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ADANA: Telefon : 17 GÜNDELİK SİY ASI GAZETE f l ' 
Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

Franko şimalden son büyük hücumu yapdı 
Sancak postası Mıntakamızda 

Süne tehlikesi 
varını ? 
----

Damar Arıkoğlu 

Adana Meb'usıı 

Sancakta alevilik - Türk 
lük meselesi yoktur 

Garezkarlar yalan yanlış 
lerle olan dostluğu 

haberlerle, Alevi kardeş 
bozmak istiyorl<!r r:::t'I 927 senesinden 1929 senesine 

U kadar bu!l"day ürünlerimize 
musallat olan Süı.e haşaresi 

Çiftçilerimize acı bir hatıra bırakmış
tır . 

Yaptığı tahribat, verdiği zarar 
gözlerimizi o kadar çok korkutmuş
tur ki, geçen yıl bazı yerlerde gö
tiilen bu korkunç mahlukun önümüz
deki bu!l"day ürünümüze tekrar zarar 
Vereceği endişesi adeta rahatımızı 

kaçırmıştır . Zeriyat mevsimi olmak 
dolayısiyle birbirile görüşen bazı 
çiftçilerimiz, bu endişelerini şu söz. 
lerle tekrarlıyorlar : " Acaba bu se
ne Süneden l'ıu!l"dayları kurtarabile
cekmiyiz ? ., Şüphelreini bir türlü 
izaleye muvaffak olamıyanların me
yilleri mümkün oldu!l"u kadar buğday 
zeriyatını geçen yıldan daha az yap

Dört ayak'daki hadise, gençlerin şahsi 
kavgalarından başka birşey değildir 

nıaktır . 
Böyle düşünenlere hak vermekle 

beraber bu korkunun tamamen ye
tinde olmadığına kani olanlardanım. 

Antakya : 9 ( Hususi muhabiri
mizden ] - Evvelki Cuma günü 
akşamı saat 22 de " dört ayak " 
kahvelerinden b'rinde " asebetüla-

melil kavmi " teşekkülüne mensup 
lrakıyeli bazı gençlerle , şapkalı A
levi gençleri arasında bir vak'a ol
muş, münazaa şiddetlenerek silahlı 

bir çarpışmaya kadar varmıştır . 

Mahalline yetişen zabıta kuvvet· 
leri ve askeri devriye derhal vak. 
anın önünü almış .ve kalabalığı dağı· 1 

tarak tahkikata el koymuştur . 
Vak'a esnasında kahvelerden bi-

Şöyle ki, mıntakamızda Süne ha-
Şeresi üzerinde, ilmi tedkikatta bu- ri tahribe uğramış, sandalya; masa 
lunan Miinih üniversitesi haşerat cam şişe vesaire gibi şeyler hurda· 
( Zoologie ) profesörü, ayni zaman- haş olmuştur . 

Sancak Hırıstiyanları 

Suriye intihabına kat'iyen 
iştirak etmemeğe karar 

verdiler 
Antakya : 10 ( Hususi mu· 

habirimizden ) - Habn aldığı· 
ma göre; şehrimizdeki Hıristiyan 
OrtudoKs vatar.daşlarımız geçen 
gUn kendi kulüblerinde bir top· 
lentı zaparak durumu konuşmuş· 
!ardır . 

Doktor Albe Bileninin Baş

kanlığında yapılan bir toplan· 
tıda; Rum Ortudokslarının Suriye 
seçimine kat'iyen iştirak etme· 
meleri karar altına alınmıştır . 

da haşerat enstitüsü Reisi Ceh. Prol. Silahla yaralanan yoksa da suç-
Dr. K. Ersıkrikin Asistanı Dr. V. Zvölfer lu sandalya ile bir iki kişi yaralan· karane haberler şehirde yayılmak 
tarafından bu hususa ait verilen ma- istenmiştir · mıştır . 
lümatta bu haşerenin Türkiyede yeni iki taraf arasındaki bu vak'a dün Halbuki, bu memlekette asla 
bir şey olmadı!l"ını eskidenberi Ada- Türklük, Alevilik meselesi ve dava-
na, Ankara, Alaşehir, Halep,Antalya, de bazı mevzii kavgalara sebebiyet sı yoktur . 
Gaziantep , Burdur' Bilecik , Çanak· vermiş ve fakat hükumet kuvvetle- Olmasına da ihtimal ve imkan 
kale, Edirne, Ere!l"li Eskişehir , Give, rinin vaktinde aldıkları tedbirler sa- verilmiyecektir . 
l-!a!kalı, İslahiye, Kilis , Konya, Kü- yesinde ikinci bir müessif hadiseye Türk; Alevi kardeşliği daima ol-
tahya, Mardin, Rize Samsun, Silifke, d · ı · t' 
gibi )'Crlerimizde daima mevcut ol· mey an verı ınemış ır • duğu gibi ' bu gün de en sağlam_ 
dul!'unu mutlak olarak ifade ediyor . Yukarıda zikrettiğim hadisenin hislere ve menfaatlara dayanmakta 
lahripkar bir vaziyete girmesi için Türklerle Aleviler arasında vukua ve yaşamaktadır. 
ancak bir kaç şartın bir araya top· geldiği ve dünkü gün bu hadisenin Bunun hilafına olarak, bir takım 
!anmasından bahsediyor . ufak tefek surette devam etmiş ol- malum eşhas ve menfaatl~rini bula· 

Raporun dokuzuncu sahifesinin masının da yine Türklere karşı ya · nık vaziyetlerde aramakta olanlar 
Yedinci satırında ~öyle diyor ' ( Ay- pılan tecavüzlerden husul bulduğu yo· tarafından garezkiirane çıkarılmakta o 
nen) " Her şeyden evvel S'une-Ev- l d b' takım yalan; yanlış ve garez 1 lan haberlerdir . 
rygaster intcg- Riceps için Adanada 

1 

un a ır 

ınevzuubahs ve muhitin buna karşı ---------------------------
olan mukavemetinin hayatı amilleri J 

arasında birinci sırada beslenme tar
zı, ikinci sırada bazı parazit ve düş
ınaniarı gelmektedir ., Yirmi ikinci 
sahifenin dokuzuncu satırında " Her 
Şeyden evvel laboratuvardaki tecrü
belere göre isbat olunmuştur ki, ru
tubet olsun,olmasın eğer Adana ha- ı 
Valisinde yaz tabii şeraiti haruriye 
altında bulunacak olursa kahil süne
lerin ölme derecesi "·o 100 - 95 
nisbetine balı!!" olur. Burada vasati 
aylık derecei hararet, sıcak zaman· 
larda, ( 28,) derecenin fevkindedir. 
Ve hatta Eylfılün ilk on beş gününe 
kadar gölgede azami olmak üzere 
derecei hararetin 42 - 43 e kadar 
çıktığı gayri tabii ahvaldan de!l"ildir. 

1929 Eylfıl bidayetinde sünele
rin bulunduğu Torosun 500 - 1700 
rnetre yükseklerinde ölçülen hararet 
azami olmak üzert: 25-35 santigırat 

gösteriyordu. Ayni günde ova kıs
nıında, mevzu bahs olan yerlerin 
hararet derecesi 52-53 santigırat ve 
havanın harareti ise 42 santigırat 
olarak ölçülmüştür. 

Süneler bu sonuncu hararet de
recesine vaz edildiklerinde daima bir 
kaç dakika sonra ölmektedirler. Bu 
noktai nazardan mülahaza olundukta 
sünelerin bir tecrübesi olarak Adana 
ovasındaki yüksek yaz derecei ha
raretin muzir tesirlerinden kurtul· 
nıak için olduğu tazahur eder.., 

Yirmi altıncı sahifenin hulasa 
serlavhası altında aynen şunlar ya· 
zılıdır: 

Süne Evrızgaster integriceps 
Put- (Hemipt- Het- Pent) 

1927 ve 1929 senelerinde bugün
kü Türkiye cenup vilayetlerinde ba· 
zılarında hububatlara çok muzir ola
rak büyük bir rol oynıyordu. Suriye-

den yeni bir süne istilasının gelmesi 
mevcut bidayetteki kokunun daha 
tetkikata devam edildi!l"i esnada yan· 
lış oldu!l"u anlaşılmıştır. Süne müsait 
buldu!l"u bütün bugünkü Türkiye mın
tıkalarına yayılmıştır. 

lleride Tiirkiyenin hangi mıntaka
ları süne tarafından tehlikeye girebi
lir , süali haşerenin Epidemiologie 
sinin tedkiki ianesile halledilıne!l"e ça· 
lışılmıştır. 

