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CUMA 

•• 

5 KURUŞ 

Mısırda bir galeyan .. 

--
ADANA GUNLUK GAZETE 

Kral Corc • Zecri 

--

tedbir işi 

Mısırda 
Durum karı~tı . Polis ile halk 

uraeıoda çarpı§malar oldu, birçok 
ı yaralı var. 

ON iKİNCi YIL - SA Y1 3378 

Mersin portakalcıları 
Memleketine gelmek 

İn/erce halk ayaklanmış ve'' kah- 1 
Uzere Londrada ayrıldı 

1 
Uluslar sosyetesinin saptadığı zecri 

l • Kahire : 14 (Rodyo) - Yt..1nan • • 
O sun /ngi/tere ! ,, diye bağırmış. . Kr~Jı Corc, lmpar~tor, impara. tedbıre bızim de iştirakimiz kamutay-

Mahc;ullerinin yüzde 
üçünü hava kurumuna 

verecek. 

ükumet , halk üzerine ateş açtırmış 
yüzlerce yaralı ve ölü vardır .. 

torıçe ve ıauy erkanına veda zı d .. •• /J .. 
yareti yapmış ve memleketine git· o goruşü u ve alkışlarla onandı. Mersin portakal üretmenleri 

' mek üzere Londradan ayrılmış ve 
dur.ııkta tör~nle uğurlanmıştır . 
Kral Corc Loodradan ayrıl .ııa· 

dan öoce lngiliz ulusuna hitaben 
bir mektup neşrederek İngiltere· 
de bulunduğu miiddet içiode hak
kında :gösterilen mHiafırperver

Iikten dolayı memnunıyet ve te 
şekkür lerıni bildıı miştir . 

, Ankara: 14: (Radyo) -- Mısırda İngiltere aley
ıı.e galeyanlar son dereceyi bulmuştur .Halk evinin 
Veft fırkasının) binasının önünde toplanmış bin-
.tce halk ( kahrolsun İngiliere , yaşasın ihtilal 1 ) 
Ye bağırmışlardır . Hükumet bunların üzerine po
kuvvetleri göndermiş ise de dağıtmağa muvaffak 
iltnamıştır . Bundan sonra halkın üzerine ateş 

, ılınıştır . Otuz kişi yaralanmış ve bir kişi ölmüş
t ·Polislerden epeyce yaralı vardır. Her tarafta 
gilizler aleyhine grevler yapılmıştır. 
l' an tada büyük karışıklıklar olmuş ve bu yüzden 

•~la adam yaralanmıştır. Karışıklıkların diğer vila
ttlere ve Filistine bulaşmaması için mühim tedbir
t alınmıştır . İngiliz ve yerli Subaylar ödevleri ba
a çağırılmışlardır . Her tarafta asker ve polis 
\'riyeleri gezme etedir . 
~ Veft Partisi, halkın galeyanını fazlalaştırmak için 

Yük bir faaliyet sarf etmektedir. Mısırda bulunan 
lyanların da İngiltere aleyhinde çalışmakta oldu
anlaşılmaktadır . 

• • • 
~~•bire : 14 l A.A ) - Dünkü karışıklıklarda Kebire Ve Tantada 
~ 01ii ve yarıdan fazlası polis olmak üzere 147 kişi yaralanmıştır . 
~lk , ( kahrolsun logiltere ynşasın istıkliil ! ) diye batırmıştır • 
1 liio Mısır üaiversitelrrinin grevi devam etmekt~dir . Kargaşalıkla· 
llJJ devamındaa ve vilayetlere sirayetinden korkuluyor . Bu aabab 
!ııiden nümAyişler olmuş , bir kişi ölmüş , ikiyüz kişi yaralanmıştır. 
~ londra : 14 { A.A ) - Siyasi mabıfil İtalyanluın Mısırdaki 
10P•ğanda faaliyetinden dolayı büyük bir asabiyet göstermektedir . 

1; li~vaı mubabirioe göre logiltere , İtalyaya kartı daha metin bir 
hsa takibine azmetmiştir . 

İnebolu 
Vapurunun batmasın

dan sonra 
--

İzmir: 14 (AA) - Facia tah 
kıkatı ilerlemektı:dir. K•ptan Meh· 
med Ali tevkif edilmiştir. V•por 
daki eşyadan p• k çoğunu dal 
golar sahillere atmıştır . Bunlar 
mubefaza altına alınmalı.tadır . 

Suriyede 
Siyasal partiler birleşti 

Kudüs : 14 (A A) - Su ·iye ve 
Lübnaodeki sekiz arıp partisi 
tek bir cephe halinde birletmiı 

tir . 
Yeoi cephe Fransadan Suri 

yeye muhtariyet verilmrsini hü· 
tün Suriyenin bir tek ıiyasi bir· 
lik halinde toplamasını istemiş· 

tir . 

Rusyadan travers 
alıyoruz 

Ankara : 13 (AA) - Bagü n 
Fikret Silayın batkLnlığıodH yapılan 

kamutay toplantısında uluslar sos. 
yeteai heyeti umumiyesince teı· 1 

kil edilen irtibat komitesinin 
almış olduğu ekonomik ve finao
s~ı tedbirlerin tatbiki hususunda 
hükumete aelihiyet veren kanun 
liyıbnı müzakere edilmiştir . 

Bu mönasebetle söz alan Bere 
Türker (Afyon) demiştir lci : 

Bu meseleye llair bendeniz· 
de ıki aöz söylemek isterim. Mak, 
sadım sizi vereceğiniz karardrn 
geri çevirmek değildir . Ben sırf 
yurdumuzu alakadar eden bu 
meselede şahsi mlllabazatımı hu· 
zuru alinizde söylemekle vazife
mi ifa etmiş olacağımı dütüne 
rek kürsüye çıktım . 

Sayın arkadaşlar; Bugün Tüı
kiye cumuriyetioin yüks<k siyase· 
ti şudur : 

Yurdumuzun müdafaasını ye• 
nilmrz, yılmu lıabraman asker
lerimize tevdi ettikten sonra dün 
yaoıo her ulusu ile dost yıfamak 
ve barış içinde yurdumuzun ti
cari , iktisadi, imar, kültür vesa
ir işlerine kuvvet vermektir. Bir 
de yurdumuzu asla alakadar et 
miyen kavgalardan uzak durmık 
ıiyaseti vardır ki buna da bitaraf
iık derler ve bitaraflık sulhla be 
raher yürür . 

Bugün İtalya - Habeşistan 

harbi dolayısile ve bizim de u· 
)uslar kurumunun üyrsi olmak 
hasebile bu kurumun konseyi İ
talyaya karşı alınacak zrcrl ted
birlere bizim de iştirak etmemi 
zi istiyor . Şimdi İtalya bizden 
mal alıyor ve bu memleketle o· 
lan ticaretimizin inkişaf edebile· 
ceği. ~ir zamanda zecri tedbirle- j 
re ıştırik edersek olabilir ki İ
talya aramızdaki ticari müoaae 
batını kessin ve atide bizden mal 
almameya karar ver~in , 

Hundao madi İtalya ile ak· 
drltiğimiz ticaret maabedeıiniıı 
vadesi bulıil etmiştir . Zecri ted
birlere iştirakimiz bittabi bu mu 
ahedenin tecdidine J.ıir mani teı· 
kil edecektir . Biz uluslar ku 
ruınunun kararına iştirak etmek 
suretile İtalya ile tıcari müna 
ıebetimizi felce uğrateak acaba 
uluslar kurumu bu fedakarlığa 
karşı bize ne gibi maddi ve a
meli compaosation temin ede
cektir . 

öteygün •~at 14 de Halkevi saloonn

da İlbay namına Mektupçu Taced· 
din Dincerin başkanl•ğında top· 
!anarak Hava kurumuna yapıla· 
cak yardım etrafıoda görüşmüş
lerdir. 

Toplantıda Halk Parti, Halk· 
evi, Ttcim odası,baıkanlarıyle Ha. 
va kurumu baıkan ve üyeleri bu· 
)unmuş ve portakal üretmenleri 
şeve seve ürünlerinin yüzde üçü
nü Hna kurumuna vermeyi ka
bul ederek yüken kağıtlarını im· 
za lamışlardır. 

- Yeni Mersin -

Yüksek ok..ıl mezunla
rının askerliği 

Bakanlar kurulu yüksek okul 
mezunlarının askere alınmaları i

şini incelemek ve temin etmrk Ü· 

ıere başbakanlık yönetkeri Kem•· 

lin başkanlığında bütün bakanlık
lar yönetkerlerinden katınç bir 

komisyon kur0Imasına karar ve· 
rilmiştir. 

Fransız - Alman 
konuşması 

Compensation meseleıini kü
çük antant üyeleri ve Romanva 
murabbası Titülesko en evvel u· 
)uslar kurumu konsey •Dde mev
zuubahis rtmlşlerdir ve alkıglan· 
mışlardır . İrtibat komitesi bir 
takım vaidlerde bulunmuştur . 
İtulyaya ihracat yapan bir devle· 
tin zararını telafi etmek için cid
- Gerisi ıiçıincü salı/fede -

Journal gazetesi, şim
dilik böyle şey yok diyor 

Arap ülkelerinbe 

abeşlerçevirmeyapıyorlar 
_; ~alyanlar, çok yakında mühim bir mey
~d. dan muharebesi olacağını umuyorlar. 

