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meyiş yaptılar . Talebrlerden beş ı 
v~·alı var. 
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Yarından sonra .. 1 

1 

alya aleyhine tatbik edilecek 
zecri tedbirler nelerdir ? 

1 . ... 
1 
kı .gün eoora İtalyaoları1 zec- 1 

~tdbırlerin tatbikine başlana 

1 
lır . Elli iki devlet bo buıusta 
labık kalmıtlardır . 
Ckıırlarımıza ltalyaolaro 18 
b~'§riode tatbik edilecek zecri 
1rlr rin neden ibar.t oldnğu · 
•nlatıııak için elli ıki devit! 
-t•ndan tatbikic.e karar verilen 
1 8 , ınülıimmat ve harp mal
tai addedilen madd.lerin ad · 

IQI 
aşağıya yazıyoruz : 

~•tegori 1 - 1 - Tüfekler 

2
••a'1inalar ile namluları . 

ı· - Her çapta mitratyozlar, 

1 Uı•Jı tüf.k ve tabanca ile nam
•r ı 
3 . 

1 - Her çapta top , obüs ve 
1

1
n topluı ile kundakları , 

4 
Uları ve fireoleri . 

d - Yukarki 1 ve 2 nun..ara 
' ladad edilen silahlara mab
Ceplııne , yukarıki 3 numara
~a~ıh ıılahlara mıhsus dolu 
oş rnermiler ve toplar için 

iti 
S •nmış şevk barutu . 
Ilı .... Dolu veya boş humbara , 

1
b•lar , torpidolar n torpil 

1' e bunları atmaja veya pat 
~a· ' h G ıra,ma sus aletler . 

1 
- MubHebe arabaları , 

'lijı •rıbal.r ve trenler , her 
tırblar . 

11l{•t ğori 2 - Uçak gemile
~ d,nizaltı gemileri dahil ol 
'ıj h ide ber sınıf harp gemi -

-,
1
't•t · gori 3 - 1 - Havadan 

·, ~eyı h•vadan bafıf , mon 

1hp,lmış veya yapılmamış ba 
tkoeferile onların pervaneleri, 

füzölajları , atış türelleri , tekne
leri ' ampenajları ve ini§ takım · 
ları . 

2 - Hava teknelerine mah
sus motörler . 

Kategori 4 - 630 gram ağır
lıktan fazla ağırlığı olan otoma
tik revolverler ve tab&ntalar ile 
işbu maddelere mahsus cephane. 

Katrgori 5 - 1 - Kimya 
vqa yangın harbine yarayan alev 
saçan ve ker türlü püskürtücü 
aletler . 

2 - Hardal gazı , Lewiside , 
Metbyerıio di cbloree , Eıbylar 
sine di cbloree ve kimya yabud 
yangın harbına yarayın diğer bü
tün müstahzarat . 

3 - Harıı barutu ve mevaddı 
infilakiye . 

İtalyaya gönderilmesi yasak 
edilen ihracat ambargosu içinde 
§u maddeler vardır : 

1 - At , katır , merkep , de 
ve , ve nakliyatta kullanılan sair 
hayvanlar . 

2 - Kauçuk. 
3 - Bokasit alomyom , almin 

( humzıı alaminyom ), ham de · 
mirle her türlü demir , krom , 
manganez , nikel, titan, varıalyom 
ve bunların bam maddeleri ve 
demirle karışık halitaları 1 keza 
ferro - siliko - mangan~z, ferro
sıliko manganez · alominyom ) 
kalay ve bam kalaylır . 

Yukrıdıki 3 listesi zikredilen 
madenlerin bütün bam tekillerini, 
tasfiye edilmiş maddelerin zuruf 
ve halitalarını da ihtiva eder . 

Bir facianın tafsilatı 
~ebolu vapurundan kurtulanlar neler 
~rı latıyor?facia tahkikatının son safhası 
1 
, Qklıolo vapurunun İzmir körfezi a~zınn ya kın bir yerde batarak , 
~~I Yllrddnşımızıo hoğulmaeile neıicelenen bir faciaya sebep oldu· 
~' İl·ndur . Bu facia hakkında 13 sonteşrin tarihli lzınir gazeıele-

11, u,u tafsilat vrriloıekıedir . Gecenin karanlığında deniz ortasında 

1 r Ürpertiçi bir facianın nasıl geçtiğini anlatan lıu yazılardan bir kıs· 
0 ~ '1ğıya alıyoruz . 

~t l D~ anların anlattıkları: 
i un nıüddeiumum likçe ifade 

'iı ~ ıo kaznedelerdeo Tar 
lb· l:nv., ve lstıınLullu Zey 
~~'d:n adında iki gençle bir-
' ttı . . k k ı~ rımız onuşmuş ve ua 
f'llıd ~ tafsilat ~lrnıştır . 
·~~er· M · d b' ı , er sın en vapura ıo · 
ı,:e biııdiği andan itibaren 
,
11 

dtfterine bir çok notlar 
~ lr · Deniz ıuyıı ıdan hala 
i1i bir halde olan batıra dd 
ıı l'lıuharririmiz okumuştur. 
d:Q ve Alanya ile Fioikede 

ıı-t1 nıüddct\.e bu yerlerin 
ı,·: !eri hakkında sahifderle 
1~ § Yoı-dır, Finikeye aid yazı 

V u saıırlu vardır : 
ıa "Por yükii fazla olduğun 

·~ e tarafa yattı ve güverte-
' .. •sıı Süvarinin rmıi üze- / 
't guvertedeki un çuvalları 
~,"§y~ bir taraftan öbür ta 1 
ın 1 -~ ç e kaldırılarak vapurun 

1 
ı1,~'•i lemin edildi . Fakat j 

Radostan sonra yolda vapur bi ~ 
defa daha sağ tarafa yattı . Ve 
bu şekilde yana yatık olarak bir 
müddei ıcyreıti , Gtne halk çu
valları bir taraft•n öteye te9ıc.lı . 