Ball-Taylor Kliınogram Metodunun 
istimaline nevini Branomiesinin tedkik 
ve mulahazasına ve umfımi olarak 
inkişaf ettiği kesafetinin vakıt vakıt 
de!l"işti!l"ini ve daimi surette ınuzir 

bulundu!l"u bu üç muhtelif mıntıka· 
!ardaki münasebala göre sünenin baş-

' lıca inkişaf etti!l"i ay vasati 32-20 san· 
tiğirat derece hararet ile takriben 
20-10 milimetre teressübati cevviyenln 
mevcudiyeti, bu haşerenin çok mik
tarda teksirini mucip, optimal bir 
iklim Kombinationunu arzeder bu 
sonuncu keyfiyet Adana havalisinde 
Mayıs ayına isabet eder. Bu şeraitin 

en aşa!l"ı iki birbirini müteakip senede 
mevcudiyeti mecburidir. 

Memaliki harre yaz derecesi hara
retine malik mıntıkalarda süne ata
lına marnz kalması için bir diğer 

şeraitin yani vasi mikyasta Bu!l"day 
zeriyatının civarında sünenin yazla
yaca!l"ı ve kışlayacaıı-ı dag silsileleri
nin mevcudiyeti lazımdır. Bu da!!" 
silsilelerini arayıp bulmak için muha
ceret halindeki sünclerde 200 kilo-
metre kadar uzaklara uçarlar. Bulu
nan Epidemiologie neticelerinin mü
lahaza ve tefekküründe küçük As· 
yada sünenin daimi surette muzir 
olacağı bir mıntıkanın mevcut olamı
yacaıı-ı tesbit olunmuştur . 

Kesafetlerinin değiştiği yani za-

Kamutay 
--~-----

1 Dünkü toplantısında ih
i tisas encümenlerini seçti 

Ankara : 10 ( A.A. J - Büyük 
millet meclisi bugünkü toplantısın· 

da meclis ihtisas encümenlerini 
seçmiştir. 

man zaman çoğaldıkları mınlaka ise 
Küçük Asyanın Irak iklimi ile 
Akdenizin muayyen bazı mıııtaka-
!arı maJfımdur. ,, 

Bunlardan bizim anladığımıza gö
re Sünenin tahrip yapac·ak vaziyette 
çoğalmasına lazım olan şart evvela 
iki senenin Mayıs ayları 22-20 san-
tigrat derecei hararetle 10-20 mili
metre teressübatı ceviyenin bulunma
sı lazımdır . 

2- Sünenin tahammül edebilmesi 
için fazla sıcakların olmaması lazım

dır. 

3 Mukabil parazitlerin bulun-
maması icap eder . 

Demek ki şu üç büyük şartın 

Süneye müsaid gitmesi lazımdır ki 
haşare ço!l"alsın halbuki bu yaz Ada
na ve civarının yaptığı hararet di!l"er 
senelerin fevkınde kaydedılmiştir. A
zami 1700 metresine Toros dağına 

çıkdı!l"ını farzedersek orada dahi 
derecei hararet yirmi sekizi çoktan 
geçmiştir . Binaenaleyh son söz Sü
neden korkmaıı-a lüzum yoktur. Buıı-

day zeriyatına devam . 

Filistin de 
Ali komiser Tay
yare ile _dolaşıyor 

İspanyada Nasyonalist 

1 

hükiimet vücud buluyor 

Kudüs : 10 [ Radyo ] - Ali 
komiser Tayyare ile crnubi Fili~tini 
dolaşmaktadır. Bekir sig ve Gazze
ye inmiş oranın Belediye reislerile 
görüşmüştür. O civardaki aşiret , 
reislerile de temas etmiştir. 

Bu temaslar gelecek tahkik 
heyetine bir hazırlık olsa gerektir. 

Necaşinin emlaki 
i 
1 

Faşistler arasında taksim · 
edildi 1 

Roma : [Hususi ] - Bura siyasi 
mahafilinde dolaşan bir şayiaya 

göre; Habeşistanda Haile selasiyeye 
ait arazi ve emlak, İtalyan F asist· 
!erine taksim edilmiştir. Şimendöfer 
güzergahında ve çok münbit o'an 
bu topraklar, modern vesaitle işle 
tilecektir. 

Madrid hükumetinin Berlin elçisi, Sefa
ret binasını terketti. Berlinde bulunan 
Nasyonalistlerden birisi sefarethanede 

vazifeye başladı 

Madrid, tamamiyle değilsede artık 
F ranko hükumetinin elindedir 

Londra : 10 ( Radyo ) - Roy
ter muhabiri bildiriyor : 

Madrid dün geceden itibaren 
düşmüş sayılabilir . 

Dört taraftaki bütün mahalleler 
işgal edilmiştir . Merkezi semtlerde, İ 

1 

pek az bir hiikumet kuvveti son mü· , 
dafaayı yapıyor . \ 

Berlin: 10 (Radyo) -Madrid I 
hükumetinin Berlin büyük elçisi el
çilik binasını terk etmiştir . 

Burada bulunan eski nasyonalist 
elçi binaya resmen vaziyet ederek 
bayrağı çekmiştir . Elçi bu günden 
itibaren ispanyada muteber olan nas· 
yonalist hükumeti temsile başlamış· 
tır . 

Londra : 10 (Radyo) - Roy
ter bildiriyor : 

Grevera krovazörü dün ispanya· 
ya 4000 asker getirmiştir. 

Paris : 10 ( Radyo ) - Gelan 
haberlere göre : 

Avrupanın silahlanması hamakattır 
Madridde bütün Halkevlerine 

çekilerek yaziyetin salahına intizar 
etmektedir • Hükumet kuvvetlerine 
yardım eden gençler de çoktur . Baldvin böyle diyor 

Lizbon : 10 ( Radyo ) -Alınan 
haberlere göre : 

Londra : 10 [Radyo]- Londra 
hariciyesinin senelik ziyafeti dün 
gece verilmiştir. Bir çok siyasi ve 
ecnebi zatların beyanatından sonra 
Baldvin demiştir ki: 

- lngiliz - Mısır muahede· 
sinden ve Möntrö konferansından 
büyük sevinçler duyuyorum. Bu 
işlere vasıta olduğumdan dolayı 
mesudum. 

Dünyanın silahlanma siyasetine 
dokunan Baldvin: Silahlanmanın 
harp için olmasa bile, harbi müm· 
kün kılmak için biıyük bir amil 
olduğunu ilave etmiştir. 

Baldvin, Lokarno meselesinden 
de bahs etmiştir. 

Londra : 10 ( Radyo ) - Bald 
, vin iç ve dış siyam işleri hakkında 

verdiği hitabede bugün çıkacak har· 
bin dehşetini 1914 umumi harbi ile 
bile mukayese edemeyiz . Harp İn
sanlığa karşı bir cinayettir . 

Bunu herkes bilip dururken hü · 
kumetler yine silahlanmaktan~bir tür
lü vazgeçmiyorlar . 

Silahlanmak harp etmek değilse 
de harbin en kuvvetli amili ve ye
gane vasıtasıdır . Bugün Avrupanın 
silahlanması bir hamakattir . 

Devletler yalnız silahlanmağa ba
kıyor ve ahaliyi unutuyor . Ahali 
bundan muğber olacak ve bunun ak· 
si neticesi görülecektir . 

Baldvin sözü Büyük Britanyanın 

Lehistan hariciye 
vekili Londrada 

Londra : 10 [A.A.] Lehistan 
dış işleri hakanı Londraya gelmiş· 
tir. Taymis gazetesi bu ziyaret es
nasında teklif edilen beşler konfe· 
ransı hakkında noktai nazar teati 
edileceğini Lehistarun sulh ve em
niyet hakkındaki fikrinin sorulaca. 
ğını Danzig meclisin de görüleceğini 
yazmaktadır. 

müdafaasına getirince ; lngiltere'de 
bunun için zaruri olan her fedakar· 
lığı yapıyor . 

Fakat silahlan tahdit için ilk fır
sattır ilk istifade etmek isteyen yi· 
ne lngilt, re olacaktır . demiştir . 