Memleketimizde travers ya
pan muhtelif fabrikalar mevcud 
olmasına ve bu fa~rikalarda mü· 
temadiyen travers yapılmasına 

rağmen demiryolu siyaauına hü 
kümetin vermiş olduğu önem do
layısiyle bu traversler ihtiyaca 
ki.fi gelmemektedir . 

Bu vaziyet karşısında Bayın 

dırlık bakanlığı kış basm11dan 
önce bitmesi gereken dcnıir yol
larımız için Sovyet Rusyadan 200 
bin travers aatın alınmasına karar 
vermiıtir . Bakanlık bu travers
lerin mühim bir kısmını yepılmak 
ta olan geniı hatlar için sarfe
decek , diğer bir kısmını da mev
cud dar drmir ynllarımızıo ta· 
mir ve takviyesinde kullanacak· 

Suriye de zecri tedbire iştirak edi
yor. Mısır kabinesi sallanıyor mu? 

Amuk bataklığı kurutulacak 
Suriye Yüce Komiıerliğinin ka. Beyrut - Suriye finans Müs· 

teaarı Faloy buraya gelmiş ve 
Yüce Komiserlik Finas Müsteşa
ıile görüımllştür . 

Pariı -Fransaoın Berlia bü 
yük elcisinin Pariıe gelmesi mü· 

n&1ebetiyle gazeteler Fransız ·

Alman münasebdi hakkında yeni· 
den makaleler yazmağa başlamış· 
!ardır. Journal ııazetesi diyor ki: 

• Fransa ile Almanya arasın
da bir anla~ma yapılması fıkri bi· 

le bir skandal sayılmıştır . Hal 
buki Almanyaya karşı kuvvetli 
ıilablı bir devletler zümreai bu

lunmak , yabud görüşüp anlaş· 
mık lizımdır . ~' l/Qbeşlerin su s;kıntısı çekmekte 

ı' olduğu Romadan bildiriliyor. 
'~die&baba : 13 (A.A) - Habeı· 
~ 8•liyeıle harbe hazırlanmak-

lılar 

İı ~ •• · Gatalu 40 bin kişi ile de· 
ı ~ 0 1uou şimol bölgrsinde mevzı 
1 ~'Itır. Ras Daotazda 35,000 ki 

•it d 
1t enıiryolunun cenup sınır-

111' Yerleşmiştir. 
1,~fi~beş kumandanlığı Danakil 
~it ılerliyen İıalyanlaro karşı 

•ıı J . k Q aıayı oymuşıur. 

't. Dtıun kuvvetlcrı 35 bir. kişi 
~' I\ •ssie bölııesinde bulunan 
~ So •~adein 40 bin ve veliabdin 

I lıın ukeri vardır. 
1,f~QJY•nlarıa taor,uılarına korşı 
ti !ısıauın hazırladığı kuvvet 
~te hur.Iaıdır. 

~t~.u ~uvvetler şimdi)e kıdar 
1; gırm~mişlrrdir. 

'iı~ 'oııı, : 13 (A.A) - "Stefani" 
ı/ 1 •Ş • ğıdaki 44 numrolu resmi 
;.,~ borp tebliğini yaymaktadır: 

1
'tt t~eral Döbönun telgrafına 
' bı · D · 'ı-1 rıoci ko!ordu •essa mın 
1 IQı • 
ı~Q ~· l§ğal etmiş ve u suıetle 
ı 1 •Ilı askerler kolu ıle tıtiba· 

. ) tıııiıı eylemittir, 
tı 1. 

f'I' 1 askerler koloıdıısu bazi 
~ttt &Uruplarının mukavemetini 

G·ralta mıntıkasını temiz 

leme hareketine devam eylemek. 
tidir. 

İkinci kolordu Tclcazzel hat-
tına gelmiş ve Addi Resai ile Ad·· 

tır . di Enk•tsda durmuttur. ı 

Som•li cephesinde harakata -------------
dev•m olunmaktadır. j 

Tayyare kuvvetleri Hobeşlerin 
hareketlerini ,kontrol etmekte ve 
keşıf uçuşlarını Asanğı gölüne ve 
şimal Oğadene kadar uzatmakta· 

helerde keşif haıeketlerir.de ba 
lunmaktadır lar. 

dırlar. 

Ankara : 14 (Radyo) - Muso
lioi ile logilız büyük elçisi arasın 
da Akdeoız meseleıi h1kkında 
devam eden görüşmelerden bir 
netice alınamamıştır. 

İtalyan süel eksperlerinin söy· 
lediklerine göre İtalyaolar Harra· 
ra kadar hıç bir mukavemete ma 
ruz kalmaılan yollarına kolaylıkla 
devam edeceklerdir. 

Habeş kuvvetleri mütemadi 
yen geri çekilmekte ve mevzii 
tedbirler almakla iktifa etmek 
tedirler. 

İıalyıolar ilerledikleri bölge· 
)erde su kuyularını zabt ettikle
rinden Habeşliler susuzluktan ıon 

der.ce sıkıolı çckmektedırler. 

İogiliz büyük elçisinin, hükil 
metten talimat aldıktan sonra mil 
zakerel re devam edılıp edil mi· 
yeceği anlaşılacaktır. l Roma : 14 (A.A) - Habeşle-

Bu görüşmeler esnasında bü
yük elçinin ikinci bir lııılyan fır
kasının Afrikadan geri alınmasını 
teklif <iliği söyleomektedır. 

Fransız baş bakanı Laval de 
Pari~tcki İtalyan büyük elçisi ile 
Akdeniz meselesi hakkında uzun 
uzadıya gö• üşmüştür. 

Ankara: 14 (Radyo) - Şim · 

dıki halde İtalyan süvarileıi cep· 

rin Harrarın ceoubundaki soo 
yaylalarda ciddi mukevem.:t gös· 
!erecekleri anlaşılıyor. 

Diğer taraftııo Habeşler ce· 
oupta Geoerol Graıı:iani ordusunuo 

geris;ne düşmek içın somali sıoırı
nıo cenup kısmında mühim kuv
vetler toplamışlardır. 

Susuzluktan Habe§lerin bu 
planı tatbik edemiyecekleri sanı· 
lıyor. 

rarile mıoda altındaki mrmleket· 
lerin İtalyaya karşı zecri tedbir
lue iştiraki münasebetile; ltalya 
ile manda altındaki memleketler 
arasındaki tecimsel müııuebete 
dair bir istatistik neşroluomuı· 
tur . 

İtalyadan manda altındaki 
memlek~ılere gelen başlıca eua· 
yı; meyve fidanları, kooserve, pi· 
rioç, makarna, şarap, mermer,,çi-

1 
mento, kauçuk, gazete kağıdı, sun· 
i İpek, kumaş ipek, fanila, hiy· 
dorolil pamuk, şapka, kerrste ve 
beyaz keten kumaş teşkil etmek
tedir . 

Geçen 933 yılında İtalyadan 
2 milyon 743 liralık, 934 yılında 
iıe 2 milyon 65 bin liralık mal 
gelmiştir . 

Buna mukabil manda alımda
ki memleketlerden İıalyaya gön
derilen .eşyanın başlıcıılarıoı yu
murta, kuru iocir, ceviz, kaysi, 
yün, eski demir, deri ve yağ h§· 
kil etmektedir ki, 933 1 yılında 
İt•lvaya göoderilen eşyanın değe· 
ri 318 bin , 934 yılıoda 362 bin 
liradan ibarettir . 

* 
Son siyasal durum Nesim 

Paşa Kabiııesinin her halde dilş 
mesioe sebep olacak gibi görün 
mektedir . 

• 
Yeni Kabiaeyi Ali Mahir Pa 

tanın tt şkil etmesi muhtemel -
dir . 

Haber vrrıldiğine göre, Fa
loy, Amuk bataklarıoi kurutmak 
için gerek olan 32 milyon fren· 
gın mesalihi müştereke büdceain
den Suriye hükumetine veıilme
sini istemiştir . 

Yüce Komiıerliğin projeye ve 
paranın verilmeıine kesin suret 
te muvafakat ettiği aıılışılmakta· 
dır . 

* 
Beyrut - Yüce Komiserlik 

- Gerisi ıiçıincıi say/ ada -

.Mamafi Fransa ile Almanya 
arasında acele bir anlaşma yapıl
masından korpanlar müsterih ol· 
suolar . 

M. Lava! iki işle birden uğra· 
şamıyor . 

Timdi baılıca meşguliyeti ltal
yan • Habeı işini halleımektir. 

Fakat bir büyüme ve genişleme 
işi olan Habeş işini halletmek ay
ui tarzda bir iş olanaAlman meae. 
leaiui görüşmeğe zemin hazırla· 
maz mı? 

Propaganda için .. 
İtalyanlar, Mısırdaki Kıptı patriğinden 

nasıl istifade etmişler? 

