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SAL 1 ---- , 

•• •• -- Havalarımız ! 
Dü§man uçaklarınm tehdidi al· 

t1ndadır . Bnndan kurtulmak için 
' uçak kurumuna yardım gerektir. 

ADANA : GONLÜK GAZETE ON IKİNCl YIL - SAYI 3311 

~dana, Diyarbekiri yendi 
~~ıQr günü yapılan maç centimen· 
ô· le geçti ve Adana şampiyonu , 

Bugünkü maç --- Ceylıanda , Bir lira için ! ... l Ekonomi bakanımız ..---
l K~çiborludaki kükürt 
1 fabrikasını açtl Bugün Konya ile Toros tam saat 16 da karşılaşa- Ceyhan : [Özel ıytanmızdan ] 

Dlln Ceybanın Cebre çifliğin· 
de bir öldürme vak' ası olmuı
tur • 

'~Qrbekir şampiyonunu I-5 yendi. 

'" .. gün Adana - Konya şam-
• 

l Pıyonları karşılaşıyorlar. 
~1'111Porla Diyarbekirin ma· Mahmud , Mehmeıi, N,.cati, Su· 

ti • Berlces Diyarbekırio avi, l\luzaffer, Emin .. 
~;' Toroıun duıumuuu Diyarbekir : 

81,t •dip duruyor . Mehmed, İzzet, Fuzuli, Şa 
hi, ~4 " Sıbada gittikçe ar- ban, Rrfık, Fehmi, Hamdi, Ab· 
.. hbalabalık var . Tribünler durrahman. Zeki, Nusrat, Sa~d. 
~b •y Tevfik Hadi Bay- Saat 4,55 .. Torosun akınıle 
u,ti •y Vekili, lümen komutanı, oyuna. baılandı . Mabmuddao E 

1 l•lenler Halkevi ve parti mine geçen, top Necatide .. Mll· 
U, ~~·önemle mıçı biiyük il- sait vaziyet .. Fakat Necati ka· 
8ıı, ıbe gelmitler .. çırdı · 
~a Çukurova bölgesi baş· Diyubekirtiler bn ilk hamle· 

~tı ltun Güven, Toroslu s . de sarııldı r. 
~ 6 ,_•.ıı topladı. eu·gnokü ma- Top ortalarda dolaşıyor. To-

Q'lbı • . h k. y . d . 
tlıı rıı anlattıktan sonra ros vazıyete a ım . erın e ı-
~ t•lip ve mağlübiyetin lerleyişlerle Diyarbekir kalesine 
~ ıı.,:~duiunu, misafirlerimize sokuldular .. Yerinde bir plase . 
~ nezaketin esirgenme Top ağlarda .. Amma of91yd .. 

' lelcniğe dayanarak ka· Bugün Necati çok ofıayd kala 

'lti 1 lavai~e ve iençleri yor . 
~ ·· Diyar bekir ilerliyor • Bu da 

t.q~ 4,30 . Süel bandonun iı· avutla neticelendi . Seyirciler 
\'t• ,;ulcurova "', Diyarbekir, · heyecan içinde .. Toroı soldan 
- t'Ptıf Orc:uJarı bir geçid res· hücuma geçti . Mebmedden pa-
l,S8' • Müteakiben 11stik· sı alan Necati 6 mcı dakikada 
~.. lnıı bllyDk saygı ile din· topu ağlara takta . Gol!. ,,t44 Top santrada .. Diyarbekir 

~"~ de hakem Şazi Tez- ilerliyor . Fakat Nuri topu 
~ • •raıında alanda gö kaph . Toros sağ açığı ihmal e· 

'L"•tt . diliyor , Diyarbekiıliler kolaylık-
,, ))ıyarbekir kazandı . la topu 'kestiler . Vaziyet müte· 
~ : Myle teıkil edilmişti ; vazin .. 
' Toros hücuma geçti . 12 in·· 

• Burhan, Nazım. Nuri, - Gerisi iiçlincıi say{ ada -

' 
___________ ...; __________________________ , ____ _ 

ırj Yer biri bakar, kavga 
ondan çıkar 

~~b 
heı~~l.a~ğıcından sarih bir Fakıt zorbacılığ• kalkışan 

·, '4ı 1 •dı ki, Babegistan milletkre , sadece " hayır ola· 
il, ~nb11iran Sigııor Mus- maz ,, diyip meseleyi oraJa hal. 

t tlıiopi imparatoru ledilmişcesine .bırakmak, kifayet 
'' '"1adi edegelen çarpış· etmez . Ne İtalya ve ne de Al· . ~u-..:~ t.ecelliıi dir . İtalya manya basit bir " bayır olamaz 11 

~.:' l' •Çan saha istemekte· ı cavap olarak kabul (etmiyecek· 
\'e~'!•ıa nüfuıunu barın· lerdir . Biz, yayılma hareketleri· 
'•Çin arazi ve manüfak· oe müıait zemin bulmak içiu, ba§ 
''lıc1 

1 İçin de ticaret mah- lca bir yol, başka bir çare bula-
u: Ply 

rı..-.'ded· aaa, aramak mec- miyoruz . · °"' h lr · Sir Samoel Ho- Sigaor mussolininio gazetesi 
v~ ı'' . ~ leveıtıü ibtiyacanı meseleyi gayd açık olarak vız· 

'~'t etmektedir . 
, ~'ıi11111 bu İtalyan yayılma " Biritanya, ki arzın bir tak· 

'-}o, lııetodu ne olacak· sim dördüoe sahiptir , müstemli-
~1:.}n)11 .~ussolioi istet.liğioi keleri olmıyao devletler lehine 

1 'h td.1 e l•hakkuk eitirme· olmak üzere Kolonilerin yeni· 
dil 1Y<>r • b" .. .. .. . . lt "'>''d il ı goruouyor. den ve tadilen tevziıni tavsıp ve 

''-ıiıı • sulhun yürllme- kabule hazır mıdar ? ,, Habcşiı· 
ı~'· lltt~e~ her hangi bir tan buhranının işte asıl olarak 

~itıig ıuıasyonun devam meydana koyduğu hakiki meseıe 
>.o•bacııdileyorsak, bu ka· budur . Buna bizim cevabımız 
it• ığıoı mani olmak nedir ? 

l - Gerisi ikinci sayfada -

'~ - ~ ~~~~trjisi, bütün enerjilerin en büyüğü ve ı 
R•dir. Çünkü bütün enerjileri insan yarattı. 

20 ilk - Teşrin Pazar 
\ Genel nüfus sayımı .., .. • 

.. 
Isparta : 25 (A.A) - Ekonomi 

bakanı Celal Bayar dün otokarla 
Keçiborluya gelmiştir. Bakan, be§ 

yıllık endüstri proğramına giren 
ve yapılan Keçiborlu kükürt fab. 
rikasının açılma törenini yapmış, 
fabrika ve maden ocaklarını gez.e-

rek ilgililerden bu alanda malumat 
aldıktan sonra yine otorayla İzmi
re dönmüştür. 

Şimdilik işletilmekte olan ocak· 
larda 120 bin ton kükürde lP.ka
bül eden cevher meydana çıka-

rılmıştır. Yapılan jeolojik etütler 
sonucunda yedi milyon tonluk bir 
kükürt servetinin burada bulun

duğu tesbit edilmi§tir. Fabrikanın 
bugünkü kapasitesi dört tondur 
ve memleketin blltiln dahili ihti
yacına kargı gelmektedir. 

Bu sene piyasaya çıkarılan kü
kürt, bağcılar tarafından çok rağ· 
bet görmDştilr. Yapılan tabliJler- 1 

de Keçiborlu kükilrdilnün safi 
yeti yüzde 99 buçuk olarak tesbit 
edilmi§tir. Fabrikada günde 250 
İ§cİ çalışmaktadır. .. 

lzmirde 
Bölge ilbayları 
toplanıyorlar 

İspırta : 25 (A.A) - İzmirde 
toplanacak olan Ege bölgesi il· 
bıylar kurulunda bulunmak üzere 

Japarta ilbayı Fevzi Daldal, bti 
günkll ekispresle fzmire gitmiş· 
tir. 

İsparfa bayanları 

Çarşaf va peçeyi atflk
larından çok seviniyor 

İıparta : 25 (A.A) - Çarıaf 
ve peçenin kalkması muhitte çok 
ilgi uyandumıı ve bayanlar ken

dilerine verilen soysal ve ıosyal 
haklara kavuştuklarından dolayı 
çok zevinmişlerdir. İspartada peçe 
ve çarşaf tamamen kalkma§ ve 
kapalı geyimin yerini manto tut 
mu§tur. 

Atinada 
Kralhğın dönmesine 
çahşan saylavlar 

--·-
Atioa : 25 (A.A) - Gazeteler; 

: say lavlar kurulunun halkçı parti
sine mensup 92 mümessil tarafın· 
dan imza edilen ve krallığın yeni
deo kurulmasına dair olan beyan 
nameyi yaymaktadırlar. 