Şarki kömür havzasında çalışan 
3000 amele grev yapmışlardır • 

Paris: 10 (Radyo) - Franko 
hükumetinin hukukan tanınması me· 
selesi hakkında dün Paris salahiyat

- Gerisi üçüncü sahifede-

ı Suriye de vergiler artıyor 
Şamlılar toplAnarak yüce komisere 
şikayet ve protestoda bulundular 

Dö Martelin gideceği şayiaları kuvvetili 
Şam : 9 ( Huwsi muhabirimiz

den ) - Geçen mektubumda kont 
Dö Martelin gideceği ve yüce komi

serliğe başka bir zatın getirileceği 

hakkında dolaşan şayiaların asılsız 

olduğunu yazmıştım. Fakat bugün 
sahibi selahiyet bir kaynaktan aldı-

' lğım malumat bu şayiaların bir esasa 
istinat ettiğini tebarüz ettirmektedir. 

Söylendiğine göre; yüce komiser 
Dö Martel; pek yakında Parise çeki· 
lecek ve yerine başka bir zat gön. 
derilecektir. 

- Gerişi üçüncü sahifede -

Son dakika 
Bir günde 222 kişi öldü 

Lo:ıdra: 10 ( Radyo ) - Royter bildiriyor : Madrit üzerinde uçan 
tayyarelerin bir danesi bugün Britanya sefarethanesine düşmüştür. Bu 
binada J 15 mülteci vardı. Sokağa düşen bombalardanda 222 kişi öldü. 

ispanyaya F astan hala asker gelmektedir. Berlin sefarethanesi işlerini 
Nasyonalistler ele aldıktan sonra sefarethaneye F rankonun kırmızı - sarı 
bayrağı asılmıştır. Bu aceba Almanyanın Franko hükumetini tanıdığına 
delalet edermi ? Buna benzer diplomatik bir hadise daha olmuştur. Sa. 
bık ispanya sefiri Parise giderken Kordiplomatik'in mutad olan mera
simi yapılmamıştır . 

Amerikadaki grevler durdu 
Nevyork : 10 [ Radyo ] Buradaki Kayıkçılar grevine nihayet veril. 

miştir. Vapurlara münakale yapılmağa başlanmıştır. Grev yüzünden 
500,000 Dolar z:ırar vardır. Bir çok limanlarda bekeleyen gemilerde 
mevcuttur. 

Bombaydaki karışıklıklar devamda 
Bombay : 1 O ( Radyo J - Burada bugün yine iğti~~ oldu. Bir ölij 

8 yaralı var. 



Sahife 2 

Habeşistan Haritadan nasıl silindi 

-11-

En ehemmiyetli mesele, yerlilerden 
bir kolordunun teşkili idi 

De Bono bu hususta diyor ki: 
" O sıralarda Duçenin düşünce

si Doğu Afrikasındaki askeri hare
ket imkanları üzerinde yerleşmişti . 
Yukarda sözü geçen muhtıradan çı· 
kan neticeleri kendisine anlattığım 
zaman , bu işlerin şümul ve vüsati 
onun üzerinde hiç bir tesir yapma
dı ; fakat o , uluorta bir saldırış har 
hına girişmek niyetinde,4eğilqi. 

Her şeyden evvel erifernasyonal 
vaziyeti hesaplamak ve bilhassa 
bütün müsellah kuvvetlerimizin, Du
çenin harp bakanı olarak derpiş 
ettiği derecede bir talim ve terbiye 
görmemiş olduklarını göz önünde 
tutmak zorunda idi . Yalnız bu da 
değil : 

Yapılan hazırlıklar arasında en 
ehemmiyetlisi , askarilerden mürek
kep tam bir kolordunun teşkili me
selesi idi. 

Bunlardan 35,000 i hizmet gör
müş askerlerdi ; bunları kolayca 
50.000 den 55.000 e kadar çıkar· 
mak , hatta daha sonraları 65.000 
yükseltmek mümkündü . Ayni za
manda hoşnud olmayan Raslar ve 
kabile işleriyle uğraşmak üzere bir 
de siyasi daire kuruldu. 

Bu işin başına , maiyetine eski 
Eritre valisi Kasparini ile Habeşis
tanda ilmi araştırmalarda bulunmuş 
olan F ranketinin de tayin edildiği , 
Adisababa ataşemiliteri albay Rug
gera geçirildi. 

İşlerin bu kısmı için de Bono di
yor ki: 

Türksözü 

Çimento İhtikarı 

Şehrimizde de şika 
yet edilecek dere 
cede aldı yürüdü 

Dün gezetemize bir çok yurt
daşlar gelerek; bundan 1 O - "15 gün 
hatta bir hafta evvel 40-45-50 
arasında aldıkları bir torba çimen
tonun iki üç gündenberi 70-80 ku
ruşa satıldığı ve aynı zamanda satı
cının bu fiatlara bile nazlandığını 
söyledi er. 

Yaptığımız tahkikat neticesi işin 
doğrulugunu anladık. Bıı yüzden bir 
ç.ok inşaat tatili faaliyet etmiş bu 
vaziyette buhranın ve ihtikarın orta- ı 

dan kalkmasını beklemektedirler. 1 

Bu hafta içinde Ankaradan al· 
dığımız malumata göre; iktisat Ve
kaleti Çimento buhran ve ihtikari 
işine el koymuştur. Ve öyl sanıyo

ruzki şu bir hafta içinde mesele 
halledilmiş olacaktır. 

Doğu Afrikasında bir hareket 
yapılması takdirinde kendinin ayrı
ca bir planı olan Genel kurmay ku
mandası , ( Not : her ne kadar Bon
zani 1933 de Genel kurmay başka
nı bulunuyor idiyse de , kendisi Ma
reşal Badoglionun nüfuzu altında 
idi ) askerin kuvvetli bir özünü ltal
yadan çekince , Avrupada ortaya 
çıkacak bir hadisenin büyük kaygı 
ve tasalarını taşıyordu . Hatta , mu
ayyen bazı hallerde insan , malzeme 
veya iaşe maddelerine tealluku olan 
meselelerde yalnız sömürgelerin yar
dımlarını hesaba katabileceğimiz dü
şüncesini izhar etti. ,. 

" Aşağı seviyedeki halk satın alı- 1 
nabilmek hassasını taşırlar ; bu, key-

1 
fiyet bilhassa ileri gelenler ve kıbti 
rahipler arasında çok tekemmül et
miştir .. Bundan dolayı ihtisas ve ni 
faka yaklaşmak, çok para ve hem 1 Tekaüc:e sevkedilen ma-j 

1934 başlangıcında , Eritredeki 
ltalyan kuvvetlerinin kumandanı ile 
Adisababadaki ltalyan askeri ataşe. 
si Romaya geldiler ; de Bono her 
ikisini de Duçeye tanıttı . de Bono 
hatıralarında diyor ki: 

" Musolini , kendilerinin , derpiş 
edilen tedafüi mukabil taarruz me
todları hakkındaki' fikirlerini öğren
mek istiyordu ; her ikisi de , Habeş 
mantalitesi ' teamül ve adetleri ba
kımından bu metodun en çok mu
vaffakiyet vadeder bir mahiyette ol
duğunda müttefikti. " 

Bunun üzerine bahse mevzu olan 
memurlara direktifler verildi ; fakat 
( bu arada ) de Bono , asıl işin sö
mürge bakanlığında işlenip inkişaf 
ettirililiğini ve hem de bizzat kendi- 1 

si tarafından yapıldığını ilave etmek-ı 
tedir. 

de pek çok para harcamak lazım- 1 liye memurları 
dır. ,, ! 