Mısırdaki İtalyan baş konso
losu koııt Balyaoo geçenlerde .Mı 
sırdaki kıptı patriğini ziyaret et 
mi§, patrik de bu ziyareti kon· 
solosa iıde için İıalya 1 kooıo
loshaocşine gelmiştir . 

Konsolos ; bir batıra olmak 
üzere birlikte bir fotograf al
dırmayı patriğe teklif ve patrik
de bu teklifi kabul ettiğindeo, 
konsolosbanenin kapısı önünde 
ve İta iyon bayrağı altında bir 
likte bir fotoğraf çıkarılmıştır . 

Habeşistandaki kıptıların, Mı· 
Aırdaki kıptı patriğine büyük bag
lılıklar olduğunu göz önüne alan 
İtalyan propaganda bakanlığı, 
bu resimden yüz binlerce nusha 
bastırıp altına da Habeş dilile : 

"Kıpti patriği ltalyan konıo
losuou ziyaret ederek ltalyan za · 
ferine dua etmekte ve muvaffa· 
kiyet dilemektedir,, ibaresini yaz· 
dıkıaıı sonra hunları u~aklarla 
Kıptıların kalabalık bulunduğu 
Hıbeş şehirlerine attırmııtır . 
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Dünyada olup bitenler Bursa da 

Dünyanın en büyük 
atölyesi. 

Oktanyada, demir safhaları ya 
pac•k pek <·esim bir fabrikan10 
inşasına başlanmıştır. 

Muessese Avrupada bir eşi bu
luomıyac ak kadar muazzam ola
caktır. 

Atölyeoio sahası 1012 mctre
murabbaında olac11ktır 

Senede; 980,000 ton gibi hay 
Hte değer mıkdaıtla Sıfıha elde 
edilebilecektir .. 

Bu fabrikanın projeleri; alet 
ve ed vatı için 27 milyon rublelik 
bir masraf göstermekttdir. İnşaat 
önümüzdeki temmuz ayında biti
rilmiş olacaktır. 

Japon karsonlarına öğüt! 
JapoDya turizm ofisi, "yabancılar 

önilnde nasıl durmalı?· adında bir 
risale neşretmiştir. Tokyo otel 
İJYHrlarına hitaben yaıılmı§ olan 1 
bu risalede şu cümlelere rastlan
maktadır: 

Yakınınızda yabancılar bulun· 
duğu zaman fısıldatınayın ve gü 
lüşmeyinl Sinemada gördQğüoüz 
aı t·sllerin hareketlerini taklit et
meyin. 

Y abancıye, adım, ancak, öğ 
reameoiz hakikaten zaruri olduğu 
zaman ıoruol biraz ha!ıfmeıreb
lık yapmayınız, yabancıların bu 
zuruouzdan zevk ılmılarıoa amil 
olur, fakat dıkkat etmelisiniz ki 
bu sinirlendirici bir şekle dökül• 
mesio! parmağınızla oynamayın 

ve onları emmeyinl yabancıya asla 
banyuouo eşiğinden ileriye refa
kat etmeyin ve - batta kendisinel 
hizmette bulunmak bahanesile ol
sun - onunla birlikte banyoya 
gimeyin! 

Çok eski bir mezar
lık 

Polonyada, Ozan mıotakasıoda 
yontma taş deYrinden kılma bir 
mezarlık keofcdilmiştir . Mezar 
lana bir ço~o; yınrnda ıu dt stilui 
\'e muhtelif etya bulunan çömel· 
mit vaziyette inıao iskeltlleri ih· 
tıva etmektedir . Polonyanın ıy· 
oı mıntakasında icra edilmit 
( gül üztrinde meılıenler ) keıfıni 
kısa bir zaman fasılasile takibe 
dco krşf: Tuna \'adilerinde zn· 
bur etmiş olan youtma lef mtde
niyetinin tedricen , bu günkfi Çe 
koslovakyayıfgeçerek Vistol ya· 
tağına ve oradan Baltık denizine 
doğru ;uzanmıı olduiunu ispat 
edecek . mahiyettedir . 

Polonyalı argeloglarıo tahmin· 
terine göre, keşfedileo bu mezar. 
lığın tarihi, şöyle Löylt", milad-

C. H. 

dan P.Vvel 3000 senrye dayanmak· 
tadır . 

Suçları ne imiş ? 
Hamburı cez• Hak yeri, <;i 

vardıki üç şehrin sakinlerind"'o 
ıeldz kiıiyi " vatana ihanet hazu 
lamak ,, cü~mü ile itham etmiştir. 
MazounlRrın belli başlı kıbah•t · 
ları, Moıkova radyoıunun neıri 

yatını takibi itiyat edinmiş ol- 1 
malırıdır . I 

.Maznunlardan ikiıi dört sene· 
yr-, biriıi on btf aya ve üç dığe 
ri muhtelif hapis cezasına mab 
kum edilmiş sadece birisi heraet 
etmiştir . 

Hamburgda çıkan bir gazete, 
bu haberin ıonuna fU sıtarları ila
ve ediyor : 

" ı8u; devletin fimniyctine kar 
fl ıfiikasd hazulamık isteyenlere 
karıa bir ihbardır . ,, 

Musolini köylü 
Musolioinin göçebe köylül~· 

re verdiği bir söylevde aynen 
şu cümleleıe raıtlamalltayaı : 

"Şimdi size bir ıey aolata<'a · 
ğtm . Ve bu a~ş1m, evinize dön 
düzilnüz zaman , benim size an
lattığım bu ı.-yi ıiı de karıları 

nıze, çocuklarınıza, sonra ebevey
ninize ve dostlarınızı anlııtıcak 
ııoız . Zira, İltcrim ki buı:u hep· 

5i bilsin ; Eski ddter llartşhr
mıyı şeveo bazı kimseler ; be
nim ceddim , ceddimin ceddi , 

ceddtmio 
1

ceddioio ceddi içinde 
11ılzadelrre rastladıkların1 söy 
leyerek çok hoouma gidec"k bir 
şey yıptıklırıDJ sandılar . Fı· 

kat ben onlua : - kafi ! . De
dim ; benim bütün ecdadım top
rak Oslünde çalı§an kimselerdi. 

Ve bu huıustın hiç kimse· 
nio ıüpbe etmemesi için , doğ 
doğum evin üstüne bir laf dik
tim . Bu demtktir ki ; henden 
evvel gtlip g.-çmiı bütün "Mu· 
ıolini,, ler nesli , toP,rak üıeria 
de bizzat ktndi ellerile çala§ta
fa r .,, 

~~--------·--------~--
Sivas Erzurm 

tahvillerinin kaydına 
başlanıyor 

Yüzde 7 faizli Erzurum - Sı· 
v11 istikraz tabvillrrinin ikinci 
tertip 4,5 milyon lirılak tahvilleri
nin kaydına bu aym 20 sinde bag
lanacaktar. 

Kayd biri"ci kaonunun beşine 
kadar sürecektir. Finans bıkaolığı 
hu hususta ilgililr re IAzım gelen 
tebliğatı y. pmışhr. 

Partisi 

Çok acı ki ı iki ölüm 
il ait 

Bu h11!ta ocıklı iki ölüm ha
beri, bütün Burscıyı müteessir etti. 
Evvelki gece, misafirlikten evine 
dönen lise tarıh öğietm~ni, arka
daşımız Memduh Tıırgat f\oyunlu 
oğlunun eşi bayan Fikret , gece 
yarısı birdenbire velnt etmİ§lir. 

Çok temiz ve faziletli bir nile 
luıdını olarnk tanınmış ve sayılmış 
olan bayan Fıkretin bu ansız ölü
münden dolayı bıba3ı N. Çırndarlı 
oğluna sabır dilııri?. 

Arkadaşım~ Mem luh Turgudu 
Jı rin bir terssiır kaplumıştı . Bü· 
tün arkadaşlırn, adliyecil• r ve kız, 
erkek okul ttJlebel·ıri, bayan Fıkre 
tin Cf'l1QZPsini kaldırmak üzere öğ
leye yokın evt:: giitıkleri zaman 
ikinci ve duha acı bir hnb,vle kar
şılaştılar. ~lemduh Turgut , dahi 
biraz evvel ölmüş bulunuyordu. 

Bu çifte ölüm, acıların en bü 
yüğii ilı1 yüft'kl rıri sızlattı. Stat on 
Leşte çok kalabalık bir cemaat , 
eller üstünıle yükselen iki tabutun 
peşinden, dE>rin bir keılerle yü· Ü· 

yordu. Meınduhun tabutuna! Ga
liçyadıırıberi hatıra olorak sakla
dığı bir Ttirk bayrağı ö tlilmüştü. 

C,,nozcler, Yı şilJeki evJen kal
duılarok Ulucnmiye getir.ld ı l r Na
maz kılındıktıın so ·ıra, Emirsultao 
mezarlığına götürülerek, ikisi yon 
yana toprağa gömüldüler. 

lhwa son dProcede kapalı , 
sisli ve yağmurlu idi. Mezarın üs
tüM llalkevinin, IİMnin ve öteki 
mekteplerin çelenkleri konruuştu. 