Karaburuodan geçtikten son
ra vapur geae yana yattı . Hava 
rüzgarlıydı . 

İ:ı:miıe iki saat kala Kılizman 
açıklarında• sağ tarafa yatan va· 
puruo kamara deliklerinden su· 
lar içeri hücum etti. Vapur faıı 
la b•tmiş olacak ki uğraşmak 
fayda verm edi, kazan dairrsi de 
su içinde kaldı ve hafıf bir pat
lama oldu .,, 

H•tıra defterinin buudao son· 
raki kısmındn artık yazı yoktu . 
K~zaz~de bundan sonra h erke
sin karma karışık bir halde de 
nize atılmağa başladığım, İstik- 1. 

bal vapurunun yetişerek denizde 
batup çıkanları kurtarmağa uğ 
raştığıaı' bu vapurdan sarkıtılan 
m •rdıveoe bir kaç d,fa tutun 
duğu halde <lüştüğüoü nihayet 
kurtulduğunu söylemiştir . 

Dün 
Şar kurulu son toplan· 
tısını yaparak dağıldı 

Şar Kurulu dün ıon Teşrin 
toplantılarının sonunu yaptı ve 
gündeliğinde ıu müzakerede bu
lundu : 

1 - Mezarcı oğlu Süleyma· 
nın dilekç•si hakkında kanurılar 
encümeni mazbatası okundıı ve 
mızbat&daki muıalaaya uyularak 
dılekçe rededildi . 

2 - Fenni muayenelere aid 
reeim tarifelerinin tadilin" clair 
tarife ancümrninin mazbatan o· 
kuodu ve bu mev:ı:u etrafında ki
miııi lehde, kimiai de aleyhte ol· 
mak üzere üyelerden bir çoğu 
uzun uzadıya söz söylediler. Ne
ticede tarife encümeni mazbatası 
kabul olundu ve bu tarite mııci
bioce alınacak fazla varidatın yol 
ve istihlak i§lerine bucaoınası 

kararlaştırıldı . 
3 - Fen dayresinde boş mll

heodislikler hıkkında riyaset tek
lifi üzerine yollar mühendisi içın 
bütçede mevcud ıkı yüz eıli !ıra 
aylık ücretle mühendis bul~n• · 
madı~ı takdirde buoun üç yüz li 
raya çıkarılmuı ve aradaki elli 
lira farkın memur maaşlaıtodan 

yapılacak tasarrufatla kapatılma 
eı için riyaıet makamına salabiyet 
verıldı . 

Gündelikteld maddeler la -
mamlaodıktan sonra riyaset ma
kamından bir çok ıuallere karşı 
lık vclilmesini iıtiyeo takri tler 
okundu ve Başkan Turhan Beri· 
ker bütün takrirleıe ayrı ayrı ce 
vaplar verdi ve bu cevaplar ı eter 
görüldüğüodeo toplantıya son ve 
rildi . 

Mısırdaki hadiseler -
Durum gerginliğini mu· 

hafaza ediyor 
Kahire : 15 ( A.A. )- Hüku

mete , guetelerin bü11yetini tab 
dit n icabında tatilin e ıelahiyet 
veren bir emirnalDe çıkarrlm §tır. 
Her tarafla sükiı<1et varsa da bu 
emirname den dolayı yeni kar şık. · 
!ıklar çıkmaaındao korkuluyor . 

Kahire : 15 (Rıdyo) Polis ku · 
mandaıılığı bugün ıesmi bir bil 
diriğ yayarak C.zedeki hvkuk 
tal< belerioe Kahire, Tante ve sair 
yerlerdeki ıırevlere İ§lİCHk etmek 
üzere mektebı terk ettı!ı;ltrini ve 
bunların ; yüksek tarım okuluna 
giderek onları da yanlarına alup 
elleıinde Sopa, demir ve taılar bu 
lunduğu holde büyük meydanlığa 
geldıklerioi ve burada nutuklar 
si>ylemek ve konferanılıır vermek 
suretiyle büki\met aleyhinde nü· 
mayışde bulundukları ve bunun 
üzerine toplu bir halde bulunan 
bu be§yüz kişilik grubu da~ıtmak 
üzere kuvvetler gönderildiği ve 
bu talebenin asker üzerine sopa 
ta§ ve demirle saldırmaları üzeri 
ne onların. da karfılık olarak eil4h 
kullanmak mecburiyetinde kal-

dıkları ve bu sırada talebeden beşi 
nin yaralandığı ve bu suretle mi· 
tingcilerio dağıtilabildikleri ve bu 
işe ön ayak olanlarıo yak,.lanarak 
tahkikata baalandığını bildirmiştir 

İngiliz seçimi 

Londra : 15 (AA) - Seçimin 
1:-ugimkü ottices•ne göre 318 üye 
likteıı 250 sini hükumet kazan 
mıştır. Bunun ıki yüzü rnuhaf.za
kt\r, 88 i işçidir. Seçimin koti so
nucu da bu es;sa gör~ lıesaplanı 

'l' •onra vapur sol tarafa j 
~it ekrar çuvallar bir tar af
lıi, Ye ı:ıakledildi, yolcular j 
Ilı kasını da vapurun bııtma

lııv,~~i olmak için çalıştılar : 
-rı arkalarında taşıdılar. 

z, yoelabidın de vapurun yol 
da müteaddiıl defalar tehlike at 
l~ttığını, Kili2ma11 yakınında bü 

- Gerisi ıiçüncıi say{ ada -

' yar. Gazeteler hükılm•tİn rnuvof 
fakiyeıini tebnıüz eltirmt kte<lir. 
Seçim sükunetle devam etmekte
dir • 

r -- ~ 

İtalyanlar Kızıl denizde bir 
Arap gemisini çevirdiler 

İtalyan harp Bu hadisenin İngiliz ve 
gemileri arasında 

yol açmasından 
çarpışmaya 

korkuluyor 

Londra : 15 (A.A) - İtalyan harp gemileri Kızıl 
denizde Arap gemilerini çevermiştir . Bu hadise 
Sultanın İngiliz himayesini istediği Arabistan su· 
larında olmuştur · Bu , İngiliz ve İtalyan harp ge· 
mileri arasında bir çarpışma ihtimalini doğurabilir. 