Mareşal bundan sonra , Habeşis- 1 Maliye Vekaleti , yeni teşkilat 
tanın her tarafı etüd edilmiş oldu- kanununun muvakkat ikinci madde-
ğunu ve en çok hangi taraflarda ça
lışıldığını saymakta ve şöyle demek 
tedir: 

" Siyasi dağıtma faaliyetinin ne
ticeleri , askeri hareketlerin daha 
başlangıcda alametlerini gösterdi . 
Bu faaliyetle , hiç değilse düşmanın 
200.000 kişisi , ya hiç silaha sarıl
mamak ve yahudda toplanmış ve iyi 
silahlanmış oldukları halde harekete 
geçmemekle adalete mahkum edil 
di . de Bonoya göre , Eritrede her 
şey yapılmak , yeniden kurulmak zo
runda idi . Hazırlıkların üzerinden 1 

hemen hemen bir yıla yakın bir müd 
det geçtikten sonradır ki , 1934 ikin
ci teşrininde Gondar hadisesi çıktı ; 1 

bunun arkasından da 6 birinci kanun 
da Ual-Ual vakası oldu. Hemen ay- j 
ni ayın içinde de Bono Doğu Afrika
sını tayin ederek 7 birinci kanunda ! 
ilk vapurla Nopoliden Eritreye hare 
ket etmiş ve ayın 16 sında da hede-
fine varmıştır. / 

sine göre tasfiye edeceği memurla
rının sicillerini tetkike devam etmek 
tedir. 

Şimdiye kadar yapılan tetkikler 
sonunda ; B 13. Niğde defterdarı Re· 
fik , Amasya defterdarı Ali Rıza , 
Muş defterdarı Salih , Yozgad def· 
terdarı Şeref Varto nıalmüdürü E
min , Devrek malmüdürü Haydar , 
Hadım malmüdürü mümtaz , Sor
gun nıalmüdürü Hayali , Adıyaman 
malrnüdürü Tahsin , Saimbeyli eski \ 
nıalrniidürü Nazım . Dinar eski mal
müdürü Mustafa Nüzhet tekaüde 
sevkedilmişlerdir. 

Bekçi teşkilatı nizama 
sokulacak 

Dahiliye Vekaleti memleketimiz 
de birçok kısımlara ayrılan bckçile 
ri bir teşkilata bağlamağı düşünmek
tedir. 

- Sonu Var - j 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bunun için muhtelif hükumetle
rin bekçi teşkilatına aid mevzuat ge· 
tirtilmiş ve bunlardan memleketimiz 
de tatbik kabiliyeti olanlarını ayırma 

Okuyup yazma münakaşaları 

Demokrasi kazandı 

Ruzveltin intihabı kazanması ekonomi politik 
sosyal için incelemeğe değer bir hadisedir 

ve 

Amerika intihabım nihayet Ruz
velt kazandı ve bu kazanma kahir 
bir ekseriyetle oldu. 

ekonomi siyasetlerinin de yardımile 
ortaya çıkan cihan krizi bir takım 
devletleri fevkalade tedbirler al-

ğa başlanmıştır. 

Bekçilik nevilerinin azaltılması 
ve bu mesleğin mazbut bir şekle 
sokulıııası kararlaştırılmıştır. 

Bu hususta bir kanun projesi ile 
bekçi! rin tayin ve çalısına şekille
rini tesbit edecek bir nizamname 

ı hazı rlanacaktır. 

Dörtyol ve Erzinde 

Dörtyol ve Erzindc Parti kon
greleri başlamış ve hararetle devam 
etmektedir . 

Amerika intihabının neticesi ci
han demokrasisi için bir ümit kapı: 
sıdır. Eğer Ruzvelt dünya barışı için ı 
hazırladığı yeni planını da tatbika 
muvaffak olursa barış severlerin ı 
umutları tahakkuk etmiş olur . 

mağa mecbur etti. Ve bu tedbir- '-----------·--

Ruzvelt demokrasiyi Amerikada 
nasıl tatbik ederse etsin ve plan 
lannda ne kadar muvaffak olursa 
olsun ( Demokrasi ) söziınün üstün 
gelmesi bizim için memnuniyet ve
rici bir vakiadır. 

Çünkü demokraside hakimiyet 
milletindir ve bütün milletler bun
dan başka bir şey istemezler.Fakat 
dahili harici bir çok sebepler buna 
engel olur. Cihan 'harbinin netice 
!eri, yapılan ağır sulh muahedeleri 
ve Lunun tatbik şekilleri , yine on
ların hazırladığı muhil içinde yanlış 

!erle devleti, memleketi acilen kur-
tarmak ve menfaati erini korumak 
için demokrasi nizamından uzaklaş
mağa mecbur oldular . Almanların 
Nasyonal Sosyalistliği , ltalyanların 
Faşizmi o gibi amillerin icapların
dandır. 

Çok sıkı \ e müşkül şerait içinde 
daha çok hotkam olmağa mecbur 
kalan devlet adamları hali kurtar
mak için atiyi unuttuğu ve kendini 
düşünürken etrafına göz kapadığı 
görülmektedir. 

Yani felaket nasıl umumi geli
yorsa saadeti de hep birlikte ara
mak icabettiğini düşünmeğe bulun 
dukları vaziyet ve şerait müsait ol
mamaktadır . 

Her memleket her şeyden evvel 

bugünkü günü düşünüp ve herkes
ten evvel kendini kurtarmak iste
mekte mazurdur . Bu sebeple her 
biri kendi şeraitine göre bir yol tut 
muştur . 

Bu yolun bütün insanlığı barışa, 
saadete, refaha götürecek bir şeh
rah olması m: kadar istenirdi . 

l~l e ri Arap Saçı gibi karışan 
ve büsbütün yolunu .~aşıran Avru
pada bu ana yolu bulmak için bir 
Pevgamber çıkmasını bekliyorlar . 
Bakalım Birleşik Amerikanın yeni 
Cumhur Reisi yeni dünyada bu Pey
gamberliği nasıl yapacak ve eski 
dünyaya bir faydası olacak mı ? 

Medeniyetin pişvası adını takı 

- G!,.isi üçüncü sahifede -

Dolu 
.., 

yagmuru 
Bölgenin büyük bir kısmı 
na ayni şekilde yağdı 

Evvelki gün öğleden sonra şeh· 
rimize yağan şiddetli . dolu yağmu
ru, ayni şiddet ve devamla bölge
nin büyük bir kısmına yağmıştır . 

Dolular köylerdeki bir çok te 
lefun hatlarını tahrip etmiştir. Cey
handa da ayni şiddetli yağmur ol
dukça hasar yapmıştır . 

Talebeler daimi tarassud 
altında bulunduruluyor 

Geçen sayımızda, şehrimiz Kül-
1 ür Direktörlüğünün çarşanbagünleri 

öğleden sonra mektebe gelmiyen 
talebelerin kahvelerde vesair yerler
de vakıt geçirmelerine müsaade ed!l
memesi hakkında tedbir alınması 
için llbaylığa bir takrir: verdiği 
yazılmıştır . 

Vilayet, derhal bu hususu Em
niyet Müdürlüğüne bildirmiş ve Em
niyet Müdürlüğü de lazı:ııgelen ter
tibatı alarak bu gibi talebelerin kah
velerde vakıt geçirmesine meydan 
bırakılmaması ve görüldüğü takdir· 
de hüviyetinin tesbit edilmesini em
niyet dairelerine bildirmiştir . 

Hususi idare memurlarına 
bir kurs açılıyor 

Dahiliye vekaleti hususi idare 
memurlarının mesleki bilgilerini ar 
tırmak için Ankarada bir meslek 
mektebi açmağa karar vermiştir. 

Bu mektebe muhtelif vekalet
lerden 150 memur gelecektir. Mek
tebin müddeti bir sene olacak ve 
gelecekler için bir pansiyon açıla · 
caktır . 

Nüfus Müdürü gitti 

Vilayetimiz Nüfus Müdürü Mid
hat Muğla Nüfus Müdürlüğüne ta
yin edilmiş ve dün şehrimizden ay
rılmıştır . 

Nehre düşen adamın 
cesedi bulunamadı 

Dün, henüz hüviyeti anlaşılamı 
yan bir adam demir köprü üzerin
den nehre düşerek boğulmuştur . 

Kaybolan cesed hala bulunama
mıştır . Zabıta aramaktadır . 

Bir hırsız cürmü meşhud 
halinde yakalandı 

Adanalı Bekir oğlu Recep adın 
da birisi Abdullah oğlu İhsanın ge· 
celeyin evine girerek eşya aşıracağı 
sırada cürmü ıneşhud halinde ya
kalanmıştır . 

Yangın başlangıcı 

, Maaşları ücrete çevrilmiş 

1

1 memurlar nasıl tekaüd 
edilecekler ? 