Ilalkevi odın1 , Köycülük ko· 
miteei boşluını uvukat Huhlsi Köy 
men , duyulan acılara tercüman 
ehlu. llulftsi, altı ytl önca evl••non 
bu çi(tt, o zaman ebedt saad"t di
lendiğini söylemit ve sözleri ara
sında b:Jhassn, Mı>mduhun tarih 
faalıyetini zikrederek : 

Biz ondan bir tarih yazmasını 

iıtedik, o bize bir f ııcia yazdı. de
miştir . 

nandan sonra taleb;:ıden altı 
genç hocalarına karşı içten ve gö· 
niil<len duygularmı söyledi) er. Tö · 
ren bu şekilde ve çok hazin olarak 
bitti . 

Memduh Turg:ıt, lisenin tarıh 
öğretmen)iğiRi yaptığı kadar,Bursa 
Halkevinin ve Bursa tarihinin çok 
atc9li vo l~ık b"r varlığı ol ırcık 
tanınmıştır. Bir çok konferanela~ 

rından başka güzel ve olgun bir 
Durso tarihi hazırlamıştı. Son za
mandıı bununla uğraşıyoHlu. llal
kevi, bu kitabı yakında bastıra
caktır . 

Ocak kongrelerine faaliyetle 
devam olunuyor. 

M•·mJuh, iyi bir koca, müşlık 
bir baba ve her şeyden ziyatla 
memlektılini rok seven ay<lln bır 
vatanJaştJ. Ölümü p k zamansız 
oldu. Ot riJo bıraktığı iki küçük 
yavru ile birlikte, lıiıılerce taltıbe · 
den mürekkep bir gençlik ka(ılesi 
de bu dt>ğt: rli hocanın yetimi ola
rak kalmıştır. " Bursa sesi ·rl " 

Lise mezunları kayma
kam olabilecekler 

İkinci te§ri Güa 

15 Cuma 
16 Cumartesi 
17 Pazar 
18 Pazartesi 
19 Safı 
20 Çarşmba 
21 Perşembe 
22 Cuma 
23 Cumartesi 
24 Pazar 
25 Pazartesi 
26 Salı 

27 Çerimba 

Saat 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

Kongresi yapılacak Ocak 

Dö§r-me 

Mermerli 
Sucuzade 

Eskih11mam 

Mtstanzade 
. Ulucami 

Tınuskapusu 

Haokurhu 

Çarşı 

Yortan 

Çınarlı 

Nacarao 

Kayalıbsğ 

1 

İç bakanlık uzun zamandan
beri mfiJki trşkilaıra çalışmakta 

olan ve kr.ndil~riodcn gerçekten 
istifade cdıleo liıe mezunlarının 

da kaymakam olm .. luını temin 
maksadile dahiliye ml"murları 

kanunlarıı.da değiıilılik yepmıya 
kar.ar vermiştir. 

Bakaolığm hızır lamış oldu~u 
bir kanun layibaaına göre l;ıe me· 
zunlarınden olupta birinci sınıf 
kamun direktörlükleıiode bulun
muf o1aıılar kaymakamhğa tayin 
olunabiltceklerdir. 

Lise olguluk imtihanlar1 

Muzıçelehi, Şeybmustafı, 
kongreleri y•pılmıştar. 

Seyhan ve Karşıyaka fıbrikalarıoanıo 
Lise olgunluk imtihanlarında 

bir gıuptan kazanmıyanlar, bı.. a
yın yirmi beşinde }eoideo imtibıtr. 
edileceklerdir. - 1 

- ti 

Şehir Dayakları 

Pamuk satışı 

Borsamızda iştihah bir 
surette devi'lmediyor 

Şehrimiz borsasında pamuk 
satışları iştıhalı bir snretle de
V•m ediyor . Borsa salonu , açık 
bulunduğu saatlar içinde çok ka 
labalık bir manzara göstermek 
t~dir . Satışlar borsa iıyarlırt 

tarafındaa çok sıkı bir kontrol 
altında l:.ulundurulmaktı ve her 
hangi bir yolsuzluğa meydan vrr-

memf'ğe çalışılmaktadır . Dün· 
kü sıtt1şfarda bilbaasa Milli men· 
sucat fabı ikası diğer alıcılardan 
fazla pamuk satın almı§tır . Sa 
tıılar memnuniyeti mucı ptir . 

Dün borsamızrla kilhsu 37,5 
- 40 kuruı•an 15293 kilo birin· 
ci ianl", 36,25 - 38,50 kuıuşlao 
3064 ıkioci iane. 37- 37,50 ku 
rnıtao perlak p .muk satılmıı· 
tır. 

KozanıD kılosu 7,50 - 8,25 
kuruş'ur . 

Koza arabaları 

Genel yolları kapama .. 
ğa başladı 

Son giiolerde köylerden ko 
za getiren camus arabalarının 

1rco1SI yolları kapadığı \'e bu 
yüzdeo gidip gelmeyi gücleıtir· 
diklerinden tikôyet edilmektedir. 

Uray işyarlarının gidiş gelişı 
tanzim ederek hunun ö:ıüne geç· 
mtsi Jaıımdır • 

Mersin - Adana spor 
emeklileri pazar günü 
futbol maçı yapıyorlar 

Gt~en hafta Mersin stadyo · 
~unda karşıla,ıon iki komşn ilin 

emeklileri maçı zevkile ~eyir edilmiş 

ve D< ticede 3-2 Adanalılar kazan· 
Öl'§h . Bu pc1zu, bu mıçın re
vanşı Adına shdyomunda yepı 
lacaktır . Lik maçlan arife.do 

de hu maçıo vereçeği ıevk çok 
fazla olduğundan M!rSicd~o de 
b'r çok seyirci gelecektir . 

Operet heyeti 

Ramazan günlerinde ıehıi 
mizde temsiller vermek {bere de-

ğerli unatkarlarımızdan Behcet 
Sırrı ve K Kemal riyasdlerinde 

zerıgio bir operet ve r t: vU heye· 
tiuin şehrimize aelmrk üzrre 
oldukla rı haber alınmıştır • 

Francala ekmek 
Çıkarılacak 

Ekm~"ciler rosyeteıinio baş· 
vurmala•t üz-rioe uray , ıebri-

mizde iki üç furunu g1·çmemck 
üzere francala ekmek çıkarıp sıt 
malarıoa izin verıniştir . 

Fıaocala fiıllan ayrıcı uray 
encümenince saptanacaktır. 

Arflnm ve yerli malı 

Yedigünü için şimdi
den hazırlıklara 

başlandı. 

Ulusal ekonomi ve artırma 
kurumu tarafından tertip olunan 
altıncı arhrım ve yerli malı yedi· 
güııü için şehrimizde yapılmıeı 

gerekli olan işleri baıarmak üze· 
re seçilen ve dokuz kitilik hazır 
lık komitrsi Tecim ve Endüstri 
odasında komite başkanı, kültür 
direktöıül Yunus Kazım10 h•ş· 
kaolığmrla bir toplantı yaparak 
yapılacak işleıi aralarında bt"r üç 
kişidl"o müıekk~p olmak üzere 
fU suretle ayırwı§la ·dır: 

1 - Prop8ganda ve yayım 
grupu. 

2- Göstıi grupu. 
Ö- 5ergi ğrupu. 
Komite hafta içinde yapıla· 

c~k işlere dair bir pıogram ba
zırlıyarak yapılması !azımgden 

ödr.vler gruplara verilmi§tir. 
Komite, hilhassa ıebrimiıin 

unuruyle mütenasip mükemmel 
ve zengin bir sergi \'Ücude getiril 

mrsi için fabrikA, müesstıe Vt ma· 
ğaıa ubipleriyİe temasa grçccek 
açılacak olan bu serginin geçen 
yıllardan daha iyi olmasına çalı
şacaktır. 

Tifo aşısı 

Bir kı~ fil\ie kildar şehrimli· 
de feüdka, okul ve kalabalık yer

lerdt seğlık ve l'oysal yardım direk 
törlüğü tarafındın genel tifo aşııı 
yap tırıltcaktır. 

Bir ay içinde Kanarada 
kesilen hayvanlar 

a~çcn blrieıci teşrio ayı için· 
de Kanarutuzda 3234 erkek, 200 
dişi koyun, 114 'e!ktk 4~0 di§i 
k,çi; 14 Manda, 27 öküz, 144 inek 
84 dana, 4 malak ki 4251 hayvan 
kesilmittir. 

Kültür direktörü 

Kültfir direktörü Yunus Ka· 
tım, i'telerd~ki kültür işlerini in
celemek Üzere dUo Ceyhana git
mi§tir. Oudın diğer ilçeler~ gi 
decektir. 

Kanara dirktörU 

Kenara ve Bahçeler direktörü 
arlladeşımıı Şakir Bozdoğanın ra
hatsız bulun<lugundao bır kaç gün· 
denberi ödevi bışıba gelemediği
oi teessürle duyduk. Şakir Boz 
doğaoın bir au ötce iyi olmasını 
dileri!8. 