Cumhuriyetci çevenler hu İm· 
zaların lıalkcı partinin ancak 36 
"IDÜmessili arasında toplanmış ol
duğunu söylemektedirler. 

Habeş imparatoru 

Hava tehlikesine karşı 
korunmayı tavsiye 

ediyor .... 
Adiaahaha : 25 (A.A) - im 

patatorun yapmıı olduğu bir bildi 

rikde hava hücumu tıkdriude or 
manlarda barmmasını balkı tav
siye etmektedir. 

•llt t llrk Ulusundaki bu enerjilerin en doğru 
arııtacaktır. 

Başvekal.et 
lsialislik Umum Mtidıirlıiğii 

Otuzbeş Hintli iilc, pazartesi 
gilnü buradan batreket etmek üze 
re pasaportlarını vize ettirmi§ler· 

---.... --...-....... -....--........ !11111!1111911!11!'1,_: ı dir, 

caklar. Bu oyunun galibi, grup şampiyonu olarak Is 
tanbulda Türkiye birinciliklerine iştirak edecekdir. 

Hadiseye sebep : Aynı çiflik
te çalııan Topal Ahmed ve Mol
la Mebmed oğlu Rahim arasında· 
ki bir lira alacak meselesidir. Bir 
lira alacığı olan Topal Ahmed, 
Rahimi zorlamışsa da par&11nı 

alamayacağını anlayınca mavzeri 
çekerek Rahimin gökıiine bogalt-

Gençlerimizden nezih oyun ve şerefli galibiyet 
bekliyoruz • 

Arap ve İran ülkelerinde 
• 
lranda Meşhet şehrindeki azıyı 

asıldı •• 

mtştır • Rahim o dakikada öl
müştür . 

Firar eden katil takibedilmek· 
tedir . hazırlayan Şeyh 

Genel helci lşl : 

Suriye Finans Veziri Hanri 
Hindiye İstanbula geliyor. 

Uray, genel hela inşaatının ek· 
siltmesini yapmıt ve dlln liıten
ciye vermiştir . Bir kaç güne 
kadar inıaat baılıyacaktır . 

- Iranda ıoo kıyafet kanun 
lartna karşı halkı ayaklandırma· 
ğa yeltenen Şeyh Bchlfil, yaka· 
lanarık hale yetine verilmiş ve 
bakyeri kendisini ölüm cezasına 
mahküm etmiştir. Bu hüküm 
hemen yerine getirilmiştir. 

Son günlerde Suriyeoin ıiya 
lsal durumu ve kabinenin ıekli 
hakkında birbirini tutmıyan ha· 
herler gelmektedir. Verilen bu 
haberler şunlardır: 

Suriyeden Cumuriyet §ekli lcal
dırılarak münferid hakimlik hü 
k-iimeti yapack ve hu günkü bı

kalıkların yerlerine direktörler 
gelecektir. 

Adliye Biıbakın Vekili Ata 
Eyyubl, geniş bir salahiyetle Ev· 
kaf ~enel (umum) direktörlüğüne 
getirilecek, Maliye direktörlüğü· 
ne de henüz adı gizli tutulan bir 
zat gelecektir. 

Bir ıtraftan Maliye Bık.aDI 
Hanri HincJiyenin kabineden isti· 
fa ettiği bildirilmekte ve arkasın· 
dao bu haber yalanlanmaktadır. 

Bundan l;aşka, yüçe komser 
Kont Dö Marlel'ain değişti
rileceği ve yerine bışka birinin 
gönderileçeği bıkkında çıkan ha· 
herler de mevsimıizdir. Çünkü 
bu haber uJuşal (resmiğ) kaynak· 
larda yalanlaıtırılmııhr. 

Başbakanın Paristen dönmesi 
yaklaştığı bu sıralarda çıkım ve 
birbirini tutmayan bu haberlerin 
hepsini thtiyat kaydiyle karşıla
mak lazımdır. 

Bir kıyan .. 

Bahçe : 25 l Özel ] - Bahçe 

Cumuriyet Halk partisi üyelerin· 
den ve tecimerlerden İsmail Al
tun Dişi öldürmek kasdiyle yara· 
lıyan aşağı Kardere köyünden 
Mustafa oğlu ve bu işle ilgili ol· 
duğıı görülen aynı köyden Ham · 
za, Aliki l\Icbmed , Nuri, Akkaş 
ve Hüseyinin horaca son tahki
katlara ikmal edilerek ılünkü gün 
Osmaniye ıgırceza bak yerinde 
duruşmaları yapılmak üzere Os
maniyeye gönderilmişlerdir · 

Yugoslavya kabinesin-
de değişiklikler 

Belgrad : 25 (A.A) - Yugoı 
lav kabinesinde istifa eden üç 
bakanın yerlerine başbakanın öner· 
geıi üzerine Nikulin Tizeye orman 
ve madenlere devlet bakana Yan· 

koviç, sağlık bakanı vekaletine de 
vucut terbiye bakaoı Koooooviç 
getirilmiştir. Bu siyasal cevenler
de baıbakanan büyük başarısı ola· 
rak tavsit edilmekte ve hükôme· 
tin daha ziyade kuvvetlendiği 
söylenmektedir. 

- . Suriye Finans Veziri Han· 
ri Hindiye onbeş glin mezun 
olarak İıtanbula gitmektedir. 

Bazı gazeteler, Veziri mezuni· 
yeti kendisinin iıtemediğioi, keo· 
disine verildiğini yazarak bun
dan manalar çıkarmıılırdır. 

Diln gelen bir gazete ise bu 
haberi teyit ederek Vezirin; Ve
zirler B•ıkanının müstacel bir 
daveti 6zeriue ~ ve uçakla Parise 
gitmekte olduğunu haber vermek 
tedir. 

- Akvam cemiyeti mümessili 
Macor Tomson Berutı gelmi§ ve 
ef vkalide komserlik erkaaiyle 
Asurilerin Iraktan Suriyeye nakil
leri hakk:nda görliımilştür. 

Aldığımız malumata nazaran 
Iraktan 16 bin Asurinin nakli ge· 
lecek eyltiile baılanacakrır. 

- Halebde Doktor Karabet 
Babikyan, muayene olmak baha 
nesiyle evine giren iki ermeni 
tarafından ağır surette dö
ğülmilş. elleri bağlanıp ağzı taka· 
ııarak baygm bir halde bırakılıp 
gidilmiştir. 

Hadiseden haberdar olan po
lis, ölllm halinde bulunin dokto· 
ru h11thaneye kaldarmı§br. Ha· 
diıeoin miiıebbibleri hakkında 
henüz !cat'i yazılmamaktadır. Dok· 
•or bastababede ölmilştür. 

- Sabık Lübnan hükumeti Reiıi 
Cumhuru Şart debbas boğazında 

Geriıl ikinci sayfada -

Hint 

Kanara tıi : -Y apılacık kanaranın pl&n ve 
projesi tomamile ikmal edilmiı
tir . Bir kaç iÜn içinde bunun da 
eksiltilmesi yapılacaktır . 

Hava kurumu komitesi : 

Dlln parti binHtnda hata ka· 
rumu İrşad komiteıi toplanarak 
30 Ağustosun layık şekilde kut· 
Janması için CSnemli kararlar alıa· 
mış ve giriıitlere el atılmııttr . 
Ve o pn söylenecek diyevler 

, içi 'l lazım gelenlere mektuplar Jl
zılmıştır . 

Kitap evi: 
Partinin kitap evi kolu faali · 

yetine devam etmektedir . Kitap 
evinin dolapları. masaları , büttln 
eıyası yapılmıı ve yerlerine kon) 
mu§tur. 

Bu gln lstnbula ikiaci ,.,ti 
kitap sipariıi de yapılmışlar. Ya
kanda bir çok kıymetli eserler 
ciltli olarak lstınbuldan gelecek· 
tir • 

Sayım işleri : 
Sayım işi içio bütün bizırlık

lar ikmal edilmiıtir . Hiç Wr 
mahalle ve ev numroıuz kalma· 
mışhr . Bu gün İlçebay, Şarbay 
ve nllfus iıleri inarı hazirhklan 
glSzden geçirmiıler ve hiç bir ek· 
sik görememiılerdir . 

1leride baglıyacak :olan sayım 
igi burada çok kısa bir zamanda 
ve çok güzel bir düzenle yapıla
caktır. 

N. T. 

• • 
şaırı 

Tagor'dan 
il o il 

İngillzceden çevirmeler 
-11-

Eğer gününü geçirmek, ve desltni doldurmak istiyorsan gel, 
benim gölıime gel 1 

Su, ayaklarına sarılarak sana sırlarım fısıldıyacak. 
Dıiıerı yağmurlar gölgeli kumlar ıistıinde ve bulutlar senin 

kaşlarının üzerinde asılı olan ıık saçların gibi ağaçların mavi 
çızgilerinde asılıdır . 

Ben senin adımlarının ahengini çok iyi bilirim. Onlar benim 
kalbimde aksedlyorlar. Destini doldurmak istiyorsan gel benim 
gölüme gel I .. 