1 

1 2999 sa yılı kanun tatbik mevki
ine geçtiğinde taşrada yapılacak te
kaüd muamelelerinde her hangi bir 
yanlışlığa meydan vermemek için 
Maliye Vekaleti vilayetlerdeki teşki
latına vaziyeti aydınlatacak bir ta
mim göndermiştir . Bu tamime gö· 
re: 

" Maaşları ücretle çevrilen me· 
murlar tahakkuk tebliğ memurları , 
tahsil tebliğ memurları , piyade ve 
süvari talısildar!Mı ve şube tahsil
darları olarak tasrih olunmaktadır . 

Bu kanunun esas hükümlerine 
göre saydığımız memurlardan 31 
ağustos 1939 tarihine lkadar filen 
25 sene hizmet etmiş bulunanlar bu 
tarihto rızaları bile olmasa resen 
tekaüde sevkedileceklerdir . Fakat 
bu tarihte fili hizmet müddetleri 10 
sene veya daha ziyade , fakat 25 
seneden noksan olanların 25 seneyi 
durduruncaya kadar eski maaşlariy
le istihdamlarına devam edilecektir. 

Bu müddet biter bitmez bunla· 
rın da resen tekaüdleri yapılacaktır. 
Ancak bu gibilerden 25 seneyi dol
durmadan işten men , vekiilet emri
ne alman veya istifa eden veya vazi
feden doğacak mahkumiyet gibi her 
hangi bir sebeble olursa olsun vazi· 
felerinden ayrılanlar 1683 sayılı ka· 
nunun 26 ıncı maddesi hükmü daire
sinde tekaüde sevkedilecektir . 

Eğer 31. 8. 936 tarihinde fili 
hizmet müddeti 20 seneye varmış 

bulunanların maaşlı memuriyet müd
detine aid tekaüd hakları mahfuz 
kalmak üzere ücretle istihdamlarına 
devam olunacağı tabiidir . 

Yalnız ücretli olan yeni vazife
lerinden istifa suretiyle ayrılanlarla 
her hangi bir surdle vazifelerine 
son verilen!erc eğer isterlerse 1683 
numaralı tekaiid kanununun 25 ıncı 
maddesiııe göre layık oldukları nıik· 

dar verilerek tekaüdlükle aliikaları 
hemen kesilir . 

Bütün bunlarla beraber 1683 
numaralı kanunun suç dolayısiyle te· 
kaüd hak ve maaşlarının sukutuna 
dair olan maddenin hükmü mahfuz 
bulunduğu amirlerin dikkat nazarla· 
rına konmuştur . ,, 

Doğum 
Ziraat Bankası Müdürü Ramiz

in dün bir kız çocuğu dünyaya gel
miştir . Yavruya uzun ömürler ve 
güzel istikballer dileriz . 

----·-----
Ceyhan da 

Köy kanunu tatbi 
katı hararetle de 

vam ediyor 
Dün Bahçe mahallesinde çiftçi-

lerdı:n Ali ağanın evinde saat 14,20 Belediye Reisi su ve el ~k 
de dikkatsizlik yüzünden bir yan- '~ trik işleri için Ankara ya 
gın başlangıcı olmuştur . 

Civardan yetişen komşuların gidiyor 
gayretile ateşin önü alınmış ve bu Ceyhan : 10 [ Hususi muhabiri· 
sırada da itfaiye yetişerek bir zara- mizden ] - Ceylıanda Kaymaka-
ra meydan bırakılmamıştır , mm çalışması neticesi köy kanunu 

Kaçak keresteler hakkıyla tatbik edilmektedir. Köy 
sandıkları güzel . bir şekilde kurul-

yakalandı muş ve faafiyettedir . 

H Jsan <'ğlu Cabbar ve Ali İs· 
minde iki kişiden, dün, 27 ve 35 
parça olmak üzere iki iparti kaçak 
kereste yakalanarak orman idaresi- I 
ne teslim edilmiş ve kerestelerin sa· 
bipleri hakkında kanuni muamele 

yapılmıştır . 

Belediye, bu günlerde her za
manki faaliyetini bir kat daha artır
mıştır. 

Asri mezbaha bitmiş ve umumi 
hela da keza tamamlanmıştır . Bir 
sene evvel bu çamur nehri halinde
ki yollar şimdi mükemmelen kaldı
nmlanmış ve bir çok kısımları ağaç-
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Tahlil 

Portakal bahçeleri 

Şı ir kitabı - 63 Sahife 1 
yazan Ziya ilhan - Yıl 9~ 

Çelik raylar üstünde Torosları a§ark 
1 arının şerefine §arkı söyleyecetiz 
Neşemiz kalbimizin kaynalfından taşa 

ke 
" Diin ,, le '' bugün ·'' den doğan} 

kı söylıyeceğiz 

" Portakal bahçeleri ,. nin için 
den aldığım bu dört mısraı , seçi 
koymadım .. ismi gibi , renkli , ko 
kulu bir portakal bahçesinin doyu! 
maz güzelliğini bezenmiş bu kitap 
tan , bu dört mısraı , hastalıksız bi 
portakal dalının ayırdsız meyveleri· 
ne uzanan bir el gibi aldım .. 

Yarına koşuyoruz dotacak bir tan gı 
Kalbimizde aşkımız tertemiz vatan gi/ıö 
Üllcümüzün ırmağı akıyor gönlümüzden 

Yazanın gönlünden ülkü ırmağı· 
nı akıtan bu mısralar, ayni zamandı 
kağıtlarda akan , hşan birer satır 
kervanından farklı mı ? l 

Mısralara o kadar daldım ki ; 
gönlüm , bir türlü seçemiyor :. ı 

Seçmek haksızlık olacak .. Kita 
bın topunu sütunlara sıralamak isfr 
yorum 1. 
Portakal bahçeleri engin bir ufuk gibı 
Bin bir renge boyunnıı§ pırıl pırıl 

yanmadıı 

Güneş , portakal yiyen nazlı lıir çowk 
• gıbi 

Alev başile karlı dağlara du•·onmadıı 

Kitaba isim veren bu mısraları 
önce almak gerekti .. Fakat " por
takal bahçeleri " ne ulu orta dalmış 
bulunuyorum 1. 

Portakal bahçeleri! .. Bu bir isinı· 

dir .. işte , bu kitabı bir meyvelik 
destanı sanmaktan çok uzak gösteren 
yüzlerce satırdan üçü : 

Davamız kıiiııaıın en mutlu davasıdır 
Bin bir cı/ıan pkarak bir cihan yopı· 

yoru: 

Kendimiz yaratıyor, kendimiz tapıyorut" 

Hele son satır , Atatürk felsefe· 
sinden ne kadar mülhem !.. Renkli , 
nurlu ufukları ayöınlatan bir meşal e 
gibi 1.. 

Bakınız vatan hisleri şu mısralar· 
la nasıl şiirlenmiş : 

Çağlayanlar bir zııfer marşırıı11 lı~celcri, 
Kaleler bir sipalıı olurken geceleri 
SLTa do{!lar yas tutan bırer ser!{ılı midiı. 
Kıp/ar bir yağ•: at, ağaçlar )ele/erı 
Nurdan apoletlerdır şehrin penrPT"/.-rİ 

işte daha üç mısra ki , karakter
leı iyle , müvellid'in karakterini gö;· 
teriyorlar : 

Sonsuz karanlıklara fırları/an hir /ai/1'1 

Fakat ne dostlarımı . ııe kofunıı sat· 
1111.'ilffl • 

1'Ve de el elPğıni öpeıel" ıslntırıışwı .. 

Şair açlığın felsefesini nasıl seıır 

bollü yor bakınız : 

Gece adımlarun1n boğdumda hür srsını 
l§ık 1 üzü giirmqen knranlık bir sokakta 
Dwl<'dim sı·s vermeyen açlığın bestesini .. 

Çukurovanın güzel Adaııasını 

mısralayan satırlardan üç tane daha: 

Ayni renk ve koku vur kışıııda baharı rııJıı 
PoıtakCtl bahçeleri geniş omuzla111ıd<1 
Pırıl pırıl parlayan binbir renkli şal gıbi 

Portakal bahçelerini Çukurovaya 
şal yapan şairin bu mısraları ; milli 
edebiyatımız için ipekten bir örgü 
d • ·ı 'd' ? egı mı ır .. 