Uçak ispekteri 

izinli o'arak Aokareya gita.iş 
olao uçak iı-pekteri H11lıl, şeh • i · 
mize dörımüşıür. 

Kumbara kazandı 

Artırma bafasında ıebıimiz U 
ray sağlık yazğ.toı Tevfrğio oğlu 

Türkcl Uluya bir İş bankası kum· 
bare~ı çıkmıştır. 

Birinci ve ikinci nevi ekmek
lerin çıkarılınısına da yine devam 
olunac .. ktır . Bir yan keslc(yakalandı 

Profesör Herman 
Yans&n 

Pı ofcsör llcrman Yanır.n , 
bugüokü Toıos ekspresiyle şeh -

rimize gelerek akşama kadar şeh 
ıimizde kalacak ve Malatyaya 
gidtcektir. 

Sabıkalılaıdao E•zurumlu Ah 
met, Knıuköpıüde bir furund•n 
tkmek :alan Feyzullah adında 
lıirioio cebinden dö~t lira para~ını 
çalarken yake!romiştır. 

Kaçak çakmak taşı 

Marsşlı .Mebmed oğlu Ihsan 

Yeni Graın 
ibni mühennanın Y 

rakları arasınd 

VokabülerJ,. sıra a1ıet1er 
gıt) lara geliyor: 

Trrvİş - perger. ~ 
Kök (teı) Pk (viş) olaca · 

• • •• .. \'0~ 
larao ikisıoi de yf'nl goru, hl 

Kt!rıgef - kııoduracı, ta 
Küot - kalıp. ~ 
(Küa) köküodeodi'. Su 

düzlük anlamı var: Küoü __.. 
takım. 

Uskuk - 7ifre. 
Mayda - kerpeden. 
Sığrağaç - körfik. 
.Pür üm - çile d 
Erış - argaç - taröP0 

Sıodu, kıftı ........ roık•8• 

Yef - iplık. 
Kivik - çuvaldız. 

BacaÇ - kür. 
Yoogaç - rende. 
Tt'sir - deatere. . 

·rı Enger - gtmi deını 

ger). • J· 
Kaogak - Büyük kaY1 

Kubız - Ud (çalgı). 
Tomru - Tef (çalgı)· 
lr, yır - gına (müzik) 
Çayır - tarap (sagar) 
Yaksun - bir11 
Kımuz - ekti ıyrao. 
Cem - ttra. 
Sıkman - maaeril. ., 
(Mao) .eki burada (drk1

0 
deki gibi ismi alet Ye meka 
ohıy6r. 

Çıknk - dolııp: 
Tandır - teour. 
Kor - riiaya. 
İey~eek Va. 
Konuk - müsafir. 
Aş - yemek. 

içki - nuş. ·ı. 
Kuşluk - sabah yea>t'f 
Tanen - lokma. 
Mun - Çorha. 
Dışlık - peynir. 

Giyecekt 
Saklık - sa· ık. 
Saırban - düğme. 
Turtam - beden. ıı 

ilt ' (Tur - dur) kökü 

ekinden. ıeı 
(Tım - dam) nadir ek 

dir. 
Bütl< - ta~Y"'· 
Güncük - tep. ı 
Hıyik - dikiş (bici ./ 
Edık - pepuç. 
Belbağı - kemer. 
Baıcın - kumaf. 
Too - don· elbiıe. 

1 

Arkaytuk - mcsnecl. f'~ 
k) 

'

,, 
( l'uk, tık, dak, h se 

lerd .. ndir· 
Dörengi - mt fruşQt · 

1 

(Engı . eı gi eoke, cnk'; 
Fiıl eseri maddi maoefl 

yapıyor. ,ıj 

Kılavuz bu eklerdtP 11 

m•ştır. (Ôoelge gibi). 
A· 8 

Mersinden 
. ,,, 

Bir ayda yabancı" ıı 
lara çıkarılan f11° 

------ 1 
b

. . . .0 ıı1 
Geçen ırıncı teşrı tJ•' 

de Mersin limanıodan 115 
90375 lira değerinde 14.

1
,1 

koyun va 51775 lira dei 
9069 kl"Çİ. 

Oduıtyı 154700 lir• ,f 
rinde 703 bin 754 kilo ~( 

Cer,evrf'ye 6230 lir• ysfı 
de 9208 kilo tiftik ve g6 
da 5670 kilo tuzlu balı~ 
rilmiştir . 

KastadivtJ 
1\Iı1lıtyada11 dönüşüode Tar

sus ve l\tersioe de uğramak üze 
re dört güo kadar ş brimiıde ka · 
lacaktır • 

ve Çorumlu Mehmed oğlu Mus 
tafavırı üzerlerini ikl tane çakmak ı 
taşı bulunarnk alııınııf ve bakla 

------------------rın da zabıt tutu!muıtur, 
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tedbir Zecri • • 
ışı 

- Birinci sayfadan arlan -

di ve ameli bir tedbir alı .. mı§lır. Arkada,lar; arsıulusal duru-
e ('' Ş;llldilik [foşallab ilerde bir çare muo ne kadar lloemli bir zamanın· 

buluruz] misilli yaldızlı vaidlu da bulunduğumuzu daha bir kaç 
dea baıka bir ciddi tedbir sure gün evvel Büyük Şefin ıelahi-

6~ ~ görnnıyoıUm . Btnım bildiğim I yettar ~ğzıodao işittiniz . Atatürk; 
~I· 

1 
ıt şey varsa o da z• cıi tedbir bu söylevindl'l Türkiye dıı ıiya-

11'1' tte iş • ıriik ederken t ı caretimizi sasınnı ana batııoı : bir kaç keli-
1tktedar etmek ıhtimali vardır. m•den en toplu ve en açık olarak 

il; A.vrupa dıplomaei&İ es ı areoglz bir çiziverdi . Uraylar koogreaio-
ıııiJI llıuaııımadır . de hiıloclmiıt , memlcketımiz 

r Oıabilir ki yarın lngiltere ·~ için aulh içinde, intizam içinde 

1 
tansa devletleri ltaıya il• an yaıamaoın ro güzel hır oümuoe-
9hınlar ve bizim alelacele zec- sidır, ıledi . lnönü bu ıöztine şöy-
ti tedbirlere iştirakimiz bizim ti- le devam elti : 
C~rl ve belki de eiyasi menfaa . Enteroaıyo"al hayat huzur sçio-
~11lıİze dokunsun . 7 Ka rı unuuni· de değıldir . Büyük valıalar mil· 
/~re.sa ile ltalya arasında ak- letleri ~ok mrşgul etmrktedir . 
'dıltn dostluk muah• deş;ni u Bız bu hildiatler içinde memleke-

, ıuıııııya(ım . timiz(gailelere kaptırmamak için 
Aceba zecıi tedbir lr r işirde ciddt bir eulh politikası y.pmak 

'11•raf k•lmak mfimkü değilmi siyasetimizin esasıdır . Bu snlh 
1di ·.ı 

hayatını lemin elmek için Türki-
~ıı ~· Bitaraf kalmanın mahzuru ne· yenin bağlaodı§'ı muahedelrre dik· 

11 
? katli bir surrtte ıiayet etmek şi-

". İlen ltalyııya tarafgirlık etine- arimizdir . 
t 

1dik drmıyorum . İtalya ıulbu Sayın uk .. daşlaıım~ bu sün 
lql• 

•I etıi . Arsıuluaal duıuma kar- sizden tavsibiııi dilediğim kanun 
il b·· ük b" ı· . b • 1 d Uy ır mrıu ıyet altı .. a gır- lilybası işte bizim u tradısyone 
1
1 

Ve bence çok •tır bir hatil it şiarimizdeo doğmu;tur . Azanrr 
'ıııı· • oldu . d ld & 1 1 t · • ~ o u11 omuz u us ar soaye esı 
h· F •kat bu 11rf kendisine aid yak•n malfimııouzdur ki •on •Y 
1 ır iştif . Herhalde başka- tarda İtalya - Habea ihtılilfile 
:nıo malına göz dıkmrk menfaat uğ.aştı · 

,
1 
·n baıkaiinıll yurdunu lı cavüı: Biz bu mesele ile ancak mil 
ilıek bukulı:u düvele, hukuku mil- letler <'emiyeti kararlaanın bizi 
't~ nıobalıf hareketlerdir . mecbur eltığı ö!çüde iıtiğal edi-
n Meald·f Uluslar Kurumu yoruz . Bunun chşında tam bi• 
•ıbi ö " d" taraflığa riayet ederek işe karıa-n nune geçeme ı . 

j Şimdi zecriJtedbirlerle harbi mak isttmiyorut. İtalya ile mü -
Ur<turabileeekmi ? Zecri tedbir nasebatımız evvelki yıl on sene 

.. , Umumi bir harp doğurabi· uzatılan bitaraflık ve dcutluk mua-
1 diyro diplomatlar vardır . hede si ÇtrÇcVr si içindedir . Ve 

8 d ı 1 · h • son zamanlarda daha eyileımi9· ; azı ev et erıo ususı men· 

1 ;•tı icabından olan z.cri tedbir-~ lir · 
,_1 bi:ı:i ne deıece allikadar eder Habeıistanla münasebetimiz 
~ıb ? normal bir haldedir • Hükfime-a . 