E!Jer aııare alup boş oturan ve deslini göl üzerinde yüzdürmek 
istiyorsan yine gel, benim göliime gel 1 ... 

Çimenli bayırlar, yeşil ve yabani çiçekler de sayısızdır. 
Fikirlerin, sessiz kuşların avare olup yuvalarım terkettlkleri 

glbl o da siyah gözlerini boşlukta dolaştıracak. 
Yaşmnğın ayaklarınfl kadar düşecek; ~ğer avare olmak isli· 

yorsan gel benim gölüme gel / .. 
Eğer oyununu bzrakup suya dalmak istiyorsan gel benim gô· 

lüme gel J . • 

Şalını sahilde bırak . Mavi su seni saklayacak ve örtecektir 1 
dalgalar parmaklarının uçlarında durup kulağına fısıldayacak/ 
eger dalmak isleyorsan gel benim gölüme gel . Gölıim çok serin 
ve çok derindir . 

O, rüyasız uyku gibi karanlıktır . Onun serinliklerinde gece 
gündüz bir ve şarkılar sessizdir. Eger ölüme dalmak isteyorsan 
gel benim göliime gel ! .. 



o.)8yfa 2 

Alman filosunun ye~iden 
kurulması .. 

~~--------· ...... ------~~ 
Berlin : ( özel yazıcımızdan ) 

- 1919 da Alman filosu ortadan 
kaldırılmış idi . Savaş gemileri 
batırılmış tersanelerdeki yeni ge
miler kırılmış , yeni bitirilen he
nüz savaşa girmemiş gemiler ya
bancılara verilmiş tersaneleria 1 
en kıymetli tecbizatı alınmış , ye I 
dek iiletelri yabancı memleketlere 
tsııtılmış idi • Deniz Hkerlerinin 
bir çoğu düşman önünde telef 
olmuşlardı . Geri kalanların ço· 
ğu da kallanılmıyacak kısımlar 
idi . 

ton ve 8 20,3 cm lik topları olın 
hafif zırhlı gemilerin ıürati 34 
deniz mili olduğu.halde birinci· 
ferin ancak 26 deniz milidir . Bu 
hafif f ıkot çabık gemileri isteme· 
dikleri zaman savaşa zorlamak 
mümkün olmıyacak , bunun aksi· 
ne l.m gemiler düşman kuvvetle-
rini istedikleri yere çekebilecek· 
!erdir . Hafif Alman gemileri is
tedikleri zaman , ağır gemileri 
yanlarına yanaştırmıyacaklardır . 

Bunu yaloız İogiliılerin savaş 
krovazörlerine ve engin deuiz
lerdc diğer gemilerin safharp ge· 
milerine karşı yapamıyacaklardır. 
Çünkü bunların burada ağırlıklara 
gibi ~abıklıklau da yüksektir • 
Fransa Almanlarıa "Düokircben,, 
ve " Strasburg ,, zırhlılarına kar
şı 26,500 tonluk g tane 33 cm , 
topu bundan başka kuvvetli ve • 

Bu durum karş111nda o zamıo· 
ki bazı Almın siyasa adamları 
arasında AlmanyanlD bir filo bu
lundurmaktan büsbütün vazgeç
mesi düşüncesinio yer bulmasına 
t•§mık gerektir . İşte bu, Alman 
denizciliği için çok acı günlerde 
eski düşmanlarımız ( Ostsee , 
Nordsee , ve Eismecr ) denizleri
nin mayınlardan temizlettirilmesi 
emrini verdilerdi . Bu emir Alman 
filoıunun yeniden kurulması için 
en kuvvetli bir sebep olmuftur . 

. yardımcı topları olen çok süratli 

Çünkü böylece yine her şey · 
den evvel resmi bükümet gemile· 
rinin denize açılmasına imkan ve. 
rildi • Çok geçmeden mayin ara· 
ma filotilasi için 300 gemiı top
lınabilmiı ve hükümctin emrine 
giren bu gemiler, yeni filonun çe
kirdeği olmuştu • Bu 300 mnyio 
arama gemiıinden Alman deniz
ciliğinin tefleri pek te memoun 
değillerdi , 1922 de bu:filotilanın 
iıi bittiği zaman bu gemilerinin 
askerlerinin ııkı bir kontroldan 
geçirilmesi ve bir çoklarının te
mizlcnmui lazım geldi . Bunlar· 
daa yalnız işe yarayabilccekler 
yeni kurulmakta olan Alman filo
suna ılıodılar . Bu zamanda Al
man fiJoıu iki eski safharp gemisi 
ile S krovazör , 20 torpido ve bir 
yelkenli mektep gemisi ile 4 ni· 
tıncılık mektebi gemisi Ye bir 
ölçü gemiıinden ibaret idi . Buo
dıa ıonraki yıllarda Alman filosu 
pek az iler liyebildi . lç siyasasın . 

daki karışıklık ve para güclükleri 
derıizciliğin ilerlemesine erıgel 
oluyordu • Böyle olmakla beraber 
yine 2 safbarp gemisi ve bir çok 
torpitolar ile bu clos 2 filotella 
tamamlanmakta idi . 1925 te ilk 
yeni gemiler yapılaıağa başlandı. 
•• Eaıden ,, kruvazörü ·denize İn· 
dirildi • Bu , yabancı memleket · 
lerde kendiıinden çok bahsedilen 
bir gemi tipi idi • 

Bunun arkasından " Königs
berg ,, " Nürnberg,, , '' Loipzig,, 
" K""l " K 1 h k . o n ,, , ar sru e ,, , s ezı · 
el kruvazörleri ve 12 büyük tor· 
pido gemisi ve bir çok speziel ge
miler ıüratli motörler 2 fılotende· 
ri ve bir amiral gemisi yapıldı . 
Bunlardan batka kendilerindeo 
yabancı memleketlerde çok hah· 
aedilen ve yazılan '' Admirıl "Sc 
heer " " Admiral Graf Spee ,, , 
" Deutachlaad ,, zırhlıları sıra ile 
denize indirildi . 

Her §eyden önce bu 3 zırhlı 
geminin kuvveti nedir ? Yabancı 
lıraa dediği gibi bu gemiler ger
!;ekten "mucize gemisi ,, midir· 
ler ? Bu sorurıun Ce\·abını Almın· 
yanın kıymetli mecmuası "Deutıc· 
he Wehr,, den dinleyelim . Bora· 
da deniyor ki : 

Acun Alman zırhlı gemılerioi 
Vaıington krovazörlerine bir ce. 
vıp olaı ak kabul etmektedir . 
( 10,000 ton ve toplan 20,3 cm 
den &§ağı ) , bu cevap gerçekten 
muvıffakiyetle verilmiştir. 10,000' 
ton ve 6 tane 28 cm lik Ye 8 tıne 
15 cm lik toplar ve kuşak zırhı 
ve gögrerte zırhı büyük bir kov· 
vettir . 
L\kia buna kar~t konulan 10,000 

gemiler yaptırıyor . Tabiidir ki 
AlmRn ~ zırhlıları bunlara karşı 
koyabilecek kuvvette değillerdir. 

Buna rağmed Alman bildiri· 
ğine göre Almanlar , yine ancak 
26,000 tonluk ve yalnız 11yısı 
bildirilmiyen ancak 28 cm lik top
ları olan zırhlılar yapmaktadırlar. 
Bu topların büyüklüğü askeri ol· 
maktan ziyade siyasal bir ölçüye 
yapılmıştır . Bu logilterenin ve 
genel ulusların deniz silahlarını 

azaltmak isteğine uymak içindir. 
Gemilerin yapmasında göz önünl 
de tutulan zırh ve çabıklıkur . 
Resmi bildiriğe iÖre gemilerin 
kalitesini yükseltecek başka §ey
ler de haz1rlıumaktıdır ·. Lakin 
İtalya da { 35,000 tonluk 40,6 cm 
topları olan ) en büyük gemileri 
yaptırıyor ve Fransa onlaru1 ardı 
sıra yürüyor , diğer uluılarıo da 
kuvvetli ağır gemileri vardır . 