Nihad Tangüner 

Ziya ltharı §İmdi Adanamı;daılır . 
Seyhan , orıuıı 11/kurıtl.J upu: bır ge
nişlık olaral.ıır . 

lanmıştır . 
Belediye Reisi Salahaddin Sepi· 

ci bir kaç güne kadar elektrik, su ve 
köprü işleri İçin Ankaraya gidecek
tir . 

Ceyhanda Parti kongre 
lerine başlandı 

Ceyhanda Parti kongrelerine 
başlanmıştır . Partilıler b;iyük bir 
alaka ile kongreler<' iştirak etmek
tedirler . 

1 

1 
·~ 

~ .. 



• 
·rı 

C. H. P. Adana Merkez kanununa bağlı oca:darın 
konğreleri hangi gün ve saatlerde yapılacak 

Ocak isimleri 
hife ~ 
,.zl 9 

Çarşı 

Döşeme 
•şa~k Çınarlı 
r.
1 

ğız · Eski hamam 
lfl§O 

Tarihi 

15·11·936 

" " " 
16-11 " 

Günü 

Pazar 

" 

Saati 

14 
10 
19 

" 

Konğranm ya· 
pıJacağı yer 
Parti mekezinder 
Döşeme ocağında 
çınarlı ocağında 

parti merkezinde 

Türk sözü 

Suriyede vergiler 
artıyor 

- Birinci sahifeden artan -

Okuyup yazma 
münakaşaları 

- 1kinci sayfadan mabad -

sahife: ! 

Asri • 
sınema 

11 teşrin sani çarşamba akşamından itibaren 
mevsimin müstesna filmi 

ke Kayalıbag 
Mermerli 
Mestanzade 

17 " " 
18 " ,. 
19 ,, ,, 

20 " " 
21 " " 

pazartesi 
sah 
çarşamba 
perşembe 

cuma 
cumartesi 

" 
" 

,, 
" 

" " halkevinde 
kendi ocağında 

F rankm düşmesi üzerine vergi. 
!erde esas olan Fransız altununun 
492 kuruştan 660 kuruşa çıkarıla· 
cağına ve bu hususta hülô1metin bir 
karak almak üzre:buJunduğuna dair 
çıkan haberler burada iyi karşılan 
mamıştır. 

nan Fransada ( Millet cephesi ) ar· 
kasında bir takım hareketler beli-

1 
riyor. Bu hareketler ( Demokrat ) 

olduğunu iddia eden bu memlekette D " J F b k J R L y 
cihan demokratlarına şüphe verici ı' oug as air an s . - oretta oung 
bir mahiyet alıyor. 

için Nacaran 
seçi Mirzaçelebi 21 ,. " " 

" 
" Yani başında ideoloji harbini gibi iki büyük artist tarafından temsil edilen fevkalade heyecanlı 

il " 
" " ,, ,, (Kaçak) ko Şeyhmustafa 

İoyul Hankurbu 
btap Sucuzade 
uz bi Tarsuskapısı 
eleri' Karşıyaka 

22 " " 
23 " " 
24 " " 
25 ., " 

pazar 
pazartesi 
salı 

çarşamba 

pnrşembe 

cuma 
cumartesi 

15 
12 
19 
19 
20 

parti merkezinde 
parti merkzinde 
yamaçlı ökulu 
ocak binasında 

İktisadi buhranın şiddetle hükum 
sürdüğü sırada vergilerin indirilmesi 1 
beklenirken yükseltilmemesini~ pro
testo için tacirler bir toplanb yapmış
lardır. Bu toplantıda yüce komiser
liğe ve diğer alakadar makamlara 
birer protesto verilmesi tekarrür et
miştir. 

bugün Madrid sokaklarına kadar 
getiren İspanyada Faşizm Sosyalizm 
sözlerinin yanıbaşında ( Demokrasi) 
nin adı bile anılmıyor . 1 Aşk, Kahramanlık, Fedakarlık 

Ulu cami 

1 

Yortan 
n gı r gib Seyhan 

26 " " 
27 " " 
28 " " 
28 " " " 

10 
20 
14 
10 
20 

" " 
" " Şam maliye direktörlüğü bütün 

talisildarlara yaptığı bir tamimde, 
15 ilk teşrİne kadar borçlarını öde
mek isteyen mükelleflerin borçlarına 
zam yapılmamasını, bu tarihten sonra 
borçların yeni kanuna göre , yani 
Fransız al tını 660 kuruş üzerinden 
hesaplanmak suretile tahsil edilme
sini ve mükelleflerin bu fırsattan is· 
tifadeye koşmalarını bildirmiştir. 

İdeoloii ve telkin ve teşvik esa · 
retine düşen zavallı insanlar kendi 
hakimiyetlerini kendi ellerile han
çerlemekle meşgul bulunuyorlar. 

5 12 " rzder. Merkez kamun 

ağı· 
" 

parti merkezinde 

7496 

İspanya iktisatçı , içtimaiyatçı 
ve siyasetçilerinin bunda şüphesiz 

büyük mesuliyet hisseleri vardır. 
and8 
satır 

ki i 

C. H. P. Seyhan iline bağlı lıçelerle ilçelere bağ· 
h Kamun ve ocakların 936 yılı konğrelerinin han
gi tarihlerde yapılacağını gösterir cetvel. 

* * 

Kita ilçelerin adı Ocak kogrelerinin ya 
isfr pılacağı günler. 

Kamun konğrelerinin 
yapılacağı günler. 

[içe konğresi
nin yapılaca. 
ğı günler. 
1.ı2.936 ila 
5.12.936 
5.12.936 günü 
başlayacak ve 
ayni günde bi -
tecektir. 
ı.12.936 ila 
5.12.936 
25.11.936 da 
yapılacak ve 
aynı günde bi
tecektir. 
8.12.936 ila 
9.12.936 
10.12.936 

Ruzveltin intihabı kazanması o
kadar kolay olmadı . Geçen devrede 
planını tatbik etmesi de yine öyle 
güçlükler arasında olabildi. RuzveJt 
dört yıl evvel tam buhranın şiddetli 
günlerinde intihap edilmişti. Ve A
merika milletine iktisadi buhranı 
kaldıracağını vadetmişti. 

gibi 
pınl 
ındıt 
O<UJ; 
gıbı 

ada 

F\araisalı 

Bahçe 

1.11.936 ila 15.11.936 

ı.1ı.936. ila 26.11.936 

20.1 ı.936 Ha 
25.11.936 

İspanyada Nasyona
list hükumet vücut 

buldu 
ları D 

örtyol or- 1.11.936. ila 1s.11.936 

7,11, 17,27,28 11 
936 günlerinde 
başlanacak ve bi
tirilecektir. 
16.11.936 ita 
29.11.636 
16.11.936 

- Birinci sahifeden arlan -

Ruzvelt Amerikayı buhrandan 
kurtarmak için ( N evv deal ) yeni 
iş nizamı başlığı altında bir takım 
yeni tedbirler,yeni kanunlar vazetti. 
Bunlardan başlıcaları ( Milli kal· 
kınına, Ziraati islah, mali kalkınma, 
çalışma kampları nihayet elektrik 
merkez barajı gihi bir takım büyük 
umran planları ) dır . 

lmıŞ S 
aimbeyli 5. t 1.936. ila 15.11.936 tar mahfilleri , bu meselede Madri" 

din zaptından sonra hiç bir değişik· 
lik olmıyacağını , İngiltere ve Fran 
sa hükumetlerinin bu hususta tama
men mutabık olduklarını , bununla 
beraber kati bir kararın henüz veril
memiş bulunduğunu bildirmekte idi· 
ler. 

isim· 
elik 
eren 

Ceyhan 

ıdır f.'eke 
pı· 

ruz 
Osmaniye rut·· 

f e· 

!\ozan 

lar· 

Kadirli 
crı, 

did 
rı 

1.11.936. ila 22.ı 1.936 

ı.11.936. ila 28.11.936 

1.ı ı.936. ila 22.11.936 

t.11936. ila 30.11.936 

ı.11.936. ila 25.11.936 

23.11.936 ila 
30.11.936 
29.11.936 ila 
30.11.936 
7,10,14,17,21,28/ 
11/936 tarihlerin
de yapılacaktır. 
5,7,10,12, 13,16,18, 
20,22,27 /.11/936 
ve 2, 12/936 günle
rinde yapılacaktır. 
25.11.936 ila 
30.11.936 

2.12.936 

5.12.936 

1.12.936 ila 
10.12.936 
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Beri in : 1 O ( Radyo ) - İspan
yol sularındaki Alman harp gemile
ri değiştirilecektir . Doyçland zırh 

!ısının yerine Nürenberg krovazörü · 
nün yerine Könisberg krovazörü ve 
ikinci filotillanın yerine de 3 üncü 
filotilla gelecektir. Bu filetilla Tiger, 
Volf , IJtis ve Jaguar destroyerlerin
den mürekkeptir . Amiral gemisi 
olan Şer zırhlısı ise sonradan değiş
tirilecektir . 