Paris : 15 (A.A) - İngiliz - İtalyan müzakeleri 

1 
günden güne gücleşmektedir. Musolini İngilizle- ı 
rin Akdenizdeki gemilerini çekmelerinde israr et

i miş, İngilizler ise bunu kabul etmemiştir . 

Savaşın bugünkü safhası 
Habeş kuvvetleri dün bir italyan 

nakliye kolunu perişan etti. 

Şimal cephesinde önemli sayılacak bır 
çarpışmada Habeşler zayiatla çekildıler 

Kahire : 15 ( Radyo ) - Şi· 
mal cı pbesinde İtalyan kuvvetle 
riyle Habet kuvvetleri arasında 
mühim bir muharebe olmuştur . 
Bı muh.rebeda ltalyaa tüfeklni 
ve tayyareleri büyük i§ler göre
rek Habeşlilere oldukça zayiat 
verdirmişlerdir İıalyanlardan da 
biri Albay olmak üzere ölü ve ya
ralı vardır . HabPşliler geri çeki 
lirlerken bir mikdar cızık bırak
mak mecburiyetinde kalmıılar
dır . 

Kolouel Maryoti, general San 
tini kuv~etleıiyle ir tıbat peyda 
rtmek üzere ileri yürüyütilne de 
vam etmektedir . Buralarda Ha· 
h•şlileıin yeniden ıiddeth bir bü· 
cuma geçecekleri beklenivor . 

Roma : 15 (A.A) - Makalle 
cenubunda büyük bir faaliyet var· 
dır. 

Tiğre l:ölgesindeki bazi ltal
yan kıtaları Tayyarelerle beslen
mektedir. 

Kamutan DelmıDto Seliko cİ ·· 
varında bir muharebe de olmuş
tur. Bölg de onb.,şbin kadar 
Habet askerinin saklandığı söy
lenmektedir. 

Adisababa : 15 (A.A) - Dün 
bir Habeş kumandanı İtalyan kı
taatının guieioden bir ltalyan le
vazım koluna hücüm ederek 81 
katır yüz tüfek ve bir çok muhim· 

mat ele g•çirmişlerdır. İtalyanlar 
bir çok ö Ü vererek kaçmışlardır. 

---------------------------------------------------~ 
İnebolu vapuru 

Faciasında Beşirin kı· 
zı Sabiha da öldü 

İnebolu vapurunun , uirad • iı 
feri akibetioi okurlaıımıza acı 
ile bildirrniıtik . Mersinden va
pura binenlerin sayısı şu suretle 
saptanmıştır : 

Mersinden nebolu vapuriyle 
İzmire : Ali 1 Niyazi , Nrcib , 
H~bcet, Enver , M.Jımed, Fatma, 
Nezahat , Sabiha , Ester, İlhan, 
Ali ; Çaoakkaleye : Mrbmrd , ' 
Ahmed , Hıfzı , Fatma ; İ@tanbu
la : Fıruze , Huriye , Fazlı , Ga· 
lib , N•cmeddin , Mehmrd . Bun
lardan ayrı olarak İzmire : 10, 
Gelıboluya 1 , Çaoakkalt:ye 1 , 
lstanbula 1 asker gitmiştir . 

Bu yolcıılar ar•şında ölü ko 
miser Adanalı Beşirın eşi N ciye, 
oğlu Bebcet, kızı Sabiha da bu
lunmakta olııp buolJr da kurta· 
rılanlar arasında olup Sabiha te
davi için kaldırıldığı hastahaoe
d o ölmüşlür . 

Nazilli mensucat 1 

fabrikası 1 

Nozilli mensucat fabrikasın · 
da müdüriyet ve memurin evie
lerile iltisak lıattıoın ioşe1ına de
vam olurmaktadır . 

Asıl fabrika binı.sı bu ayın 

sonunda ihale edilecektir . 

Ankarada 
Güzel bir yeni anıt da

ha dikilecek 

Ankara - Şar kurulunun ıoo 
toplaotıııuda Mecdi Saymanın 
verdiği bir takrir iörüşülmüt 
tiir . .Mecdi Saym•n bu takriri.ı
de BüyOk Kurtarıcı Atatürkfio 
Ankaraya geldiği tarihi günle 
Ankuanm hükumet merkezi ilan 
oluoduğu şerefli günü canlandı
ran bir anıtın , bu iki badis<nin 
birbiriyle kat'i alakası dolayı•iyle 
tehrin müuaaip bir meydanına 
dikilmesini ve bu işlo-ı m,.şgul ol
mak üzere riyaset makamınııı bir 
komisyon teşkil etınesini teklif 
rtmektedir . 

Türk Kült ür 
kurulu 

Türkiye Maarif Cemiyeti u
mumi heyeti yakınd~ Ankarada 
fevkalade toplantı yapacaktır . 

Bu ıopl.ntıda C•miyetio is 
mi "Türk Kültür Kurulu', Şf'k· 
!ine çevrilrcektir . 

Cemiyetin Ankarade büyük 
bir kollej açacağı Y' z•lınııtı. Bu 
kollej için Kamutay reisine ııid 
binanın verilmesi iateomiştir . 

Kollejın gdecek deıı yılında 

açılmuını çalışılmaktadır . 

Ceylıan lıaberleri : 

Bayındırlık işleri ve 
girişitler 

Ceyhan : 15 [ Özel aylarımız· 
d•n ) - Ceyhanın güzelliğini ka
çıran hallerden en başta geleni 
yolların pek feoa bir vaziyette ol
masıdır . 

Bu sene oray büdcesine, an· 
c.k istaayon - :hükumet arasın
daki yolun inşaat masrafı konul' 
muştur . 