Almanlar, bu yeni sistem zırh
lılarınt yapmakla kruvazor tipi
ni bırakmış ve yeni gemileri 
ile eksik bulunan bir cins harp 
gemilerinin yerini tutacak gemi
ler yıpmağa çalışmışlarsa da kuv
vet ve ağırlık noktasından bun
lar bu işi göremiyorlar . Bunun 
içindir ki şimdi 10.000 tonluk 
20 cm. topları olan 2 yeni ağır 
kruvazor yapıyorlar . Bu değiş· 
tirilmiş ve iyileştirilmiş Vaşing· 

ton kruvazoru tipinden acunda 
59 dene vardır ki bunların üçü 
henüz yapılmak üzeredir . Hu 
gemilerin en yenilerinin 9 20,3 
cm. lik topları vardır. Zırhları su 
kesimlnde 150 l\Im, ğögerte de 
70 Mm kalınlığındadır , 

Suratleri ise 32 - 34 deniz mi· 
li saattadır . Demek oluyor ki 
artık Alman savnş gemileri ge
minin çok fazl• çıhıklığından 

ziyade , gemilerin zu hının ka
lınlığını ve batınağa lrnrşı koya
bilmelerine dikkat etmektedirler. 
Genel ıavaş tecrübeleri de , bu
nun çok doğru bir düşünce ol
duğunu öğretmişli . Bunlaıdan 
bışka 1650 tonluk 12,7 cm lik 
topları ile 16 yeni torpido muh
ripi yapılıyor kı bunların bir ka
çı her halde bitmiş olacaktır . 
Muhripler 1850 tondan ağır olur· 
lar ise kruvazorlar sırasında 
sayılahılirler·. J .. akin Almanyanın 
yekunu (16. 270 tonluk olurlar ise 
hafif kruvazor ile yekun 52.500 
tonluk muhrip yapmu bakkıoı 

birleştirip bunu istediği gibi a
yırmak hakkı da vardır . Yuka
rıda sözü geçen gemiler hep i· 
zin verileııio en yukarı derecesin
de yapılmıvtır .,, 

''Deutsche Vebr,, diyor ki : 
Biz bu gemilerin toplarının 

12.7 cm lik olmesını !ikin su
ratlarının yüksek olmasını iste 
riz . İngilizler 36 dr niz mili ile 

' 

Tftrk öSzft 

Biri yer biri bakar 
kavga ondan çıkar 

- Birinci sayfadan artan -
Domioyonlar, tabiidir ki, müs~ 

takil devletlerdir ve kendi nam 
ve hesaplarına söz söyliyebilir 
ter • Onlar beyneddüvel münase
bette \'aziyetlerioi temamen müd· 
riktirler • Fakat, büyük Britanya 
keodinia ol.an grmiş müıtemleka· 

tın uçsuz boşlukları hakkında 

düşünüyor • 
Eğer bunların etrafına sımsı

kı bir set çekecek Ye istisma 
rını munbasıran kendimize tah
sis edecek olursak, crgeç bir harp 
ile karşılaşacağımız mrıbakkak .. 
tır; öyle bir "harp,, k; ''halk~bi· 
zim tarafımızda olmayacaktır . 

Bu vaziyete mukabıl takip 
edebilecek yol , İtalyanl.ra ve 
Almanlara kolonilerle temamen 
bizim tabi olduğumun ıartlarJa ti· 
care:t yıpabilmeler\ne ve onlara 
tıpkı bizim haiz olduğumuz hu · 
kuk ve imtiyazatı tanıyarak, 

orada temekkün edebilmelerine 
müsaade etmektir . Ve bu ıekil· 
de bir "arrangement,", nin devam
lılığını temin için Britanya müs· 
temlekelerindeo bazıları isteye· 
rek Milletler cemiyeti mandası 

altına verilmelidir ; Lu suretle 
müsavat temin olunur ve Man· 
daterlik kendisine tahmil edilmiı 

olan dtvlctin orada kuraca~ı hü-
. kiimet ve idare hususiyetinden 
dolayı "cemiy~te karşı me~uliye· 

ti,, de temin olunmuş olur. 
Tabiidir ki , böyle bir teklif 

imperyalistlerimizin namusuna 
dokunur. 

Fakat aksi takdirde, neticetül 
netice muhakkak olıo harbi mi 
tercih ediyorlar, soranz. 

Nılz kronik/ 
~-----------· ...... --------~ 
lngillz sosyeteleri sün

ger alacaklar 

Büyük İngiliz sünger alı('ı 
kumpanyalarınm bir İ§yarı pek ya
kındı Bodrum'• gelecek ve çokça 
sUoger alacaktır . Çıkat madde· 
)erimizin önemlilerinden olan 
sünger fiıtları böylece değerine 
uygun olarak yükselecektir . 

Şehir Dayakları 

Sporcu konuklara şölen 
Dün Diyarbekir ve Konya futbol 
şampiyonları onuruna Halkevinde 

bir çay şöleni verildi .. 
Şehrimizde konuk bulunan hatıraları hiç bir zaman uoutmı-

Konya ve Diyarbekir futbol şam · yacakl•rını ıöylediler • 
piyonları onuruna dün sıat on ye- En son Halkevi bıtkant Kısım 
dide:spor böJgesitarafından Halk· Ener, yalnız böyle grup birincilik-
evinde bir çay §Öleoi verilmigtir . leri için değil ayrıca bu candan 

Bu şölende İlbayımız Tevfik bağlılıkları perkitmek için Ada 
Hidi Baysal ve •aylavımız Da- naı.Iarı Konyaya ve Diyarbeeire 
mar Arık , Halkevi baıkaoı Ka· ve onları da Ad•naya iHalkevleri 
sım Eoer , bölge bışkant ve bir veya kulüpler vuıtaaiyle davet 
çok tanınmış zıtlar ve sporcular ettirmeleri lüzümunu ileri •Ür· 
bulunmuşlardır. müştür . 

Şölende Çukurova bölgt:si Diyarbekirli konuklarınıo dün 
adına Rıza Saray bir söylevde akıem memleketlerine gitmeleri 
bulundu . Buna karşı da Diyar· lazım gelirken Adına klap1eri 
bekir ve Konya gençleri adını 1 hölgeıi tarafındın Torosapor -
karıılıklar veriler~k Adanada gör· Konya maçını iÖrebilmeleri için bir 
dükleri konukseverlikden çok gün daha oehrimizde konuklama· 
mütehassis kaldıklarını ve bu ları saptınmı§tır . .. _ 

llbayımız geldi 1 Ücretli işyarların aylak-
lar. veriliyor. 

Bürücek yaylasında bulunmak-
ta olan ilbayımız Tevfik Hadi Bay· 
ıal pazar gllnü şehrimize gelmiş 
ve dün ilbıylık katında ödevlerile 
bir mllddet çalışmışlardır. 

Doktor Nizamettin 

Birdenbire hastalanarak hasta· 
haneye yatırılan uray baı hekimi 
Nizımettin iyileşerek . b11tabaoe· 
den çıkmıştır. 

Öz&I muhasebe 
direktörümüz 

İlimiz özel muhasebe direktör
lüğüne atanan Konya ili özel mu-

hasebe direktörü Hasan şehrimize 
gelmiı ve yeni ödevine başlamııt 
tır . 

Hasan gülere ödevinde başa 
rıklıklar dileriz . 

Ücretli i~yarların ağustos ay· 
lıkları bugiln verilecektir. 

Gaziantep şarbayı 

Gaziantep ıarbayı Hamdi kut· 
lar, ıehrimize gelmiş ve dür, kı· 
narayı ve ıehrin muhtelif yerlerini 
gezmiştir. 

Hükumet doktoru . 
istifa etmiş 

llimiz merkez hükumet dok· 
torluğuna atandığını yazmış ol 
doğumuz lstanbul tıp fakülteai 
mezunlarından Doktor Mehmet 
Mubiddinin istifa etmi§ olduğu 

ilimize bildirilmiştir. 

Unlar muayene 
edilecek 

__________________________________________________ ......... 
Ekmekciler sosyetesi tarafın

dan Tarsustan Sadıkın fabrik11ın· 
dın getirilen unların formüle 
uyup hymadığı anlaşılmak üzere 
birer parça un alıomış ve kimya 
haneye gönderilmiştir. 

kanıyorlar ise de Fransız filotila 
cileri biraz ağır silah ile 43 de 
niz miline kadar ıürat vermek 
istiyorlar. Yabancı gemilerin tor
pido koğanları 6-9 arasında· 

dır . Alman torpido gemilerinin 
19ll- 1913 serisinin artık iş
ten çekilmak sırası gelmiştir • 
''Mövve., ve •'Volf,, gibi muhrib· 
lcrde ikinci sınıf gemi derr.ce · 
sine inmişlerdir . 

250 tonluk 20 kfü;ük deni 
zaltı gemisinden bir danesi ise 
başlamış bulunuyor . Diğe·rteri 

de ~unun ardı sıra yüzdürüle 
ceklcrdir . Yabancı memleket· 
lerde hu yeni gemiler serisinin 
ancak iki öğrenme filotilası o· 
laca~ı ve burada mümkün olr!u
ğu kadar çok iosnna deniz sa 
veş gemiciliği öğretileceği söy 
lenmiştir · 

Bu küçük gemilerin duyulma 
dan , yeniliklerioden , kuvvetle
rinden ve çabukluk ve uzun 7.B

man yüzebilmelerinden bahse
dilmıştir • Teknik yeniliklerinin 
bu gemilerin yapısıodı geıi hı · 

rakılmadığı gerçektir . Bunlar 
kendi büyüklüklerindeki yaban· 
cı gemileri ile elbette boy öl
çüşebilecek derecetledirler . La 
kin uo de olsa hu boydaki deni
zaltı gemileri ancık lcıyı göze· 
tilmeğa yararlar . 