' Amerikada buhran ( fazla istih-
sal ) şeklinde başladığından )eni 
nizamın esası ( az istihsal ) olmuş· 
tur . 

Bunu yapmak için de ( paraca 
fedakarlıklar ) yapılmıştır. 

fşte bu tedbirlerin bir çok kuv
vetli muhalifleri çıkmıştır . 

Son intihap eşnasında (Rüzvelt)in 
planı akim kaldı, Rüzvelt Ameri
kayı buhrandan kurtaramadı. Rüz
velt iktisadi diktatörlük yaptı diye 
söylemedik söz bırakmadılar. 

Yeni dünyanın birleşik hükumet 
leri yeni bir devlettir . Ve hükmet 

erı 

;· Büyük meşhur haydutlar 
Paris : 10 ( Radyo ) - Bu sa· 

bahtanberi Madridden sarih bir ha. 
ber alınmamaktadır. Zira gazeteci
lerin muharebe hatlarına yaklaşma· 

ları menedilmiştir . 

t-

'11i 

a: 

ılıı 

(l 

bi 

a 

e 

Hayatlarını nasıl geçirdiler ? 
Nasıl geçiriyorlar 
~~~-----·------~~-

lııgilterenin en büyük haydutlar hapishanesinde 
dünyanın en zengin mahbusuda yatıyor 

h Adları dünyayı sar n meşhur olarak Tayyare ile Ametikadan 
I aydutlar, ve caniler vardır. Bun- Avrupaya geçerek bütün dünyad.a 
~ ın ekserisi suçlannı ya bütün m.!şhur olan Tayyareci Miralay 

.Yatları ile öderler, yahut da ha- Lindbergin ismile bir eşen bu hay· 
~llarının bÜyük bir kısmını hapis- dut, en tüyler ürpertici bir cinayet 

tıelerde geçirirler. işlemişti: 
il Bunların en meşhurlarını bura- Tayyareci Lindb~rgin 3 yaşında-, 

<I kısaca gözden geçirelim: ki çocuğunu kaçırarak öldüren 

~ aydutları meşhurdur. Bunların da sene surdu. Karar venldı, nakze-

Tenerif radyosu saat 1 de, Mad
rid hükumetinin Sovyetler büyük 
elçisi B. Rosenberg ile birlikte mer
kezi terk ettiği ve nasyonalistlerin 
Manzanares köprülerini ve Vallegas 
mahallelerini işgal ederek Madrid • 
Valensiya muvasalasını kestiklerini 
bildirmekte idi . 

Havasın Luganesdeki muhabiri, 

o yüzden hapse girişmiştir. 

Bu, Fransada büyük bir rezalet 
çıkaran ve sonra ölerek arkasında 
hala çözülemiyen bir sır bırakan ma j 
!iyeci Sı aviskiııin karısıdır. 

Arlette Stnviski, hadise ile ala- 1 
~ Amerikanın " Ganster ., denilen Haupt~an~.n muhakeme~i . tam bir 

1 • tı ~. kadar görülmüş ve muhakemeye :!o!c'leşhuru Al Caponedir. dildi. Üzerindeki şüpheler hazan mak zaruretini hcınan bütün Ame· 
h· d f ı J B ld · başlamak için tahkikatın neticesi alı 

uğraşınaga rnccbur e'ınişlir. Fakat 
bu ycııi intihap göstcriyorki fevka
lade ahvalde fevkalade tedbirler al-

(: oır zamanlar bütün ünya Al az a aştı. azan masum o ugu 
aPonenin haydutluklarını dehşet. ileri sürüldü. Tekrar muhakeme nıncaya kadar hapiste kalmıştır. Ha· 

~ d' hk k ·ı ı 'ld' disenin tahkikatı tam bir sene sür- 1 ~ ınliyordu. Bu haydut, en niha- edildi. Ta i at ı er etı ı ve en 
't!t l d hk~ d·ı..ı· müs ve ancak CYeçenlerdc ınuhakeme-IQ e e geçirildi ve müebbet hapse nıhayer : ama ma um e ı w. · o 

11hkum edildi. İngiltere, haydutları itibarile ye başlanılmıştır. 
AI Capone bugün Amerikanın pek fazla meşhur değildir. Fakat İngilterede en "büyük,, haydut-

rikalılar anlamış ve reyini Rüzvelle 
vermiştir. Rüzvalt bu tedbirleri Ame
rikayı kurtarırken halka da hizmet 
etmek için ( Demokrasi ) için yrtp· 
maktadır. 

A. IJukşı ~ azılı haydutlarının sürüldüğü Leopold Harris ismindeki bir hay- larm bulunduğu bir hapishane var- 1 

~ Şeytan adası ,, nda 1 numaralı dut İngiliz haydutlarının kralı ünva - dır. Dünyanın en zengin mahpusu da ·ı ---
tjM0<leJ hapishane,, de yaşamakta- nıni alacak kadar müthiş facilara burada bulunmaktadır. dün saat 20 de Madrid etrafında 
~t. Bir zamanlar naydutla~ın 1 nu- amil olmuş, bir kaç kerre kaçaralıı: Bir zamanlar 30 milyon lngiliz l muharebenin devam etmekte oldu· 
~ aralısı olan Al Capone, şimdi 1 kurtulmuş, en nihayet yakalanmış- liralık bir adam olan Claren<'e Hat- j ğunu bildiriyordu . 
1~1tıarah modd hapishanede hay tır. ary ismindeki bu milyoner iflas etmiş Havasın Aviladaki muhabiri bil-
!UJarın akibetine ~model oluyor. Leopold Harris bugün hapiste- ve hileli iflas yüzünden mahkum ol- diriyor~ 

'll Son senelerde Amerikanın en dir. Ve cezası 1950 Ağustosunda muştur. Nasyonalistlerin , Talvacra ve 
h eşhur haydutlu Hauptmandı. Bu bitecektir. 1929 da on dört sene h~pse mah ı Arranhuez yolları üzerindeki manza-
~ e~Üz kulaklarda çınlamakta ve ha· Hapiste bulunan " meşhurlar " kum olan Harty yedi sene daha mah ! narcs köprült!rİni işgal ederek ve 
~ t atılması içi hiç bir izahata Iü- arasında bir de kadın vardır ki, pus hayatı yaşıyacaktır. Bugün, elin-/ hatta geçerek , bugün öğleden son-
"rn gösternıiyen bir jsimdir. kocasının yüzünden onun da ismi j de kalan malından kendisine ancak ra Madridde oldukları resmen teyi<l 

Ayrıca : Büyük ekler Jurnal 
yakında : 

Bitmemiş Senfoninin büyük yaratıcısı 

Villy F orstun bizzat temsili 

B·ı;~~::.,~ii~ h k:~ tu~:t:~r- :~i: ~ .1 

17 No: Polis ol~~~biiii:_Ana İztirabı 1 
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• Alsaray sıneması 
Bu akşam 

Bütün Adana Halkının ısran üzerine 

Vahşi Ormanlar Esrarı 
Serisinin 24 kısmını birden sunuyor 

Dikkat : Film uzun olduğundan Sinema 8,15 de başlıyacaktır. 
Gelecek program : 

( Viyana Bülbülü ) 
Marta Egert 

VE 

Çanakkale 
7491 

(Müjde) 

Bu Radyoları görmeden ve dinlemeden başka bir marka almamanız 
menfaatınız iktizasındandır . 

Her kiseye göre fiat ve azami teshilat . 
Dikkat : Bütün PH!LİPS Radyoları garantili olarak verilir. Ve Tür-

kiyenin her tarafında bulunan resmi acantaları bozulan bir PHİLİPS RADYO 
sunu biJa ücret tamir elme~c mecburdur . 

ADANA VE HAV ALiSi RESMİ ACANT ASI : 

Belediye caddesinde Raşit Ener Ticarethanesi 

P. K. o: 20 telefon : No. 117 
21 

Bundan on sene evvel ilk defa büyük bir vakaya karışmış ve gene \,' l ı :i ; 1 ı .r ! : 1 ! n ~ ~ . ~ J •• eidlmektedir . 