Bu yol da yapılmaktadır .. Ö
nümüzdeki yıl yapılacak bütün 
prşı ve mahalle yollarının keıif 
planlarına §imdiden başıanmış
tır. 

Tamamen yeniden yapılacak 
olan çarıı yolları parke olacak
tır . 

Uray binası : 

Bır aydaoL.ri tadilitile uğra
şılan aray binaeının tamir bitmi§ 
v~ binanın yıkılma teblıkeleri her 
tnraf edilerek modern bir şekle 
aokulmuştur . 

Tenvirat işleri : 

Geçenlerd., umumi caddelere 
v• yolların biıl•şme noktalarına 
asılan lüks lambaları iyi ve eko· 
nomik netıc•ler verdiğinden, u
ray daha bir parti lamb• getirte 
rek lüzumlu yerlere Batırmış ve 
bunlar içıo muntazam ve boyalı 
direkler yoptı• mı ıtır · 

Temizlik işleri : 

Şehrin bozuk ve çamurlu yol
larına rağmen temizlik işine son 
derece önem verilmekte ve imkan 
içinde müsbet neticeler alınmak
tadır .. 

Umumi /ıl'/d ve mezbalıa : 

Umumi belanın inşaatı yakın· 
da tamamile bitecektir • Bütün 
proje ve eair ihziıratı bitmiı olan 
mezbaha işi de yakınd11 halledi
lecek ve inşnata başlan~caktır . 
ceylıanda tiyatro : 

Bir buçuk aydınberi Ceyhan
d a ıazlı b · r tiyatro var ! .. 

Tiyatro sao'atkarı adile dola
şm bu gurup, balkı grce yarılarına 

kadar uykusuz bırakarak~eğlendir
mektedir . 

Bu tiyatro hınca hınç, leba lep do 
luyor .. Bunun sebebi, muhitin dar, 
rğlence vasıtalarının yokluğudur. 

F •kat Artık m~deoi kasabalarımız ! 
\'e bu ol arın her yeniliğini tatmı§ 

i Hanları ., Gön güo hep yeni 
şeyler görmek istiyor .. Tenev
vülrr içinde yaşamak istiyor .. 

N· T. 

limanlar 
Ekonomi Bakanlığına 

verilecek 

Limanların Ekonomi Bakan
lığına devri hakkında Finanı Ba
kanlığınca bAzırlanan kanun liy · 
hası incelenmektedir . 

Layba ,prk yakında Kamula
ya verilecek ve bu toplantı dev
resinde çıkarılacaktır . 

Yeni bareme göre 

Özel kurumlar işyarları 
Bazı kurumlarıla çalışa ılar hak

kındaki buram kanunu projesi B•Ş· 
bokanl.ğa verılmiştir. Bu projeye 
göre ulusal bankalar işynrları ve 
öz~I konunlarile <l~vletteo bir hak 
ve imtıy•z alan kurumların işyar
ları , ucretli dııvlet •Jyarları halt· 
kında hükumet tarafıodan Kamu
taya yeni tuklif barem eıaslarına 

tabi olacaklardır . 
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Musolininin karısı 

Çok mütevazi ve köylü seviyesinden 
ileri gitmemiş iyi bir anadır. 

Bütün dünya basınının Muso
liniden sık sık bahsetmesi, onun 
hayat arkadı@ının da merak edil -
meıine, onun kim ve n111l bir 
kadın olduğunun aranmasına se 
bep olmaştur. 

Kocası hiltün dünya için bir 
"mesele,, olduğa halde göze gö· 
rünmiyen bu basit ve mütevazi 
kadın, hala köylü:ııoıfından ve 
seviycsindeu ileri gitmemiş bulu 
nuyor. 

Çocukluğundanberi alıştığı 
hayata sımsıkı sarılın Donna 
Raçel, saltanat hanedanına mah· 
sus ünvanlarl• tanınmaktan nef 
ret ediyor. 

Onun her hangi bir kalabalık 
içinde görmrğe imkan yoktur. 
Çünkü kalabalıktan ve merasim 
dP.n kaçar. 

Gerçi Doona Reçel birkaç 
yıl önce köyünden kalkıp Roma· 
ya geldi. Fakat Roma sarayında 
yerlrşmeyi aklından bile geçirme
di. 

Halbuki Homanm bütün sa 
raylılan onun emrine amade idi. 
Diktatör musoliuinia karısı Ro
manın dı,ında mütevazi bir kö
şede yaşamayı tercilıetti. 

Kendisi her sabah köşkünden 
çıkar, elinde taşıdığı sepetle çar· 
şıya gider, evinin sebzeıini, mey 
vuını alır. 

Yerli şarapların ucuzundan 
bir iki hasırla şişeyi septine yer· 
leştirir ve sepetini kolunda tışı

maktıa çekiamiyerek evine gö· 
türür. 

Bir aralık Duçe ile!karısı Ro· 
mada Villa Torlonis adıyle tant
D1lan muhteşem kaşanede yaşa

dıkları zaman bile Bayan Mumo
lini orta halli bir ev kadını gibi 
yaşamakta ssrar etmi§, ve ber 
vakıtki gibi ahş verişle, ev işle
riyle, çocuklarıyle meşgul olmak
ta devam etmiştir. 

Bayan Muso1ioi resmi törenle
rhı, ziyafetlerin, elçiliklerde ya
pılan resmi kabullerin birine de 
iştirak etmez. 

Oou tanıyanlara göre bu ilem· 
ler kendisine o kıdar yabancıdır 
ki buraya girecek olursa mubak· 
kAk korkudan bayılır. 

Bayan l\lusolini kocasını sever 
ve kocasının çalışmaları bıkkın· 

deki şahsi düşünceleri ııe mahi
yette olursa olsun, onu tenkit et 
mez. 

Bayan Mueolinı çarşıdan öte
beri aldıktan ve evioe döndükten 
sonra küçük mutfağa girer ve 
çocuklarının yenıe-ğini ya kendi 
elleriyle hazırlar, y ı but aşçısına 
yardım eder. 