Şüphe yok ki hunlar denize 
girdikten sonra Nordsee artık 

herkes için açık bir deniz ol· 
maktan kurtulacaktır Lakin her 
kuvvetioda Ostseede bir dere· 
cesi vardır • Bunlardaq sonra 

yapılacak olan 6 dane 500 tooluk 
ve 2 dane 750 tonluk denizaltı 

gemileri, engin denizaltı gemisi 
tipine daha çok yanaşmaktadır • 

Y abaocıların engin denizaltı 

gemılcri vasati 1300-1500 toa
tadırlar . Alman filosuna niha
yet bar de uçak gemisi yapıla · 
cağı da bildirilmiştir • Ağır gemi· 
lerc uçaklar konacaktır . Sözl!n 
kısası Alman donanması artık 

oldukça işe yarayacak dereceyi 
bulmuştur . 

1935 içio bildirilen program 
ile bugün var olaolar ile yapıla
cak olanları hep birl,.ştirrcek ve 
eskileri ortadan kaldıracak olur
sak 3 sent! sonra Alman deniz 
kuvvetleri ıu kadar olacaktır , 
Üç 10 000 tonluk, iki 26.000 
tonluk 5 zırhlı, 6 ôane 6000 ton· 
lok , 2 dıne 10 000 tonluk, 8 kru · 
vazör. 12 dane 700 tonluk, 16 
danc 1650 tonluk 28 torpido

0 

muhribi, 1 uçak gemisi 20 kü· 
çük denizaltı g ,. miei, 8 büyük 
denizaltı gemisi , 30 arlık bir 
kaç mayin arama gemileri gu,u· 
pu , 20 temizleme gemisi, 13 
suretli motör bir yelkenli mek· 
t~p gemisi ve bir çok yardımcı 
küçük gemiler bunların yekunu 
21 O 000 ton tutuyor · ki. İngiliz, 
Alman anlaşmasına göre izin 
verilen 521.595 tonilatonun an· 
cak yarısı demektir . Hem de 
bu yekun sayıda 20 000 tonluk 
yardımcı küçük gemicikler de 
sayılmıştır . Deme ki ki asıl Al· 
man savaı gemiıi yekünu ancak 
190.000 tonilatodur • 

cezaland1rllan ar.abacı 
ve esnaf 

Yasak buyruğuna aykırı ha-
rekette bulunan on binek arabacuı 
ile dükkanlarını pis tutan on Bak
kal hakkında Uray zabıta işyrrla · 

rınca zabıtlar tutulmuştur. 

Yangın başlangıcı 

Türkocağı uramında oturan 
ıebzeci Mebmedin evinde karıu 

Ayşe tarafından maltızda yakılan 
kömürlerdea çıkan kıvılcımlar 

taban tahtalarına ilişerek yaogın 

başlangıcı olmuşsa da hemen ye· 
ti§ile•ek söndürülmüştür. Zarar 
ve ziyan yoktur. . 
Bağırıp çağırdıklarından 

Bllkkal İsmail oğlu Mehmetle 
fırıncı Ali oğlu Mehmet sarho§ 
olup gece yarısı genel oramda 
bağırıp çağırmak ıuretiyle har
kesin rahatını bozduklarından 
haklarında zabıt tutulmuştur. 
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Nizam ve mas 1 · '1'İ ~·: 
Bi:ıdc bu iki nıefbulll; ıf gibi 

d ·b· · · t İki yol • 
eı gı ı ımış . ·· , 

birbirini kollarmış ! " . d•'e 1" 
Nizamı, ma11lahat ,e .~,re ~o· 

riltürmllş; Maslahat -ve 
1 

rurmuı ... ıınt1t1~ 
Nizamı yürüten ' ·· oıs•ıııb' 

iıtikametini veren beP 
ve idare imiş ! ... ? .. 

Bu ne demek acaba ·0;ıo~ 
Bunu geçeude k00 
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bir zat söylüyordu ı.u,1e Jı 
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Kendi gözü ilo gorU~ ali> ! . · ~' 
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Yine bu kadıslar.bi oıı 1~i 
leketlerde olduğu g~ i bok 
teye kabul edilnıelerıo &f. 
ten iıtemiılerdir ... jj.kbİ' ~if 
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~gilterenin Hindistan yolu Adana, Diyarbe- SON DUYUKLAR AdanaB~-rs ..... a!!!!!!!!!sı_.M ..... u_a_m_<:' ..... le-le.ri__._ 
~bda kiri yendi ı------~_P_AMUK ve kôzX 
't-.~ ~nc•k 70 yıl önce. yolunun kapatılması ihtimaline kar ı'zm ı'r esnafları CİNSİ Kilo Fi iyau ~ <'ııtıı" 'ı A . Bi 1 l r d l En az E oL. Satılao Mikdar 
ilıit B "n syaya gıden yo- şı , Akdenizi Kızıl denizle birleı - r ne say,a an ar an - n ç ıı:u. 

Urnu d d 1 d l=w===T===-;;==l-ıı:,=·~-s"".=l~K:;;·=,,,;s~·=ll=========I 
tılıQd, .~ an o aşıyor u. direcek bir ihtiyat yol açmak ga· ci dakikada Diyarbekire feıikik. Bir çatı altında Kapımah pamul< . 
. iııe b Suv_~Yf kanalının a- yesini güden ve tatbikine çokdao Avııtla neticelendi • Piyasa parlalt ,. 
Ilı b~ ll yonde büyük bir beri başlanmış olan bir plaola Avut çekiliyor . Nuri şaha birleştiler Piyasa temizi " 

~ıeıı. 'ıı0.1 e geldi ve İngiltere tanıamlaomış bulunuyordu . Pli11 kalkar gibi topu kesdi. İyi bir __.. lene 1 
"'' ' ınd· t · 26 (AA) C H iane il 'lltQ e . ıstan yolunu Ak iki kısımdan mürekkebdir : hücum .. Diyarbekire korner, zmır : · - · · 

b,· i Çtrmeğe m·cbu k ı a· d · ı .. · d k' Partisi esnaf ve i•çiler birlig"i bü Elı:spre• ''•et· ~ r • · ıcaz emıryo u uzerın e ı Tam 19 uncu dakikadayız. Sağ • Klevlent 
.~idiv;;r~ı~ntı içinde bulan Mun durağından AkabayalOOkilo dan çekilen korneri yer tutan lrosuoun açılı§ töreni bugUn saat 
ıQ biıse ıo en, F raosız şir- metrelik kısa bir bat uzatmak ve Nuri gole cevirdi . Top yine or- 12 de yapılmıştır . 
~11 Senetlerinden önem- orada kuvvetli bir hava ve deniz d Parti İzmir ~Ba§kaoı bu top 

1 rıııoı ta a " I 1 k hi, . ıatıo alarak, lngil- üssü teıiı etmek . Yakın şar kd• aotıda söz alarak zmirde i rs-
11. •o 1 · d Bu defa Diyarbekir s•ldırıyor f kk · b' c."'llıı•d Çın e, idare tekoi. m~vcut şartların deği•mı:sile , oa ve işçi leşe lillerınin ır ta-
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YAPACI 

Beyu 1 1 1 •-""Si""'y'°'•h~------ -----------'----------• 

Ç 1G1 T 
;ı.. • •ıı S • Bu akını Mahmud karşıladı , Ekspres 1 .,.,'apıı . • üveyı kanılıoın B•hriahmerio •imali '"•arkisinde , rihcesioi yapmış, birliğin leşekkii-

' v ı.v Yine Toros akında 23 üncü da- iane n• .. Mısır , maveuyierden Filistin ve !ünden evvel şehirde ayrı ayrı ida 1-...,.-,.,.-,,,...--..,.,..----·ı-----ı---- ---------1 
• uıe · f kikada Diyarbekire frikik. Bu , ,. • b I I Yerli "Yemlik,. 

tini 
1

,_ rıne, ngiltere eğe- Hicazın birleştiği noktada bulunan .reler altında 24 :teşekkül u un- ,, "Tob uroluk,, J 
1 "'llv da avuta gitti.. •d b d 'k 1-....:.:..--.-;....;-.-=-""-----.ı...-----=---------ı ~"s . Vetlrndirmek için, bu küçük ve ehemmizetsiz Ar•p • nğunu, unların a gioı ve ay- i HU BU B A T 
~ • 1 Avut çekiliyor . Diyarhekir- 1 k d b-d b k ••da • avaşoın :sonund•, köyü, birdenbire belli beşlı stra rı ı larıoın i are ve u ce a •· 

ıını r· k al deo kendini gösteren oyuncu d l ki 1 b~·l ür leıdeo dliJ tejik noktalardan biri :oluvermış mıo •D zor u arını an atmı§tır. 
Buj!day Kıbrıs 3,15 3,05 .. Yerli 3,50 3,05 