~~~~_:_~~_:_~~~~~~~-------------------...... ----
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A dana Borsası muameleleri • 

TÜRK SÖZÜ 

ClNSl S•tılan MikJar 
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Kapımah pamuk 
Piyasa parlağı-;,--

-Piyasa temizi ,, ----------ıj 
iane 1 46 
----- ~ - ---iane-2 40 44___ 1 

Ziraat bankası 
kumbaralarını 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

- Ekspres ı•-----
-Klevlant -43 ı-s2;50--

y r\ p ~ c ı -----------·ı 
- Beyaz ı 1 ı 1 

~~,-----------=---=-·=--=--=--=--=---=. :, Siyah • _ 

1 

1 

1 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 

<, I GıT 

- Ekspres 1 1 1 
iane 

, -"'"y"'"~""'~l"""i _,, .... --~,..~-~--~=~-1,-';k-.. - l-2-,5-0---, ---2,-57--- ı-------·-
1 
i 

flUfil}j A 1 " 
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.. y·-er~Iı~. ----: - 4, 70 -=_-=_~- 1·==2=,s:o _-_-_ -_ ----------

., men tane 

Arpa 
-,,-'--,-------1------ ---- ------- ·- ! 

Almakla para biriktirir ve ihti
yarlığınızda hem siz ve hem de ço
cuklarınız refah ve saadet içinde 

1 zammedilir . 

2 - ilanlar için idareye müra· 
caat edilmelidir , 

ı ~------.ıı 
Adana Ziraat Bankasın-
da o : 
Döşeme mahallesinde Bankamızı 1 

ı malı yirmi beş dönüm tarla ile için· 
deki iki ev açık artbrma usulile sair 
lığa çıkarılmışbr , Değerini bulursa 
ikinci Teşrin ayının on albncı salı 
ac!)u saat on altıda ihalesi yapıla· 
.8!)kbr.Almak istiyenlerin Ziraat Ba · 

Fasulya 
-~.x·~u~ı.~ı~ . ..,..-~.---- •----- ------- --- - ---- •· · 

Delice 
---...K,--~-----ıı------ --------·-------1 

uş yemi 
yaşarsınız . 

Keten tohumu 
-:~~--',...----- ------ ı---·--- - - ---- --- - · . Mercimek • ==============================================:• __ .. ______ .. ______ .. 

1 kesına uğramaları. 28·4.1 l Sisam -14,so-- ı--
~~~~~~~~~:......-

UN 

Haz ır ,_6_1~ Lıret 

1 Birinci kannn vadeli 6 ! 61 Rayşmark 

,-6-·159 Frank « Fransız » 1 Mart .. Sterlin « ingiliz " 1 
Hit hazır ,-5 .76 Dolar « Amerika » 

ı Nevyork 1 11 i 78 Frank • İ sviçre » 

-

SA.il . _, 
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ilt 
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BAKTERIYOLOC 

D. KeIDal Arıksoy 
Muayenehanesini Abidin Paşa caddesinde Bebekli Kilise sokağında 

11 No: lu eve nakletmiştir . 7466 8 10 

1 

1 

Yitik mühür 
Fatma Fevziye ve Mürüvet adla

rına kazılmış benim ve kızımın tatbik 
ıoühürlerimizi yitirdik . Yenilerini 
kazdıracağımızdan hüküml~ri kal
madığım ilan ederiz. 

7492 
Sugediği mahallesinde 

ölü Mehmet eşi 
Fatma Fevziye 

ı ~Yitik çiğit puslas1 
1 Ziraat Bankası Adana Mensucat 
Fabrikasından almış olduğum 9-
9-936 tarih ve 3-8 numaralı 372 
kiloluk çiğit puslasiyle bunun mua
dili farkı olan 28-10-936 tarih 
\le 5 - 30 numaralı koçanda yazılı 
59 kiloluk çiğit puslasını yitirdim . 
Bunların yenilerini alacağımdan yitik 
puslaların hükmü kalmadığını ilan 
ederim. Ceyhamn Havraniye 

7495 
köyünden Abdullah 

oğlu BEKiR 

Satılık ev 
Kumluk ta 112 inci sekakta 10 

numaralı 3 oda 1 mutbahı meyve 
ağaçlı bahçesi ve su tulumbası, ta
van a rası ve yazlık tahtı bulunan ev 
satılıktır . Evi görmek istiyenler Ağa 
Mehmet mahallesinde 30 numaralı 
evde Hayriyeye müracaat etsinler. 

.---------------------' 
7493 1- 2 

Doktor Reşat 
Birinci sın ıf mütehassıs 

Almanyan'ın Berfin ve Lapizig Tıp fa külteleri kulak , burun , boğaz 
şubelerinden mezun 

Hergün hastaların ı . İş Ban~ası arkasında Müslüm bey Apartmanı üçüncü 
katta kabul ve tedavı eyler. icabında ağrıs ı z ameliyatlar yapar , 

---..... - 7.-300 21-30 G. A. 

I Yitik çiğit puslası 
Ziraat Bankası Adana Mensu· 

cat fabrikasından almış olduğum 
15 - 9 - 936 tarih ve 4-21 numa· 
ralı 571 kiloluk çiğit puslasını yi
tirdim . Yenisini alacağımdan yitik 
ruslanın hükmü kalmadığını ilan 
ederim. Kürkçü köyünden 

7 498 Ahmet oğlu 
OSMAN NUR! 

Satılık ev 
Eski istasyon anbarı karşısında 

on üç odalı ve üç müstakil şekilde 
kullanılabilir bahçesi, suyu ve elek· 
triği havi bir hane satlık veya ki· 
ralıktır , Müessese , otel ve hane 
olarak kullanılabilir. 

isteklilerin matbaamıza müra· 
caatları. 7482 3-10 

Kiralık ev 
Asfalt cadde üzerinde Atatürk 

parkı karşısında Doktor Muzafferin 
oturduğu hane kiralıktır. lstiyenlerin 
Halk Eczanesine müracaatları. 14 

7424 

Satılık piyano 

Gayet güzel Alman markalı pi
yano sablıktır . istekliler Belediye 
mezat salonuna müracaat etsin, 

BELEDİYE İLANLARI 

: JAçık eksiltmeye konulan iş : Belediye itfaiye amir ve efradına 
yapbnlacak yirmi dört takım elbise ve kasketin kumaşı Belediye tarafın· 
dan verilmek şartile ( nümtmesi veçhile ) yalnız dikilmesi, 

2 - Muvakkat teminab: Yirmi iki liradır. 
3 - ihalesinin yapılacağı yer ve tarih : ihale teşrini saninin 12 

inci perşembe günü saat on beşte Belediye encümeninde yapılacak · 
tır, 

4 - isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün Belediye yazı iş· 
!eri kalemine ve ihale günü de teminatlarile birlikte daimi encümene gel· 
meleri ilan olunur, 

28 - 3-7-11 
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Bir verirsen bin kazanabilirsin, bir kaybedersen paran heb1 olma:n ı ' 
Hem yüzlerce yurddaşınızı zengin etmiş hem de yurdunun göklerine bıl 
kaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden birinin de senin ol ını)' 
cağını kim iddia edebilir. 7379 22-26 

.. ~-,---------·---,----·---·--#~ - -----------· 
7481 3 -3 

Açıldı 

Şölen 
Açıldı 

Lokantası 
Sayın müşterilerimize : 

açılıdı 

Fabıikamızdaki KLEVLAND çi
ğitlerinin kızmak tehlikesi bulundu. 

ğundan, müşterilerimizin azami bir 1 
hafta zarfında çiğitlerini kaldırma· 
!arını rica eder aksi takdirde fab- Bütün konforlarile 
rikaınız her hangi bir zarardan do. 39.17iıi3iım--•·-----•2•1-•11_.;"': 
layı hiç bir mesuliyet kabul etmiye. iiıı••••-----•-
ceği ilan olunur. 7477 8-10-11 

Pamuk iş Limited Çırçır 
Fabrikası Direktörlüğü 

Uumi neşriyat müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türk sözü matbaası 