Geçenlerde Bayın Muıolhıi 
Romıdan ayrılarak ltalyanan ıi
malindekı Bredapio'ya gitti. Oouo 
asıl evi ve kocasının bütün alna 
bası oradadır. 

Musolininia babası burada bir 
ıarap dükkanını işletir. Eskiden 
demircilik ederdi. 

Bayan Musolininia en çok sev· 
diği şahsiyetlerden biri bu kıyın 
babasıdır. 

Mu!olini bütün akrabasına aı 
çok yardım ettiği için hepsi de 
iş güç sahibi olmuy, hepsi de ça
lışa çalışe ekmrğioi kazanacak 
hale gelmi~lerdir. 

Bir aralık Dooaa Raçel'in iki 
oğlunun da doğu Afrilcasına gön
derilmelerinden pek fazla keder
lendiği söylenmişti. Fakat bu çe
şit söylenmelerin aslı olm11a ge · 
rektir. 

Çünkü bir kimse de bu ayle· 
nin baıimine giıemiyor ve hiç bir 

gızeteci Bayın Musoliniyle grü
şeaıiyor. 

Zaten Bayanın gazetecilere 
söyliyecck hiç bir sözü yok gibi
dir. 

Bayau, kat'iyen kaba bir ka
dın drğildlr. 

Fakat ıöyle bir hali vardır ki 
insan ona bir ıey sormaktan he
men vaz geçer. 

Bay Musolininin bütün İtalya· 
yı sarsuak Roma ya girmeıindt n 
ve it ba§ına geçmeeinden sonra 
herkes Bayan Muıolininin de ko· 
c ıı gibi "Roma,, ya girmesini 
bddemiştir. Fakat Bayan evinden 
bile çıkmadı ve yerinden kımılda· 
madı. Çünkü Romaya gitmiş ol· 
saydı, pek de yapacak bir iş bu
lamazdı. 

Bir aralık Amerikalı bir gaze
teci Bayan Musoliniyi merak ede· 
rek onun oturduğu köye gitti:ve 
bir fınat bulup Bayanla gör'Uı
mck ve onnn rc;mini almak iete
di. Bayan Musolini ya kili,de ve· 
ya çarşıda görülebilir. Kılisede 

resim almağa imkan yokh•. O hal· 
de bu işi çarılda bışarmak gerek
ti. Amerikalı gazeteci bir gün 
Bayonı çarııda görerek yanına 
yaklaşmış, fakat Bayan sebze al 
malda ve l!lebzeciyle pazarlık et· 
mekle meguldü. 

Pazarlık öittikten sonra Ma
dam meıin bir çantadan iki nikel 
parçaıını çıkarıp vermiş ve seb
zeyi alıp ıepetine yerleştirdikten 
sonra hepsini gözden geçirerek 
biç bir tarafının çürük veya bo
zuk olmadığına dikkat etmiş. 

Amerikalı gazeteci elinde fo. 
toğraf makinesiyle bu manzarayı 
hayretle seyrederken Bayan Mu 
ıolini evine dönmüş ve Amerikalı 
gazeteci ağzı açık bir halde kal
mıf. Çünkü kendisi mubteıem, 
mağrur ve bir ilahe kadar hakim 
bir kadınla karşılaomayı bekliyor
muş. 

Bayan Musolininin metruk bir 
zevce olduğu söyleniyorsa da aslı 
yoktur. 

Bayan, berktsten fazla kendi
sinin çok iyi bildiği sebeplerden 
dolayı kalabalığa karışmamak, 
gilrühüden uzak kalmak istiyor. 

Bayaoıu bayattı öğrendiği en 
büyük den, beklemek ve bekle
meyi bilmektir, 

Denildiğine gört, Musolioiyi 
yeryüzünde ınlıyan tek bir kimse 
varsa o da bu kadındır. Onun 
için Musolininin ea çok aradığı 
şahsiyet odur. 

Fakat Donaa Rıçel Romada 
yaşamış, Duçenin prensleri, dip 
lomıtları kabul ettiği, grce yarı 
larına kadar çalıştığı saraylara 
girmiş olsaydr, kendisine pek ya · 
boncı bir muhite ahşmıı olur, 
vaziyetinde patlıyacak bale grlir
di. 

Ona yanşan, onun içini açan, 
bütün yışayışıoı kucaklıyan yer, 
kendi küçük evidir. 

Baradı, bir kimse de onun eli· 
ne bir bez alarak camları parlat· 
masını, bir süpürgeyi yakalıyarak 
cvioi süpürmesine. istediğini te
darik eJip istediği gibi yemesine 
mani olamez. 

Kendisi için hnyat ve bürri· 
yet ancak bıt dört duvar içindedir. 
~~------... ·41111------~~ 

1, 5 ve 10 k~ruşluklar 

Finans Bakaohğrna g ~ leo ma · 
lô.mata göıe , Darphanede yeni 
1 , 5 , 10 kuruşluk nikel parala 
rın nümune ve kalıpları bazırlan
mııtır . 

Bu paralarm 25 ve 50 kuruı 
lukların b11ılmasanın tamamlan · 
ması beklenmiyerek baıılmasıoa 
haılanacıktır • 

Tfirlc S6zft 16 Son teşrin ~ 
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Şehir Duyukları Yeni Granıe 

Kireç ocağı 
Kıyanlarının dün ceza
landırılmaları istendi 

Kireç ocağında muhtarlık yü 
zünden çıkan kavğada Zekeriya 
ve Şevkiyi öldürmekten suçlu ve 
mevkuf l\lubtar Halil, tekeli Meh 
met, Ali, Asım ve Mustafa ile gay
rimevkuf çolak l\fuıtafanın duruş· 
malarına dün ağtı ceza yerinde 
devam olunmuş ve bak yerinden 
naip olarak tayin oluan üye Nedp 
Uslu il~ Cumhuriyet genel sava. 
man yardımcısı Şerd Gökmen ve 
suçluların vekili avukat Rıfat Ya 
ver oğlu vt zabıt katibi Necibin 
badiıe yerinde maktullarıo vuru· 
lup dUştükleri yerleri tesbit ettik· 
lerine dair olan ~eşif nporu o -
kundu. 