, • a d , k yok .. İşte sol açık belli olma· B k ı.k l · •ıı ı 8 i tifa etmi7erek tir . Tasavvur edilen plan tama aş an bu trşe .. ü lenn ara 
"" •tııa ya başladı . Sol içle anlaşarak 1 dk · d 1 
"'. h ._ n ıoora , Mısırı ış mile tatbik olunduğu ve Süveyş ya top an ı tan sonra temın e e- •-=A~rp~a~ ______ ,_2,,_,7_5 ___ .ı------l·---------I 
-ıı ~ a~aı N Toros müdafaasını yaaıyor, To- · f d b d Faeulya 

.. Mentnne 

'; .. 
1 

ildeki durumu- kanalı da kapandığı takdirde , ccğı ay aları saymış, n ara * 
ıı ·• •ııı k ros bu akını kornerle kesebildi. d h Yulaf llı111 • için Sudana sa- Hindistan nakliyatı , Hayfadao eınaf ve işcinio kre i i tiyaçları-

2,87,5 

. la •e lMchdiyi mağlup demiryoluou alarak Akabada tek 23 üncü dakikadayız. Korner. nın, ~sıhhi vaziyetlerinin öde ~~:c;emi 
1 ~itc~ıııgeliyordu . Nihayet rar deniz yoluna kavuşmak sure- den gelen top, firikiğe sebep ol- bulundurulacağını söylemiştir · Keten tohumu 
~••eh e•er Faşudada, bin tile yapılacaktır . du. Gol olmıyacak gibi .. Fakat Başkan, birliğin içerisinde ta 
~n .. d•.akd'ın önüne İoailiz Diyarbekirliler iyi bir VUrUfla abhüdüoü veren üyelerin sayııı 

Mercimek 
Si sam 

1 1 " Bu planın yegAne kusuru , ge- ı ı ş d' · 1 2 bqnl lllekteo çekinmedi. go ü yaptı ar. im ı vazıyet - · 38 bini bulduğunu aöylemiştır • 
1e. ar he H' d' . rek Akabanın ve gerek Maan'ın lıte şimdi heyecan artıyor. 

UN .... Salib 600 
l ~.t 1 p ın ıslana gı- sı'yasal bakımdan '! e ı· r 1 n' Aslı olmayan bı'r haber 'lllu.]0 uoun emniyet altıo ''ov ray " ue e Toros Santradan ilerliyordu. 

·~11 ait olmasına rağmen İbnissuudun K N · 
-~-----------ı-....::.::.;...-------------1 

- 550 .?: J:' - .. 

, ı: rulnı 11ı için yapıl • al'a öoüoedyiz. Yapma ecatı, 
~lGk her iki mevkii de Hicaza bağlamak ofsaydsın yine! .. 

''•aşta istemesidir ki, nitekim lngiliz dos- Bu arada Mehmedin şütü, fi-
~: nı11eı n ıoora • aynı tu olan Hüseyin, Mekkede krallık · '''ti• •r sosyetesi manda rikik de avuta gitti.. 

• Gttiği müddetçe bu böyle idi. İb- 38 d k d k b -ı d. t ve kanalın doğu 18_ inci ı ·ika a sı ı ir şut 
• •tb niasuut ihtilACı n hallolunması için B · ki k ı' tı'dit'ıld· ik olunarak nilıa yio avut. izım çocu ar görere , uluslar sosyetesine baş vurmuş, . 1('1 h~· · k I topa vursalar ne ıyi . 

t fa at bu müracaat, ngiltereyi, 1932 D k' k T \ bı".u lin bu tedbirlere iyarbe ır ıı ışıyor. oroı 
, k yılında, Akabanın tahkimine baş- k 

ındı ana! , hatta Snvey• soldan ı ıyor. 
, tr ~ lamaktan menedememiştir. 40 d k'k T d t.~lııı,. 6 ınabaretli teaiıata ıncı a ı ı.. op orta a. 
''I' ... , b'I Fakat ihtiyata riayet etmek hiç S · kaptı Ald t ı b' ziy ti t ıı Yol ı r, daima a.zik uavı . a ıc ır va e e 
'll.ıaı ıı olarak kalac•ktır. fena bir şey değildir. lngilterenin kal'aoın yarım metre boş yerin 

Ilı bundao kısa bir zaman evvel, Hint d t ğl kd ı •• .,.. terasında batırı _ en opu a aıa ta ı. 
ı, •<,..1 _ denizinde Zeila limaoını vermek Diyarbekirliler durakladılar. 
~1~,b1aft~ı:~:a~::~y!d~~~: şartı le Ogaden vi!Ayetini ltal yaya Sahada çıt yok. İşte yine sol açık, 
• '( terketmesi hakkında Habeşistana f • T t bd't d' 1 Ah >,r, •• 

1 
e_avaşta bombard- so ıç orosu e ı e ıyor ar. 

'• • yaptı~ı teklif, bütün dünyayı hay- M h t ol o ı mü lı b· ~rınin daimi ıurette "' fU a mu m11a, n ar -
~I ır nu rete düşürmüştür. kemmel gol çıkaracaklar. 
~rİ!~Gtıd rum alabilmeleri Her baldo artık hiç kimse , in- Son dakika.. Diyarbekir dc-

"

lan111 en, Süveyş k•na-l I> k il gilterenin, sırf barışın temini için, rinleme paslarla yfirüyor, gol ol-
~ı:' ftklj . u aoılmıyacağı kendi arazisinden bir karış yer ması mlimkün. La ki o avuta .tı ''h nı almıştır . • to feda etmediğini iddia edemiyecek- yorlar· 

t 
11 lı. çok müteessir olın t' E ö k k d · B b 3 ı•· • Qltıd' ır. ğer g ze çarpaca a er miı- aftaym itiyor. Toros _ 

~ tlı ı. ıataııa deniz yo hiın olan bir sehavetin sebepleri Dı'ya bk. 1 
~~I b·

1
• "aiı:nadıg" ı takdirde, ' ır · 

~ • 8 araştırılacak olursa, o zaman bazı Mutad dinlemeden sonra ikin 
"litııı, 11 ~v~şa girişmesine kötü niyetliler, lngıltere dış baka- ci devreye .. başlandı. 

-· ı~1 
• ıııı iin olmıyan İn- nının 11 tommuz tarihinde Avam Misafir takım gayretini artır-

1 /~. 1 •o. k d H b 
1 .. ~ amarasın a, a eşistan mesele- dı' akın yap yor 

1 'i~ ~amanlarda en me§· ' 
1 

• 
'ıt' ıııuh . sine ait olarak verdiği nutkun sa- 4 üncü dakikada Torosa kor-
• ıı.t a_rrırlerioin bile ı d 

I • tır arı ara~ın o, yukarıda sayılan F k t ı I d B 
, ' b,,.

1 
tltıkleri gibi, bu oer. a a go o ma ı. UDU sa· 

Aıı "ı tere . Ak . projeni11 bir başka şeklini sezebi- vuşturan Toros durgunlaşh, Va-
1 !( Din denızde- !' l 
'İ! ıateı"k d ır er · ziyetten emin değiliz. Diyarbekir 
~. Ç~ b· 1 urumunun A 1_ b d b ~~ 1 ır nu- 'd' nca1. ura ıı m~vzuu ahsolan açılıyor, orta hafları Refik ken-

'ıl '"• ı. m uoesı ır . 1 S k 1 1 ~· l '• ~ "analı içi o mevzu mese e ilveyş ana ının sağ kı · dini göstermeğe başladı. ıte sağ 
"'IU tseıeı yısı değil, Kızıl denizin sol kıyı- açiklarıda tehlike yaratıyor. 
li. ltııı~ er, ayoı zaman sıdır . 

ı· ~ 1~iQde Ve Maltada , ka-: 
ı~ 'ltkiııı ıııevzubahs ola
~ ~ç, d 'h hava silabıoıo 

1 bı.. ' a b" "k b. ·· . -..a,1 .. _uyu ı.ı o-
r( ~ ~ 1Yıııer Yuzunden bu iki 
ıı ~i~kaı to 1 ~uya düımüş gi-
ıı•' tyj illtare siyasa ale-

~ ç•ıç•buk seziver. 
.,ı r;ij 

rv ~ ''" t~oQ • 
~11 , ~~ı~tlerı' il~ proğrımı bi 
/ ı. q'~ 

1 
n ınıbsulü oldu-

[ıl' .. n1 •va 
ı ~ • d şıııdan kısa bir 
~ lı t~,.. • 8" 

ı ,.ll ~ lllab· uveyş kanalını 
· İl b,§1, 1Yette tedbirler 

~,~ ·q~ e ''•k tıı:nıştır . Evvela 
ııf 1a1 ara d ~ ak ( sın akı boşlu-
.l l l l 3ter d · I • r'o ·ı~. ıı!ril; o0mıryo u 
~~ ~t~~,l~n 

8 
ı nıaodalarını 

ı ~ ·~Q" asra körfezine 
,, 1 bi 

, 'ı, tıllıek l~ lllenfaat mıo 
'~ d, aı azım geliyor· 
li ' 1• ı'Yerayierdendi . 