8 timiz kendis'oi aiır muuliyet- ı , •tlca devletler zrcri tedbir-
ı·,.·t •lıomaaını i§lirak ~dıyorlar- lerle kartı karşıya bulno<luran bu 

1 günün vakalarıoı bir taraftan 
·1 • Ben bunıı kar•ı itiraz ede- 1 
"' • talya ile eyi münueb.tlerimizi "d · B · .. 
~ tınıyorum · en tıcaretımı diger taraftan u)u5l.ar &osyetesine 
, ~~ belki de siyasdimize doku· 
le k kartı olan vazifderimizi göz 

' 1 i~· bu işe girişmezıek olmaı· ooünde tnıuak dıkkatle takıp 
' diyorum ? etmek mrcburiyetindedir . Arsı- j 

"~i'er yanılmıyorsam Uluslar ulusal alemde bir intizam uosurıı 1 

\111 ıı:ıu üyesi olmalarına rağ- olan Tüı kiye ; genel sulhun ikol- 1 

'.~ ~ecri tedbirlere iştirak et- lektif emniyet tedbirleriyle millel-
'ı\ ıstemiyeo ve bitaraflığı ter- ler cemiyeti n Kelloğ misakı 

1 

' it ;~en bir iki ulus vardır . Bun çerçeveleri içinde yapılan mınta- ı 
'ıt ger [hali ıelAm•t de kenar- kavi misoklaola zihoıy.tlerde sul- 1 
ıll [gülüşmeler J düıtuıun ka ha karşı mütemadiyen beslenile-
'1ınışl.,dir . cek muhabbetlerle milletlerin 

A/1. - Zecri tedbirlere iıtiraki her hangi bir tecavüzü ö.ıünde 
, bükümetimi:ı:i atide ne de· kuvvetle karşı koyabılmck kabi-

•' -~ Ilı ta~arrır edtcrktir . liyet ve vasıtalarını ihmal etı:ı.e· 
'il~ - İatirakim · ze binaen meleriyle ve bur dan silahlanma 
p leıııeı zararlarımıza karşı Co- müsabakası ı;ıkmamuı için silah-
tt~•atıon vesilesi sağlAm auret larıo adilane tahdidine çare ara 
~tııin rdilebılecektlıi ? makla en iyi korunacağına kail-

\~ - Ademi i§tir.k•mİz ha · dir · b ll:ıahzuru ne olac . ktır ? Türkiye uluslar cemiyelıne 
• 1 .._ Gövenantı imzalayın 11alkaular anlaşmasında umumi· 
.,'1 zecri t.dbirlere iştirak et- yelle bomaıılariyle ve dığ<'r bütüo 

11 '~ devletlerin ulusl.r kuıu · devletlerle karşılıklı kurduğu 
~·karşı vaziy !ileri ue olacak- münasebetlerinde bu kaoektle 

~~k- Zecri tedbirlere iatirak 
k Uluslar kıııumu üyeleri i

l 'sın yo~ sa ibtiy ı bir va 
sllıi teşkil ;ediyor . 

ı~ ~Yıo arkad•şlaı; bro sırf yur-
1 ~~Un alakası nolctai r.azarıo-

hbsi mutelaalarımızı arzet-
1' Yerilecek karar Yüksek Ka. 
l~h aittir . ' Anclk mesele oJ-.,, .. .. 
~' Otıemlidir . 
~,;ııaeııaleyh meseleyi bitaraf 
ı/ tahmin ve trtkik etmiı 
\b~Utıuz, .ve yüksek karaııoı 

- &Öre vereceğ•nize emi-

l Or 
ı\ •~e sesleri J 
l~Qkara : 13 (A.A) Kamutayın 
\ ~kü toplantısında Beıc Tür
,Q~ ı\fyoo ) söylevinden son· 
'fi~ •lan Dıı İş'eıi .B . kaoı 
ı1 Uüştü Aru, •şağtdaki di· 
'""" . ''11§hr : 

çelışmakte:lır . Meml•ketimizin 
müdafaası eksik veya zaif şeraite 

tabi olan yeoleri üzerinde hepi
mizin dıkkat ve hassuiyetınh 

böyle huzursuz zamanlarda daha 
artmış olacağına ıüphe yoktur . 

Bu sözl.,rimle boğazların va -
ziyetine işoret ettiğim derhal yük
sek dikkatioizdeo kaçmamıştır . 
Müdıfaa kudr•timizi tamamlamak 
ihtiyacını her münasebetle ve her 
yerde anlatm•yH çalışmaktan bir 
an gui kalmıyoruz . Bu samimi 
rlilrğımizin dost ve alakadar dev
letler tarafından ryi anlaşılaca
ğını ve m mleket müdafaasrna 
ait lıu eksiğin tamamlanacağı gü 
nün çok nzalc olmıyacağını 

ümit •imek isterim . Her halde 
ber hangi bir tehlike müş ı hedesi 

önünde bu hususta icabeden ted 
birleri almakta hükumetimiz te-
rcdd'~t etmiecektir . 

( Tllrlc Sözii ) 

Balık bolluğu 
4 - 5 kiloluk torikler 20 

kuruşa satılıyor --İstanbul aoo zamanlarda To 
rik balığı bollaşmış , fakat ltalya 
ve Yuoaııistaoa çok miktarda ih 
racat yapılması tesiriyle fiatlarda 
geçen yıllara göre bir misli faı:la- 1 
lık görülmüştü . lıtanbulda balık 
alan ltalyan ve Yunın gemilerinin 
hareketi ve fazlı mal çıkması yü 
züoden dün birdenbire torik fiatı 
yarı yarıyo düşmüştür • 8 - 10 ki
lo gelen bir çift toriğin toptan 
fiatı 47 kuruıtan 25 kuruşa io 
mi§tir . 

Perakendeciler, tanesini 15 
kuruşa aldıkları Tarikleri 20 ku · 
ru~a &atıyorlar. 

Bn fiat, bir gün et'Ytlkiodeo 
çok otuz olduğu için büyük rağ
betle karşılanmış 'l'e balıkhaneye 
ıetirilen 70,000 çift Torik tama 
mıle iç piyasada sarfedilmiştir. 

Torik bolluğu daha 20 güo sü 
ree•ktir. Bu gidişle fazla çıkacak 
balıkların denize döküleceğinden 
korkuluyor. 

Küçük palamut akını dnrmnş 
tur. 
Bu yıl ihraç edilen palamut 150-
bio, Torik 200,000 çifti bulmuı 
turr 

Ayrıcı tuzlayıc ı lar da 250,000 
çift Torik almışlardır. Pa!Amutla 
rın çifti toptan fiat 9-10 hruş 
tur. Çünkü hep az bulunuyor. 
Torikten sonra uıkumru akını 
ba§lıyacaktır. Bu yıl balıkçılık ba
kımından çok bereketli sayılıyor. 
Alakalılar durumdan memnun gö 

Alacahöyük' de 
Çok kıymetli eserler 
meydana çıkarıldı. 

--- · 
Eıli yıldanberi arkeoloji alim

leri tarafından yoklanınakta ve in
colenmekte bulunan Alac•höyük 
tarihsel mıntakıiıında Türk tarih 
kurama tarafından son giinlerde 
y•pılan ara9lırmalar, mevsim yü 
zünden şimdilik gelecek seneye 
bırakılmış ve Doktor Hamit Ku
şay ile arkeolog Remzi Oğuz ve 
arkad•şları ilk kazılar hakkında· 
ki raporlarını hazırlamak üzere 
Ankaraya döomUşlerdir. 

Heyet her aeydeo evvel Hö
yüğün yaııoı, Höyükte kaç türlü 
medeniyet çağı geçirildiğini tesbit 
etmek istiyordu: 

Oaun için ilk ameliye olar.lı. 
Höyüğün en alçak yerinde açılan 
deneme hafriyat,. hafriyat alanın· 
da sistemli bir sondaj Höyüğün 
en yüksek yerinden 18 20 metre 
aşağıya kadar inmiıtir. 

Üç metreye kadar Osmanlı, 
Bizans, Roma devrinin, sonra bir 
den Eti çağı yapıları ele g•ç;riJ: 
mif ve dört metreden sonra Etı 
çağının vesikaları, altı metreden 
sonra Pıoto battı ve Kelkolitik 
çağıoın eserleri.bulunmuştur, 

Oouncu metreden aşağıdan 
da muhtelif devirlere ait kültür 
tabakaları devam etmekle bera 
her topraktan sızarak gelen sula
rıo çokluğu, çalışma imkiloıoı 
kaldırmı§tır. 

rl1nllyorlar. 

Kadının kuvveti 1 ---İtalyan - Habeş savuşı çıktıktun 

Fakat bütün elde edilen bu 
eserlerden Alacahöyllkteki me. 
deoiyetin üçbio, üçbio begyüz 
yıllarını kadar uzadıiı teabit edil· 
mi§tir. 