Bundan sonya Cumhuriyet ge· 
nel savıman yardımcıeı Şeref Gök· 
men, esas bakkıodaluki ıözünü 
söyliyerek suçlulardan l\tubtar 
Halili öldürmek suçundan Türk 
ceza kanununun 448 mcı maddesi 
mucibince Asımın Muıtafayı öl 
durmeğe teşebbüs ı-uçundan 62 
inci made delaletile 448 ıocı mad· 
desine ve diğer snçlulard1n tekeli 
Mehmet, Ali ve 1\lustafanın de ö 
lümle neticelenen kavğaya katı§
mak ıuçuodan 461 ıncı madde 
mucibince cualandırılmaleraoi 

ve diğer suçlu çolak Muıtafaoın 
da beraatını istemiştir. 

Suçluların vekilleri avu~:at Rı
fat Yaver oğlu ve Ahmet Sabih 
Üçokla suçlular mudafaalarrnı ya
pacaklarından duruşmanın başka 
bir güne hırakılmı8ını istedikle
rinden duruşma 22 sootrşrin cu· 
ma gününe bırakılmışhr. 

Atlı spor 

Kulübü teşekkül ede .. 
rek yakında faaliyete 

geçecek 
,...,.., 

Çukurova atlı spor kulübü 
teıekkUl etmiş ve haznlıklnrırıa 

başlamııtar . Yakında faali)' ele 
geçe<'ek olan bu kulübe başarak· 
lıklar diler ve memlek~t g~.mçli 
ğine faydalı olm1Sın1 tcm~nni e
deriz • 

idman yurdu seçimi 

Yarınki pazar günü ldmonyordu 
idare heyeti seçimi yapılacaktır . 
Sııat onda üyelerin toplanmaları 
rica olunuyor , 

C. H. 

il 

Urünlerimiz 
eu yıl yeni pirinç ve 

kendir tohumları 
ekilecek --

ilimiz tarım direktörlüğü Ko· 
zan ve Kadirli çeltik alaolamıa 
ekilmek üzere iki bin kilo mem· 
leketimizde bulunmıyan pirinç 
tohumu ve yine Kozao, Kadirli, 
Saimbeyli, Feke ye Karaisalı ilçe· 
leri ıin .salak yerlerinde ekilmek 
üzere Kastamonu ve Urfadan iki 
bio kilo kendir tohumu gelirle-

1 
cektir. 

Seyhan ve Adana 
Spor kulüpleri birleşe• 
rek bir kulüp oldular 

Seyhan ıpor ve Adana ıpor 
kulüph:ri bül('şmeğe karar ver
miş ve bunun için de ayrı ayrı 

kongreler yaparak bu hususta ü
yelerle görüşülmüş ve ueticede 
bunu son bir ~karara bağlamak 
üzeı e her ik' kulüpte selahiyeıli 
l:.eşrr arkada§ şeçmişti . 

Bu selabiyelli on arkada~ top· 
lanmış ve yaptıklara görü§mede 
her buıuıta mutabık kalarak bu 
iki kulübün (Seyhan Adana spor] 
tıdıy le bir kulüp teşkil ederek yeni 
idare heyetini şu suretle eeçmiı
lerdir : 

.Nusret , Dana , Halil, Ömer, 
Hılmi, Mahmud ve Eiad . 

Bu kulüplerimizin birleşme 

sile ıehrimizde İdman Yurdu ve 
Toros spor kulüpleri olmak üze
re üç kulüp kalmış oluyor . Bu 
yeni §ekil Adana sporuna kuv· 
vet ver,cektir . Gençlere muvf,f 
faki1et dilrriz . · 

Emekli futbolcular 
,.: h. o. .---::.:. 

Yarın Mersin idman 
Vurdu ile tekrar kar

şılaşacaklar --
Yarın :şehrimize gı-lecek olan 

Mersin ·İdman Yurdu, öğleden 
sonra saat 14 de stad yomda kendi

leri ıi geçen hafta Mersin alanında 
yenen Adananın emekli futbol 
cularile tt'krar karşılıışacaklar<lır. 

Emekli futbolculırım ı za şim· 

diden muvaffakiyetler dil~r ve 
halkımıza çok zevkli ve heyecan
lı o1acağına kuşkuınuz olmayan 
bu oyunu mutlaka seyretmelerini 
tavsiye ederiz . 

.. 
ilçelerde 

Pek yakında sürek av
larına baflancak 

Ceyhan, Osmaniye ve Bahçe 
kazalarında pek yakında sürek 
avlarına başlan~caktır. Bunun 
için sürek avlarının esaslahnı ha· 
zırlamak \ıe av yapacaklara mal· 
zemelerini yermek için tarım iş-
yarlarından Mete, dür sabah mez· 
kfır ilçelere gitmiştir. 

Atletizm müsa bak al arı 
------

Yarın saat dokuzda stad
yumda yapılac~k 

.... 5C 

Cazi büstü atletizm müaaba 
kaları yarın ögleden önce saat 
dokuzda şehir stadyomuad ya
pılacaktır . 

Bu güzel ve hryrcanlı mUaa-
bıkaları 111tyretmekle hem eğlen· 
celi bir vakıt geçirilmiş ve hem 
de atletizm heyetine kıymetli 
yardımda bulunulmuş olacaktır . 

Bir suçlu baret etti 

Karaisalı ilçesinin Emelelik kö 
yünden Kerimin kat li Hamdiye 
av tüfeogini vererek hunu öldür· 
meğı· tf§vikten suçlu olup geçen 
duruşmada pi.la kef1ı letiyle ser
best bırakılmı§ olan e yni köy hal
kından Nısıf oğlu Alinin dün 
öğl,den önce genel !JV&man yar· 
dımcısı Şeref Gökmen, esas hak 
kında sözünü söyley · rek suçlu· 
oun beratlini İEtrmiştir . 