Ilı • il ·ı , ~ıı.ı. t~ki· . gı terenin Ak. 
'I .C• 1 tıı 1)1 ''a k Yav•ı yavaş 

' hlı ~Ydırı:nak maksa 
"ıt ~ '•oi lll"k 
~. L '•ıı 1. ll emme! 

Pamuğun memlekete 
getireceği para 

İlgili çeveolerio yaptıkları ta· 
sınlara göre bu yıl memleketi
mizde p•muk üretimi 220 bin hal· 
yayı bulacaktır • Buouo go.tircceği 
para orta bir heHbla 16 milyon 
liraya yaklaşmaktadır . 

Buğdayımız memlekete ye· 
tişi yor • 

Türkofise gelen haberlere göre 
son zamanlarda Avrupa borsala
rında buğday fiatları yükselmiş· 

tir. Piyasalara Rus buğdaylarının 
çokça gönderilmesi fütların dahıı 
yükselmPsine engel olmaktadır . 
Buna karşılık bu yıl buğday ürü
nümüz ihtiyacımızı tamamen kar
şılamaktadır • 

Memleketimizde buğday 
rının normal olduğu kesin 
saptanmıştır . 

fintlo· 
olarak 

Bu devre kısmen mütevazin 
gibi. Torosun sağdan bir hücu
mu .. 22 inci dakikada Muzaffer 
ağları salladı .. 

Bundan sonra netice değiş
miyecek. Buna rağmen diyarbc
kir canla, ba§la çalışıyor. 

26 ıocı dakika, Muzafferden 
pay alan Neçati, gol kapısıoı aç
tığı gibi kapadı .. 

Buodao sonra bir çok gol fır
satları kaçırıldı. Diyubekirliler 
de fırsptlardaD istifade edemedi
ler. Oyun da 5-1 Çulrnrov.nın 
lehine bitti. Bravo çocuklara! .. 

Diyarbekirliler idaresizdi. Sol 
iç, sol açık, asğ açık, Qrta bafları 

ve bir bekleri iyi. Kal'acı ve yao 
bafları çok zaif. 

Toroıa gelince: 
Benim en çok beğndiğim 

Mahmtdu. Nuri de bir parça ça
lım yapmasa idi, tek b•şıoa bir 
takımdı. 

Diğer çocuklar da vazôfelerini 
tamamen y&ptılar. 

Gani Bölgen • ~ •t!a11 1
1 ıııın1 h•lioe 

ı''k ~b,ıoı:ad~ . Merkezi 
'11ı~ıb 11, ~k-Maltadan Paranı/ ,-·----------·-
·~, •eıı,. Bayfa- ı --- 1 ~ k / ~ Q~i b·•ıne getirilme- Boş yere harcama ve har· aça çı ar 

l ~ it Scb d k • t h • •d • 8Qa!ı 111 ep~en. o- Cıyaca San yerlt malı al 1 Va an aını lT 
Q fiıud1;ta11 

.a ~ Düz kırma ,. 
~ ~ Simit ,, 
-c -.....--- ~------•-a;;,---ıı----------1 ~ ~ CUıiihnriyet 600 
;,..: > - 550 
N ;ı " 
,.._ "" Düz kırma ,. 

Alfa .. 
Liverpul Telgraflan Kambiyo ve Para 

26 I 8 I 1935 lş Bankaeıod•n •lınmııtır. 
Sanıı.. p.,.. 

İzmir : 26 (A.A) - Gazete
lerin 22 Ağuıtos 1935 tarih ve 
424 sayılı .nusbasınıo birinci say. 
fasında iç işleri Bakaoınıo Jeğif
t1ğine dair lstanbuldıo, İzmirde 
huluoao Ekonomi Bak•oıoa bir 
telgnf geldiği oeklinde yazılan 1 

haber lizerioe Anadolu aj•nsı E
konomi Bakanından keyfiyeti tab-ıı-------=-·ı---1-
kik etmiş ve Celal Bayu böyle 
bir telgraf almadığını ve yazının 

Hazır 6 30 
1 inci T. V•deti 5 72 

5 59 

Liret 
1 

9 70 
Rayşmark l 'J" I 
Frank" Fransız,, 

l ioci K. Vadeli Sıerlin "loııiliz,, 623 25 

yalan olduğunu söylemiştir . 1 •-..:c.----------ı-""="';_1 
fransa hükumeti _______ .... __... ................................... _..___.._. 

Hini hazır 4 97 Dolar "Amerikan,. '79 75' 
Nevyork 10 43 Frank "İavicre,, 

lnğilterenin tedbirleri 
karşısında ne 
düşünüyor? 

Pariı : 26 ( AA) - Fransız 

ba1ınt ltalyan-Babr§ meselesinde 
lngiliz bükll.metioin aldığı karar 
!arı incelemekte, Fraoaaoın logil
tere ile ltalya arasında uzlaştırıcı 
bir siyasa takip etmesini ltalyaya 
kıttı alınacak zecri tedbirlere 
iştirak ederek İtalyayı, kırmama· 
sın• tavsiye etmektedirler. Çünkü 
bu gazetelere göre Fransaya karşı 
her baı>gi bir Alman taarruzunda 
kendi menfaatlerinin iblil olun· 
mamııı yüzünden bir İngiliz bek
leoilrmez . 

Alman gueteleri iıP. İtalyanın 
müstemlekeye ihtiyacı olması do
layiıile Habeıiıtana kaııı olan 
İtaly•n durumunu haklı görmekte 
Almaoyanın da aynı ihtiyacı oldu· 
ğunu işaret etmektedirler. 

Seyhan vilayeti daimi encümeninden. 
Adana Memleket hastanesine 

gerekli (400) lira muhammen be· 
delli 20 daae Elbise dolap ve bü
fesi pazarlıkla yaptırılacağından 
tallplerin şıırtna me ve örneğini 
görmek üzere hastaneye uğrama· 
tarı ve pazarlığın yapılacağı (935 
yılı eylO.lunun 3 üncü salı günü 
saat on) da vilAyet encümeninde 
bulunmaları ilAn olunur . 5759 

23-27 

vilayet daimi encümeninden. 
935 yılı yol omelei mükellef esi· 

nin 1-9-935 tarihinden itibaren 
iş başı edileceklerine dair bütün 
mııhallAt ve köy ihtiyar heyetleri
ne IAzımg· lcn t~bliğut yapılmıştır. 
Tayin olunan günde iş başına git· 
miyen mükelleClerden şosa ve göp · 
rüler kanununun 19 uncu madde
sine göre yüzde elli fezlasile tuh
sil olunııcağı yayılıyor. 5728 

16-20-23-27 

Yazlık sinemada 
Bu akşam 

. Bir canbazhaaede ne gibi antirikalar döndüğünü ve nasıl büyük 
facınlar husule geldiğini görmek istermisiaiz ? Bu akşamdan itibaren 
siaememızda gösterilecek olen ve büyük yıldız ( Liane Haid ) tarafın

dan fevkelıı de bir surette temsil edilen 

(Aşk ve cinayet) 
isimli güzel ve büyük filmi seyretmelisiniz . Umumun taktlirini kazana
cak olan bu film bir sanat ve güzellik nümunesi olarak gösterilebilir. 

ı Bütün halkımıza mutlaka görmelerini tavsiye ederiz. 

gelecek proğram: 

Güzel Kadınlar Masörü 

pek yakında : 
En büyük sinema hadisesi, bütün dünyada hasılat relı.orunıı Iı.ırmı~ 

büyük bir film 

Kanlı hayalet 
• 

Ricardo Cortez ve Karen Morley baş rollerde 

5764 

• 
DIŞ MACUNU 

V~ FIRÇAN 1 ZI 
A..Li N~SiBi 

EC ZANES/NlJEN ALiNiZ 

~ ·' 