1 Buouo Anadolu taribi mede
: niyeti bakımından büyük önemi

ni kay drtmiye lüzum yoktur. 
Altı buçuk ve sekiz metre 

derioliklerde ele geçrn üç bOyük 
mezar bugüoe krdar ön Asyada 

-
Sayfa . ıl 

-

Asri Sinemada 
13 Teşrinisani çarşamba akşamından it'baren 

Elmastan parlak civadan oyna1' 
Anni Ondra 

Aşıklar oteli 
Filminde 

iki saatınızı neşe, zevk, ve kahkahalar turanı içinde geçirecektir. 

Filme ilaveten • • 
istifadeli dünya havadisi 

pek yakında : 
Büyük edip Klot Farerin eserinden 

-- öldlren adam 1571 
6109 

FevkalAde bir konCıir , pek mükemmel bir ses , rahat knltukl•r ve 1 
3n büyüle yıldızların temsil ettikleri en büyük Cılmler. işte : bütün bun

ları pek yakında kapılarıoı sizlere açacak olan 

(Ta D) 
Sinemasında 

görecek ve beğeneceksiniz 

Pek az bir zaman kal ı:fı bekleyiniz 

6106 

sonra Habeşler hakkında epi şeyler 
öğrenmek fırsatını bnlduk . Oünya• 
oıo büıün gazeteleri her glin Habe
şistan hakkında süıun süıun çeşitli 
malumat vermektedir . Bu ma
lumat arasına Habeş edebiyatı , 
maoatları ve tı ·kerlemeleri de karış

tırılmağa başlandı . Bizim de hoşu
muza giden bu tekerlemelerden biri· 
ni aaağıya alıyoruz : 

b~lun.ao tarih .v~sikaları arasın~• ı 
bırio cı dert ceyı ışgal etmek ted ır-

1 

::::::~_~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::! 

ler. Çıkarılan eserler arasında tunç, Ben bı·r casastanı 
"Demir kuvvetlidir, lakie at r ı 

onu mağlüp eder . 
Areş kuvvetlidir , lı\lı:io suya 

mağlup olur . 
Su kuvvetlidir , lakin gllnrş 

onu mağlup eder . 
Güneş kuvvetlidir, lakin bulu 

ta m•ğiup olur . 
Bulut kuvvetlidir , lilkio arı 

onu mağlô.p eder . 
Arz kuvvetlidir , lilkio insan 

onu mağlüp eder . 
İnsan kuvvetlidir , lakin ye'se 

mağliip olur . 
Y e's kuvvetlidir , !ilkin şarap 

oou mağlüp eder . 
Şuap kuvvetlidir , !ilkin uy

kuya mağlüp olur . 
F.kat kadın bütün bunlaıdao 

kuvvetlidir . ,, 

T rvfık Rüştü Arasın ~ık sık 

n sürekli alkışlaıla karıılanan 
lıu beyanatını müteakip akvam 
cemiyeti htyeti umumiyrsince 
trşkil oluo.ın irtibat (Coordinati 
on ) ko.oitesioin misakın 16 ıncı 
maddesi mucibioce akvam cemi· 
yeti azalarına terettüp eden veci 
bel•re ait olaralc kabul eylediği 

ikti@adi ve mali trdbirlerio cemi 
yel azasından bulunAn Türkiye 
Cumııriyeti tarafından tatbiki bu
ıuaunda icabed•n mukarreratın 
ittıhazına kamutay tarafından ic 
ra vekilleri heyetine sclihiyet 
veren kanun liyihası reye konula 
rak kabul rdilmiştir . 

Kamutay Cuma günü topla
nacaktır . 

il Kastadiva 1 
:.---------J 

bakır, taş, pişmiş topraktan va· 
zolu, kaplar, ı•mpanya kadehle
ri, bilezikler vardır. 

Arap ülk0lerinde 

-Birinci sayfadan artan -

Sekıeteri L•ğard, lran hükumeti 
le temas için Tahrana gitmiştir . 
Beyrut limanının İran transit eı
yaşına bir merkrz haline getiril· 
ınuini temin için yapılacak olan 
koou,nıalarrn, bilhassa Suriyeyi 
lraka bağlayan Telküçük demir
yolunun ioşuıoden sonra müsbct 
bir sonuç ver« ceği 1Jmuluyor . 

Bundan başka, bu 1§ ıçııı Beyrut lı
maoı da genişletilerek önem' i te
sisat yapılacak ve İrPo transiti için 
azami kolaylıklar gösterilecektir. 

• 
Berlin radyosu, Bari ve Pa

tis merkezlerioden sonra geçen 
perşeobe günürıdenberi muayyen 
ıaatte Arapca neşriyata başlamış 
tı.r • 

• 
Kudüs Bunda bulunan 

Habeş tobaundao 60 groç, yurd
larıoı İtalyaya kartı mudofaa için 
gönü!lü olarak Habeş . ordusuna 
gitmek üzere buradan ayrılmış
lardır . 

Bunlar, dtmiryolıı durağına 
saf halinde ve ellerinde bayrakla 
rı olduğu halde gitmişler ve yolda 
halk tarafından uzun uzun alkış· 
!anmışlardır . 

Açık konuşma 

Şehrimiz C<ZI evinde mevkuf 
Bey uramından lbıahim oğln Yu
sufa: 

Mektubunuz Cumhuriyet ge
nel savamaolığına verilmiştir. 

Ôoemle göz önünde tuıulaca
yğındao mio cılabilirsıoiı. 

işte size bir şaheser ki bir daha eşini görmezsiniz 

Bu akşam 

Alsaray sineması 
Bu fevkalade filmi göstererek Adana sinema hayatında yeni bir canlılık 

yapacaktır 

ilaveten 

dünya haberleri ve Habeş harbi 
havadis filmi 

Pek yakında 

Kastadlva 
temsil heyeti 

Adana halkının Ramazan günlerini hoşça geçirmeleri ıçın m•şhur 

eanatkArlardan IJehcet Sırrı ve Kemal beyler-Operet ve R~vü heyeti 

şehrimize geliyor. 

6116 

Adana Elektrik Türk Ano
nim şirketinden : 

1- Elektrik telleri yakınında yapı ve yahutıa onarma işleri yapa. 
cak olanlu rın, tehlikeye meydan kalmamak üzere, sosyetemizi haber
dar etmPleri. 

2- Binalardaki soba boruları ile su oluklarının ve mağaza perde 
demirleri ve benzerlerinin elektrik nııkillerinden mümkün olduğu ka

,J~r uzak bulunmasına itina edilme~i her hangi bir kazaya meydan ve
rilmemek üz•re, sayırı Adana halkından ehenımiyAtle rica olunur,6107 
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Sayfa 4 

Adana Borsası Muameleleri 

CİNSİ Eu az 
s. lC. 

Satılan Mikdar 

K.Uo 

apı malı pa muit-=-. _,,....,,----, -:.-:-::-,,---
i yasa parlaj!'ı •• ·-_3_7 ___ ·,-_;3:..;7;,:..•50~--J.----------ı 
iyasa temizi ,. 

iane 1 38 40 
Jane 11 36.25 38 
Elı:spre11 39,25 
Klevlant 1 

YAPACI 

Siyah 1 1 
Ç 1G1 T 

ı-2,02,5 

1,90 1,92,5 

HUBUBAT 
Bu~day Kıbrıs .. y,.rli 6,75 

Mt>ntane 
•i,25 

Dt>lice 
Kuş yemi 

Kf' ı t>n tohumu 
l\t f'rcimt>k 

ın.-;;;.S:;..;iu.,.;..m:..;_ ______ il 15 

UN 
•••• Salih 900 

____ :::.:..:..:.::.... ________ .-~~~~:.::....====~·-------... ., ·-
!Simit "'!------•-------1-------·---1 

-....---Cumhuriyet 950 __ -·--------• ... 900 
Düz krıma ., 
Alfa ., 

Kambiyo ve Para Lh·erpul Telgrafları 
14 / 11 / 1935 İŞ Bankasından ahomı§Ur. 

ScuaıiıR Peıwı 
IL---------,-;.==6~--:6;-;9~1-Liret 9 / 79 

Hazır 1-=-:..:.~-.,..------ı--...,,l- 97 
6 3 ,1 Ranmark ---: 

._~l~i.,.;..n.,.;..ci___,K_._V~a~d~e~li ____ --==--l 32 :_F~r~a~o~k-"F~r~•-o~sı~~.:..:._ ___ 
1 
_ __,,~-ı---. 

2 inci K. Vadeli 6 Sıerlin .. loeilis" 618 
Hint hazır 5 92 Dolar 0 Amerika;.:.o-.. --• 79 47 .. ---------------1--- 60 ___..;;~-=-~---:---"'----
Nevyork 11 Frank .. ini ·re., 

Ballı Babk yağı 
Balık yağı Norveçyanın halis 

Seyhan eczanesinde satılır 

Mlderrls doktor 

Raşid Tahsin Tuğsavul 

6112 

Avrupa ve Şarımızca tanınmış Hoca doktor Haşid Tahsin şarımıza 

gelmiştir. Oc hafta burada kalacaktır. Baş vuracak hastaları : 

llergün Merkez Eczanesi karşısınduki Muallim Doktor Fuadın mua 

yenehanesinde kabul ve tedavi etmektedir. 6012 4-5 

Markoni- Markoni-Markoni 

Radyoların en mütekamilidir • Markonide parazit 

yoktur. Ses temamen tabiidir. Eşsizdir ve ucuzdur. Bir 

sene de vadelidir . 