Mahkeme hrydi, kısa bir mü
ı.akereden sonra gen' l savamaoı 
lığın isteği mucibince beract ka· 
rarı vermi§tır. 

inhisarlar başdirektörü 
ilimiz iohi~arlar t aşdirektörü 

Ernin , terfı11n Bursa ili inhisar 
lar başdirektörlüğünc atanmıştır. 

Fıstak kalem aşıları 
Bu yeı içinde §ehrimiz ve ci

varıodaki b w ğ ve bahçelerle Sa 
imb~ylide yap1lao Antep fıstık 
göz aşılaunın yüzde 50 ila 60 niı
betinde tuttukları yapılan incele
melerden anlaşılmı§tır . 

Şehirde dirlik düzenlik 

Geçen son yirmi dört saat 
içinde ıehir içinde V <! köylerde 
hiç bir zabıta vukuatı olmadığı 
polis ve Jandarma rıporlaundan 
anlaşılmıştar . 

Dörtyol portakallar1 

Partisi 
,ı Yapılan mücadeleden 

iyi sonuçlar ahndı 

Ocak kongrelerine faaliyetle 
devam olunuyor. 

Kozanda üretilip Dörtyola 
gönderilen Novyars faydalı hıtşa· 
rasile poı ta1< l ağaçlurı üzerinde 
görülen İser ya zaıaı1ı bıışarasına 
karşı yapıla~ mücadelede son de
rece iyi sonuçlar ıılınmtştır • 

İkinci teşri Gün Saat Kongresi yapılacak Ocak 

16 Cumartesi 6 Mermerli 

17 Pazar 6 Sucuzade 

18 Pazartesi 6 Eskilıamam 

19 Salı 6 Mt"stanzade 
20 Çarşmba 6 Uluca mi 

21 Perşembe 6 T arsuskapusu 

22 Cuma 6 Haokurhu 

23 Cumartesi 6 Çarşı 

24 Pazar 6 Yortan 

25 Pazartesi 6 Çınarlı 

26 Salı 6 Nacaran 

27 Çarımba 6 Kayalıbağ 

Mnzaçdebi, Şeybmustafı-, 

ı I kongreleri ya pol mı ıtır. 
Seyhan ve Karşıyaka f nbrikalanmnıo 

Av tüfeğini 
doldurur ken 

Kozan ilçesiuin Göneri lcöyün 
de oturan Mehmet oğlu Ömerin 

/ 
av tüfeoğini doldururken kazaen 
ateş aldığı ve çıkan saçmoların 

sağ tline rast gelertk şahadet par-

11

1 mağıo ı kopardığı İlçe bay lıktan IJ -
ba) lığa bildirilmiştir· 

i Serbest bölgeler kanunıı 
Türkr fıs,serbcst bölgelor hak

kınJa bir kanun projesi ho zırlıya· 

coktır . Bu kanun hazırlanırktn 

lürlti ıııcınlcıkotlımlcki tuto i kaı vu 
ruevzuottan ve neşrolunmuş esor
le ı deo istifoJe cdılecektir. 

ibni Mühannarı10 

yaprakları arasırı~ 
- . . 

D·• kil l ' d ·• röıilıtl un ıstt e soz ~ d bir 
tün gör Ü geçmişti . Buıı 11 

dıha inceleme yapılabilir f) 
pergcr anlamına şu var<l~:) 

Terviş - (Ter - vıŞ 
( Ter ) iu arak, ücrı:: t, ( 

1. o 
ter ) cemi ı:ıolamlarını l>ı ıy 

Bunda ( yuvarlaklık ) ;P~ek 
( tekrt: ) k saltmesıdır · I ~ 
tikre, tiğre değir im, tt kt1k'" 

( Drğiınıen ) yerine ! 
( dirmen - dermen ( der.l 

vardır . 
( Viş ) , kine gelince: ( 

·ı 1 giç ) ile ve ( ci - şi ) ı e ·,ı 
vardır . (Tekerci - dıire çı 
olur • 1 

Araçpa ( daire , de,·r ) 'ı 
tince ( tornnrer ) Frans zc• 
riger, touracr, tour . 

(ı" İngilizce (turn) da hPP f 
(t-g-r ) ( d-v-r ) ... ttsr 
dönüp dolıtşıp yuvarlakt k "e 
mek anlaml ırı veriyor. 

(Çevirm ~ 1c, ıföomek, 1
;1 

çevri" .. ) gil i bir çok saı 
kökle i'gılid ;r. 

Dönen bir cismin bal'• ~ 
but yerle .. temasından l.ıtJ 
lıarfları Çıkarılabilir. / 

Eski söz ük!erde (tavur 
var) - muhit) (tavuş ., - ~· 
devir, nağme), (tefir, te~1~ 
vur, hareket, renk) gibi Y' 

1 
ı 

malar<lıı vaıdır. 

Dürüm - Çile 
döomektcn gelen bu söz de 
kari ki köke bağlıdır. 

C!lğır - Şarap ,, 
Farsça (sagnr)a beoziyor dil, .., 
hşlıkla (çayır) yazıldığı go ,j .. ti"' 

(Kımuı - kımız} de sil 
p.lan bir içkidir. ' 

Ekşiyen ayranın h1rtkC~ 
mesindea mi Lu ad verilll'' 

{Ctm) ştra, fuisi de o.1;~ 
mana alın lıu sözün:aeıı 
olduğu anlı şıhyor. 

Biyik - dikiş, büyilk 
(biz)de buradandır.. . 