UCUZlsU/C . ~1 ~-1.~İıo<JRu1suK 
96 • , 5370 



~ayfa 4 ( Tllrk S~zft ) 
~~~~~~::==============~~==~~~~~~~~~~~~( 

27 Ağustos 1~ 
' 

Adana 1 ci icra memurluğun - ,.J. .ı . ş-' 1 A fi /. 1- Namıkkemal mektebi bahçesinde ( 600) altı yüz lira keşif tu- r · 
danj: osef ve eser el hedefin Ahmet tarlı bir su çeşmesile üstüne depo yaptırılacaktır. ., ,; • (4\ 

2-- Bu iş, açık pazarlıkla, 10-9-1935 salı günü saat 15 te hele- - ..... .,~ < , , , 1 
evlAtlerı Yunus ve Ayşe Fatınada diye daimi encümeninde isteklisioe verilecektir. ,;.,_~ ·, 1 1' B A..N K Ac::I. 
alaceklerından dolayı ipote eyle- ~ ....J 3- Bu işin proje, keşif ve şartnamesi parasız olarak belediye fen •• , 
dikleri 

işleri müdürlüğünden alınabilir. 
Açık artırma ile paraya çevri-

4-Muvakket teminatı: ( 45) kırk beş liradır.5768 
lecek gayri menkulün ne olduğu: 6 27-30--3 -

Gayri menkulün bulunduğu mev· 
ki , mahallesi,sokağı , numarası : 

No. 5 
Tarihi: K. ene! 926 
Karyesi : Sarımsak 
Cinsi: Tarlanın bir milyon dört 

yüz elli bir bin heşyüz yirmi sa
bimde dört yüz on dört bin dört 
yüz on dört hissesi. 

Dö:- 155 -
Tapu hududu: Şarkan ve şi

malen Mahmut ve ibiş oğlu Ali 
tarlası garhen küçük kulak cenu
ben Yakup ve Ömer tarlası. 

No: 6 
Tarihi: K. evvel 926 
Karyesi : Sarımsak 

Cinsi: Tarlanın bir milyon dört 
yüz elli bir bin beş yüz yirmi sa
bimde dört yüz on dört bin dört 
yüz on dört hissesi. 

Dö: -67-
Tapu hududu : Şarkın karyei 

mezkur garben kulak şimalen be
reli hence koca tarlası cenuben 
kulak . 

No: 7 
Tarihi: K. evvel 926 
Karyesi: Sarımsak 
Cinsi: Tarlanın 4 de 3 hissesi 

bu dahi. 
Dö: -100-
Tapu hududu : Şarkan kulak 

garben tarikihas şimalen Mehmet 
cenuben şif. 

No.8 
Tarihi: K. evvel 926 

Karyesi : Sarımsak 
Tarlanın 4 de 3 hissesi bu dahi 

Dö: -100-
Tapu hududu : Şarkan topal 

Ef. şimulen Mehmet garben Mah
mut cenuhen şif . 

No: 9 
Tarihi: K. evvel 926 
Karyesi: Sarımsak 
Cinsi : Tarlanın 4 de 1 hissesi 

ha dahi. 

Dö: - 100-
Tapu hududu : Şarkan Ahmet 

garhen sahibi senet şimalen Meh
met cenuben lsa. 

No: 10 
Tarihi: K. evvel 926 

Karyesi: Sarımsak 
Cinsi: Tarlanın 4 de 1 hissesi 

bu dahi. 
Dö: -25 -
Tapu hududu : Şarkan Ahmet 

garben uzun Ali şimalen kulak 
cenuben Mahmut . 

No: 11 
Tarihi : K. evvel 926 
Karyesi: Sarımsak 

Cinsi: Tarlanın nısfı hu dahi 
Dö: -25-

Tapu hududu : Şerken Musa 
şimalen kulak garhen uzun Ali 
cenuben Mahmut. 

No: 12 
Tarihi: K. evvel 926 
Karyesi : Sarımsak 

Cinsi: Tarlanın nısfı bu dahi. 
Dö: -100-
Tıpu hududu : Şarkau Ahmet 

garben sahibi senet şimalen Ahmet 
cenubeo sahibi senet. 

Taktir olunan kıymet : Beher 
dönümü beş lira. 
Artirmaoın yapılacağı yer,gün,saat: 
icra dairesinde 2004 No.lu kanun 
mucibince 30 gün içinde bedeli 
ve taktir edilen kıymetin yüzle 75 
ioi bulduğu taktinle 28-9-935 
cumartesi günü saat 10-12 de 
bulmadığı halJe artırmanın 15 güo 
temdidile 14-10-935 tarihinde 
ve ayni saatte ihalesi yapılacağı. 

1 - İşbu gayri menkulün artır· 
ına 9artnaınesi 28/8/935 tar}hio-

~--------------------------------------------,-------

D.D. yolları Adana 6 ıncı işletme 
müfettişliğinden : 

30 Ağustos 935 güoünden itibaren Sivrice, Kürk, Gezin ve Ergaoi 
maden istasyonları işletmeye açılacak ve EIAziz-Ergani maJen-Ela· 
ziz ıırasıoda cumartesi, salı ve P'rşembe günleri olmak ünre 1010/ 
1009 No. tar tahtında ve aşağıdaki saatlerde haftada üç mulıtelif ka
tar işliyeceğini sayın halka bildiririz. 

1010 No. lu katar 1009 No. lu kotar 
S. D. t> . D. 

ElAzizden k11lkış 8,00 Ergani maden kalkış 16,00 
Erganı maden varış 12, 1 O EIAzize varış 20, 1 O 

Nazarı dtkkate : 30 Ağustos cuma gününe tesadüf ettiğioden istis
naen bugün bir muhtelit katu işliyecektir.5772 
~----------~, ....... , __________________ , ________________ _ 

Doktor operatör Noman Bedri 

Doğum ve kadın hastalıkları birinci sınıf 
mütehassısı 

Eski Tıp fakültesi muallim muavinlerinden 
Hastaları her gün 9 dan beşe kadar Bazar başı Nurinin evi karşısında 

hususi muayeoehanesinde kabul eder.5698 

12-30 

den itibaren 1263 numara ile Adana Çukaırova harası direk
icra dairesinin ~uayye.? ~uma~ törlüğünden : 
rasında herkesın gorehılmesı 

için açıktır. il Anda yazılı olanlardan 

fıızla malumat almak isti yenler ,işbu 
şartnameye ve 1263 dosya nu
marasile memuriyetimize müracaat 
etmelidir . 

2 _Artırmaya iştirll.k için yu
karıda yazılı kıymetin % 7,5 nis

hetiode pey akçasile veya milli 
bir Bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir . ( 124) 

3 - lpot~k sahihi alacaklılarla 
diğer elAkadarların ve irtifak hak
kı sahiF !erinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 
ilAo tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile birlikte 

memuriyetimize bildirmeleri icap 
eder. Aksi halde hakları tapu si
cilile sabit olmadıkça satış bedeli
nin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 -Gösterilen günde artırmaya 
iştirll.k edenler artırma şartname-
sini okumuş ve lüzumlu malumatı 
almış ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar oluourlar. 

5 -Tayin edilen zamanda gay
ri menkul üç defa boğrıldıktan son
ra en çok artırana ihale edilir.An

cak artırma bedeli muhammen l.ıy
metin yüzde yetmiş beşini bulmaz 
veya satış istiyenin alncağına rüç

honi olan. diğer C1)acnklılar bulu
nup ta bedel bunların o gayri men· 
kul ile temin edilmiş alacaklarının 
mecmuundan fazlaya çıkmazsa en 

çok artıranın taahhüdü haki kalmak 
üzere 15 gün daha temdit 

ve 15 ci günü ayni saatta yapılacak 

artırmaua , bedeli satış istiyenin 
alacağını• rüçhani olan diğer ala 
caklıların o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacakları mecmuuudan 
fazlaya çıkmak şartile, en çok ar
tırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilmezse ihale yapılmaz. Ve 
eııtış talrbi düşer. 

Çukurova harası ihtiyacı için 
16500 kilo yulaf ve 2000 kilo ar· 
pıı. bir şartname ile açık eksiltme· 
ye konmuştur. 

ihalesi 29-8-935 perşembe güoü 
saat 15 de hara merkezinde yapı· 
lacaktır. 

Şartnaıııesi her gün hara muha
sebesinden görülebilir. 

isteklilerin 42 lira 55 kuruş te · 
minatı muvakkate ukçalarını vez 
nemize yatırarak belli gün ve sa 
atta Mercimekte bara merkezinde 
bulunmaları .5730 

18 _ 20-23-27 

Müze direktörlüğünden 
Müzemizde bir tamir işi vardır. 

pazarlık suretile bu işi yapmak 
istiyenlerin müze ılirektörlügüue 

müraraatları i!An oluuur.5767 

6 _ G&yri menkul kendisine 
ibole olunan kimse derhal veya 

verilen mühlet İçinde parayı ver
mezse ihale kararı fesholunarek 

kendisinden evvel en yüksek tek· 
lifte bulunııu kimse arzetmiş oldu-

ğu bedelle almağa razı olursa ona, 
razı olmaz veya bulunmazsa hemen 

on beş gün müddetle artırmııya 

çıkarılıp en çok artırana ibale edi

lir. iki ihale arasındaki fark ve ge
çen günler İçin o/o 5 ten hesap olu 
nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca 
hükme hacet kahıaksızın memu-
riyetimizco alıcıdan tahsil olunur. 
Madde ( 133 ) 
işbu tarlaların Yukarıda gösterilen 
28-9-935 tarihinde Adana 1 ci 
icra memurluğu odasında İş -
bu ilıl.n ve gösterilen artırma 

şartnamesi daiıesinde satılacağı 

i!Aa olunur . 5771 
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Adana erkek öğretmen okulu di
rektörlüğünden: 

Okulamız talebesi için (250) çift ayakkabı (20) gün müddetle ek
siltmeye konulmuştur. Ayakkabı örneğini görmek ve şartları anlamak 
istiyenlerin her gün okul direktörlüğüne ve ihale gün olan (10) Eylül 
935 salı günü saat dokuzd~ kültür direktörlüğünde toplanacak olaa 
alım komisyonuna teminatlarile b rlıkte bnşvurmaları.5753 
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