftlik köyünde çifçi 
ba§ı Hıdır oğlu 
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Adana Borsası Muameleleri 

1 
PAXlUr ve ro~A 

CİNSi 
Kilo Jı'iyaıı 

En En çoL. 
Satılan Mikder ez 

K. s. K. s. KUo 

'Xapımalı peoıu~ ı = 38 
Piyasa parlaj!ı ,. 36 37 
Piyasa temizi .. 30 33 
lene 1 38 41 
lene ll 
.l!:kepreR 
Klevlaot 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Siz ah 

Ç 1 G 1 T . 
Ekeeres 1 1 lene 2,37,5 
Yerli "Yemlik., 2,25 

1 " 
''Toh uınluk,, 1,95 1 

HUBUBAT 
Buj!dey Kıbrıs 

.. Yerli 5 5,50 

" Menıan• 

Arpa 
Fesulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Si sam 1 1 

UN 
·~ Salih 800 

1 .. ... .. 700 
· - D .10 .. -Düz kırma .. .;..:.~ ,,_ Simit 

" :§s -....--Cumhuriyet 800 
~= > - .. 700 
~ a.I Düz krıma ,. 

Alfa .. 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

7 I 1 I 1935 İŞ Bankasından alınmı§tır· 
Santim Pene 

Hazır 

1 
6 33 Lirt>t 91~ 

1 inci K. V •deli 6 14 Rayşmark 2 97 
}""raok"fı

1

roosız,, 
2 inci K. Vadeli 6 13 Sterlin "lngili:ı" 125 15 
Hint hazır 5 80 Dolar "Amerika o., 619 25 
Nevyork 11 32 Frank "laviçre,, 

-
• MiM -

ı--

En inco kumaşlarınızı yıpratmıyan üzerlerinJoki kir, leke ve yoğlarır ' 

soğuk su ile temamile t~mi1liyen madeni ve neb&tl bir t erk ptir. 

Kol ı p h a linded ı r. 

Perakende olarak kalıbı (11) kuruştur. 

Mim ile her şeyin'zi temizliyebilirs ıniz llattıı Pel ı kan mürekkebi 
ile lekelenmiş eşyalarınızı bile .. 

Mim \'Ocuk b>zlerini kolaylıkla vıı zedelemeden tertemiz 
eder . 

Mim Lok" Loyalardaki kir ve lekelo>ri çini lıanyo,ram , kristal 
madeni sofra takımlarınızı çatal,bıçaklarınızı çizmeden yPp 

yı•ni bir hale sokar . 

Mim en noz ik ip•kli, yüııliı ku·o0şların y•kanması , temizlen 
mı si içın biricik madırnl sabundur . 

Adanada 
A 

satış yeri . Uluca mi umumı . 
caddesinde Mehmet Bozdoğanlı ve Ömer 
Başeğmez ticarethanesidir . 

Her bakkaliye mağazasında da 

1 
8 bulunur. 6269 

-

Fenni nasihat ve bilgiler 

Tifodan ve bütün Mikroplarla bastolıklarJen kaçınmak için yağ-
murdan wya hPr hangi bir şekilde bulunmıyan ve hak ı kl kaynak 

olduğunu daimll isbat eden 

. Ay kaynak ra n 
Suyundan içiniz 

Suları yoğmurdan bulanan pınarı ı fonnPn sabit olduğu veçhilo, ha-
kiki ve derinden gelen pınar suları d eği l, sathi pına rlarJır . Bu sular 
doima kirlenir, bulanır, mikroplanır , tehlikeliJir. 

Bunun için suların berrak olonını s•çiniz, ve bu, sılıhntınız namına 

ı•n ınülıiııı rnJişı ıı z ol~ıın. 6171 15-30 
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DAoA. 
BiRiKTiREN M 

RAl-IAT ~D~R 
ay 

Küll 

1 1 ihtisas mahkemesi t1 na 

1 
B e l e d i y e ilin l arı ıl kimliğinden : ~~n 

------------------------- 19-12-935 tarihinde PaY
1 irirı 

Kuru köprü mevki indeki belediyeye ait kahve 
icara verilecek 

Kuru köprü mevkiind~ b•leıl •yeye ait kahve Mayıs - 938 sonuna 
kııdar iki hüçük yıl müddetle vo nçık artırma sur~tıle icara veril celt

tır. iğreti tutum parası kırk bPş liradır. 
ihalesi ikioçi kdııunun 23 üncii perşembe günü sıt:ıt on bAşte bele

diye encümeninde yapılocoktır . 
ı.teklilerin şartnun esini görm~k üzer•• he.r gün belediye ynzı işleri 

kalemine ve ıhale gliııü de lı·l ."liye encümınine bış vurmıları ılıln 

olıınur. 6309 8- 12-16-21 

ı--- Foto Coşkun , 
Gerek Amatör işlerini ve gerekse ;,telytı işlerini 

ve her türlü Ağrandısman ve ı.lığer bi'ıtüıı fotoğraf işlı-

rini y:ıpmağa başlı ,\ an Coşkun Güven, h ·r gün sa
bahtan akşama kadar açık bulunan ately sindı> saat 14 

den 19 kadar bizzat çalışmaktadır. 

Amatörlere mümkün olan bütün 

kolaylıklar gösterilir. 

DİŞ MACUNU 
Vf' FIRÇAN.l.ZI 

EC ZAN ESiNDEN ALiNiZ 

UCUZlıUIC DOGRll!.ıUK 
5370 196 

hudut karakolunca elde edilen lı' rac 

ılikiş makinesi bir makine ay~ bı°. 
vo bir elbise ütüsünün knçak f ~i~' 
sahıbinin mechul olduğu iJJ b. 

ır 

edildiğıoden 2271 s•yılı kanuo~ içi 
4 üncü maıld~si hükmünce müı' ırr. 
deresino karar verilmişt•r . bu 

ıht' 
.\lil~olılnrın hİr ıliyrc,.klAri vB rece 

bır ny ıçin.le ınahko · ııı•yo rııii! laç 
caat oım"l"ri il~n olu:ıur. 6ı07 U$ 

f!•t 

.Tr.! 

Tapu direktörlüğüntlen: dir 

K S''P ne';ır mahallesinde ~ la 
( sığı Mıı~t ıf ı veres~ıPii hail 

1 
si 

solu ~lehnı t vıı Emin h1nelerl 3
1 

tir 
kas 8 ı t lı•ınıısi ö •ı ü umıı •11İ Y 
"e k •sm n M•Jstafı veres"lerio 

r va 
ha•ı sile) çovdı t•kribo1 250 ~ 

ku 
Ş ın mikıarındn altlı üstlü altı od1 

~ 81 
ev ser etsiz olarak değirm~ııci f. lı .. 
d!ilkadirin ebae:ıceıl Jon intikal '

1 
111 

mek suretile uhdesinde iken öl~ Ve 

sile bu kerı e vereıeleri tarafıP 
•ı.ıı ııı 

senede bnğlanıııasını t:ılep ettı• 
rinden tarıbi ilılndan on bet f yU 
Poora mahallinde ke fif ve ta~1 bi 

kat yap ı lacağından bu fJV il~ .01; ıı1.bö kadıır olanların bu müdJet ıçıtl 
' bü ovrakı müsb blerile tapıı dairB J 

müracaatları vn yevm muayene zu 
de keşif mahalli t1de hazır \.,ul~" 
ması ıldn olunur.6310 ç 

Umumi neşriyat mödürii 

M. Bakşı 

Adana Türk ıöıii . a baası 

ca 

yı 

ki 