5- 10 6073 

Yıldız gazinosu üstünde Yeni 

Halk Partisi binası altmdc1 

--------------------------------------------------------= 
Birinci 

Göz hastahkları mütehassısı 
Doktor Mesut Savcu 

Hastalarını her giın öğleden sonra saat 13 - 17 ye kadar HilAli· 

ahmer civarında istiklal mektebi karşısındaki muayenehanesinde ka-
bul eder. 5912 14- 14 
~ _____ , ______________________ , 

( Ttlrk ~dl ) 

Adana birinci Noterliği 
yüksek kat.na 

Adanada mukim Avukat Abdur· 
rahman Ali Özler ve Mehmet 
Fahri Uğurlu tarallarıodan dairei 
Aliyelerinin 26 -10-935 günle
meçli ve 4651/l96 sayılarilti tebliğ 
ettirıleo ihtarnamed-3 göya mü
vekkillerine ait arazileri müvek· 
killerim kendi arazileri içerisine 
alarak başkalarının uhdelerine ge
çirilmek için mevki ve hudutlarını 
tebdil ile muamele yapmak iste· 
dikleri ve bu suretle yapılacak mu
amelelerin hiç bir kıymeti olamı· 

yacağı ve bu şekilde yolsuzluğa 
sebebiyet verenler hakkında takı· 
batta bulunulacağı ve ihtiyar etli 
lecek masraf ve maruz kalınacak 

zarar ve ziyanın müvekkillerimden 
tıızmin ettirilec \ği bildirildiğind~n 
aşağıdaki ccvul>ın verilmesine mec
burıyet hnsıl olmuştur. Şöyleki : 

İddia eyle , lıkleri gibi gayrın ara· 
zisioi ktndi arazilerımize kattığı· 

mız ve başkalarının arazisinde tu · 
sarru(umuz yoktur. Bu iddia ey
ledikleri aruzılerden Abacı oğlu 

Mustdö, Veli w Mehıntıt, ve Üd

man oğlu Ganiye ait arazileri Ye · 
miş\i köyünden 11 cı M~h:net oğlu 
Mtıhnıedin işgulinde bulunduğu ve 
Çomak Mahmut, Muu ve Hacı ve 
Mehmet Vd Mustala ve Bekire ait 
uazıleriode müvekkillerim arazi· 
leri içerisindd olmadığı ve civu 
köylüler tarafından işgal edılmek 

ıhtimwlı mevcut olduğu ve müvck
killı•rime teffiz ve hükO.ınet mari · 
fetilu teslim olunan 4956 dönüm 
araziden fula bir arüzileri mev
cut bulunmadığı ve mevki ve hu
dutlarıoın da tağyirine ortada bir 
sebep mevcut olınadığı mumaileyh 
Abdurrahman Alı Özler ve Fahri 
ve müvekkillerince malftm olduğu 
halde bu tarzı hareketleri bizi z-ı· 
rora sokmrık için bilerek yapılmış 
muamelelerde b•Jlunduğundan bu 
yüzden duçar olduğumuz ve ola
cağımız bütün zarar ve ziyanlnrı
mızıo ve hildlı hakikat yaplı dık
ları ve bun lan böyle yaptırmak 
teşebbüsünde bulunacoklerı keşif
lerden gelec ık zararlardan mü
vekkilleri ile birlikte şahsan Ab
durrahman Ali Ôıl ·r ve Fahriyi 
mesul tutoca~ımızdan moh1mları 
olmak üz re beş nüshadan ihnrct 
bulnn..ın ihtaroıımelerimizden bi
rinin bay Ah Jurrahman Ali Özlere 
birinin Fahri Uğurluya tebliği ve 
bırin n <le Türksözü gazetesinde 
iJAoınt hiriııin <le taraf•ma ia . leihİ 

beşinci rıüshııaının da asıl olarak 
dairenizd' al koııulmnsını <lıleriııı 

Ser dPOgt'Çti Ali Rıza ve hisee
darlnrı vekili umunıileri M Nı dim 

M. NEDlM 

Y11v. No. 
Sıra No. 

5125 
209 

Beş nüsha ihtar bu nüsha talcı. 

dairesince Adona Türksözü gaze
tes:ne tebliğ olunur. 14 T. sarıi 935 

Adana birinci ~loteri 

R. NiHAT AYSAN 

Kadirli Noterliğine 

Muhat•p: Oıvutlardan Moh 
mut oğlu Ümmet . 

Kozanın Aslen pnşa mıdrnlle 
sinJeo Mı·hm~t orrlu Ali k1rısı Fıın 
tımad ıı Noterlıkten musatldak M· 

net mucebince alacağ.m olun s ı:. kiz 

yüz liranın tahsili içiıı icracı ta · 
kipte bulnnmuştum . M•1zbure lıu 
borcu vermemı;ık için bana fera-

ğını taahhüt elliği Kadirlı<leki tar-
lasını kocası Aliyo ldağ etmeğe 
t<>ş.,bbüs etıniş vo şu fernğ' mııa • 
melosinin muvazaalı bulunduğunu 
ve iptali için dava ııçncnğımı ken-
dılt•rine memuriyetinizdeı . ilıtarattıı 

L~astadiva 
vilayet daimi encümeninden ; 

bulunmuştum . Ferağ muanwlesi · 

1 
nin y11r,ılına81 üzerino t.le Knd irli 

_ mahkeme~ino iptali akit davası 

l•Çtım. Heni.iz intıı~· ed • lmerniş ise 

ldarei hususiye ile ulAkadar de
vairio, Hususi muhuselıeJeki nü
munelf'te göre yaptırılacak (3629) 
Jirıı ( 37 ) kuruş muhammen be
ılelli matbu ı evrakın açık eksilt 
mesine ilAn olunan gunde istokli 
çıkmadığınJaıı işin pazarlıkla yap
tırılnıasına kar&.r verilmiş olıluğun
dan nümun11 vu şıntnamcyi görmı k 
istiyeıılerin her gün Muhusebci 
Hususiye mü<lürlüğtine nıürucaııt
ları vı:ı ilınle günü olan ikin'}i teş · 
rinin 19 uncu salı gürıü saat onıı 
kadar % 7 buçuk pey a kç. ı~ri 
veya muteber banka mektubu ile 
VilAyet daimi encümende hazır 
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len karısının Lorcıınu kurtarmak 
için bıı dı-(,l <ln bcrçlıı<la ınuvazeha 

ilo teferru ettiği tuı lııyı başkala

rına satmnğa kulkıştı~.nı ve Da-
vutlardaki tarlayı Mahmut oğlu 

Ümmete fer,ığ etmek üzıırc bulun
ılu~unu eş i ttirn . Bordar konunu

ııun 277 inci vA miilcokip ınaıldu
lerilo tanılan hnk 1ıkurn n z rı ıti-

bora alınarak kcyf.yotin bu husus

t ıki taliplerce mal Om olnınk v) 
ıleride nıadur kalmamaları için bir 
snrAtinin gazel~ ıle ılanı ve diğer 

m•1Ahn~ının yııkorı<lo:Ci nıuhntnbn 

tebliği ve üç i ncü rıü9hasının da 
bııdel taetik bize verilmesini dör
ôürıCÜ nüshasının memuriyetiniae 
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saklunmıısını dilerim. 
Şihşnrni köyünden binhaşı 
oğuı)orında ı Ahmt loğlu 

O~rnR 
Ahını t oğlu 
ALİ HIZA 

( OevletııizJ • ~:r:ınlen ı.:olrık Os 
mnn cer ubrn lıüyiik nrkosı şnrk.ın 
dikili tRŞ gaı hıın t aşlı geçit vn Da
vutlar movkıin le şorknn kamışlı 

hüyük şimalen kesik gnrhrn şif 
cenuben tı.rik ile mrıhdut . ) .. / 

OMER 
Hor çte tanzim eılilip daireme 

tos tik i~·in getirilen işbu ilıtarn a • 
m ~ n•Ü • dt•recatınııı doğru olrlu 
ğıınıı şnhsını trnııirğım maruf lıin 

b~ ş ı oğlu Ö ıı er lıuzıırııın hı ikrnr 
\'C pııl üzerindeki imz .. yı Alı n Zf\ 

vn Ömn yanımda koyduklarını 
t<.ıstik cılPrim Lin dokuz yüz otuz 
lır. ~ sene.si ikirıci tı şrin ayının on 
biriuci pbzıırt c~i gUnii 
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Resmi oıülıiir 

lmıa okunooıamıştır 
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idarenin malı bulunan 47-:.ı. 
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rn ve oçık arttırma sıır .. tıle ~ 
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