(bilemei) Luoıınla ilgilı, ~ 
kin yapmak demek. (bi}'d't 

daos etmek , (biyi - dııı9) 
rinde de bu kök var. ~· 

(bi) hecesinde aşağı Y" d 
hareket anlamı var ki iki d~ 
ilk hareketi de bu sesi ,.er 

A. 8 

~~--------· ·-------
Kaçak 

Bir Yun~ın zabiti ,,s 
anlatıyor 1 - .. . ,, 

Altı ay evvelkı Yunt1° / ~ 
hadiselerinde , UedeağııÇ ·~~ 
sinde bulunan malıiziın l' 

1 
Elogramolilcos ta isyan 1 J 
etmiş ve bilahare kaçu k ~ 

fJı1 
topraklarına çıkmıştır · I ~ 
ZB bit , bi lahare lzmire gl~f 
rabıtsızlanmış ve kons0 

1 
delaletiyle lzmir Eşrdp ,=• 
sine: yutırılnııştır . Jı 

İzmirde çıkan " A09 ı 
arkedaşımıuq mubarriıİ ·~~ ~ 
düf eseri olarak kendisi le ~ıe \ı 
muştur . Zabitin söyled

1 ~ 
göre , kendisi 11 seur ır~ ~ı 
mahkum olmuştur . Meo1 1 ,.ı 
sevki hakkındaki muaıUe j 

tirılmiştir . Bugüo sabsbl:;d 
taneden çıkacak ve 191' ,f 
seferin~ yııpma~ta ol~ıı 8~ 
Yunanıstano gulecektir · 
yaodo demiştir ki : ~ 

- Türkiyede , ade'' ~ı 
aile efradını arasıoda h"% 
muşum gibi otuıdum · ~ ~ 
bu hastanede gördüğüıJJ ~ 
insanlık d•ıygusu ve dos11~f 
lerilc tıbbi jhtimam ~il JI 
dt!ıİo bir şükran duyrlntl1 C'' 

11eoin başhekimi doktor 



8ir faciönın 
tafsilatı 

o ·- -anı '8lri11c[ say/adan artan -

sırıd b!0 lculano gövertedeki t§yı· 
ır taraftan öte tarafı ta§ıma 

1 rağmPo vapurun batmaktan 
•rılo rnadığını , yolcuların 
S Allah t Alh.hl 
edalarmın uzaklara akse baı· 

dı: 1ğı 0 ı söylemiş ve demiştir ki: 
ı;İŞ l d Kadınlara teselliy~ çel ışı 

re r, ldunı • Nibaytt vapur sularla 
ıliyO ll b d ld' ' en e can kur taran si-
aP~ ıle rleoize atıldım ve lstikbaj 

ı Pııruııt • • d 
• L ın zencıııoe tutun am , . 
kerlt• ...... B . {) enı kurtırıo . 

e k• ıy, bağırmağa başladım. Ye· 
de~il ~t~k kurtardılar . V spur fazla 

lu idi . Güvt-rtede un çuval· 
.ce: ( ı' •ye ki arı mızın altında yaya 
ile 

1
jJC dırıo11 vızıfesini görüyordu . I 

ire ç ahkikatın son safhası: 
l)·· l 

• Un akşam geç vakit öğren· 
~,~ize göre adliyece yapılan 
Clkaı , lnebolu vapurunun bat· 
~~ıo bir saat sürdüğünü göı
"'1Stiı 

t'fsr ~ahi i. sıfatile dinlenen lnebo

ı' k "e 
1 
"•pu ru mürettebats ıle yolcu· 

llı~apurun fazla hamule almış 
le t• ış olduğunu ve bu fazla ba 
• 6ıı" ~'~•ı" · · s t ın tesırıle yına yatarak 

1
1k 1.oı söylemişlerdir . 
81ıkLal vapuru süvarisi Aftıs 

4 
kaptanla , ikinci süvari Ô· 

r kaptan da müddeiumumi mu 
1. 

/ 1~ 1 Orhan tarafından ieticvab 
ınialcrdır , · 
lıu iki kaptan vapurun kara· 

1 bir mil uzakta olduğuna gö 

1 
demir atmadan karaya otur

•hiJec !ğini ve bu suretle fa. 
111

11 ö 1üoe geçmek mümkün 
~gını eöylemitlerdir • 
I ~ suretle bütün eöylenen 
ttın batan vapur suvarisi l\leh· 

• Ali aleyhine olduğu anla· 
ıo 1 v . 
'Pnru karaya oturtmak müm 

~ olsaydı tabiatile facia bu 
lldc olmazdı, fakat süvaricin 

1;•rada kendisini kaybetmiı bir 
tı c çalıştığı ve tedbirler almığ· 
8tlığı da söyleniyor . Bundan 

,:ta Vr pur mürettebahndan bir 
t ltıınuı kendisine müracaat e 

fgi li, ~ ttk ,. :1pura fazla yük yüklen
iy-' § Olduğunu söylemeleri de va. 

s) ıd, b' o ' h••kA o :r ncvı anarşı u um 
tdü&ü Ü - .. k d' l 6 _ ıı gosterme te ar . 
tnı den gönderilen imdat va. 

1 
lrilc Urladan çıkan vasıtalar ta . 

,
1 

c VJrtoda geniş mıkyasta a 

, 
111 rn~ lar yapmıılars• da biç 

l hbis bulamamışlar ve yal
·"•purun hamuleıindeo öteye 
•ıy 

1 
e atılmış muhtelif eşya ve 

kaç cesede~ rı;stlamıılardar . 
ld~tSed ler dün İz mire getirilen-

ır , 

1 
Vaka yerinde gemiden biç 

trtına1are görüomemektedir . 
be itıboıile gemioin faz . 

,~ 1
8nıule alması ve yıldız-ka· 

ı e f "dd . . ırtınasının şı etıoce rs 
~ '~ndc, yana yatarak eu alıdığı 
t au ığı anlaşılmıştır . Yolcu 
~ ta>f·~ miktarıoa gört! kaybo 

'•ı "'~ ölenlerin sayısı 50, 70 •· 
~d•t'ır deniliyor . 

90ı' b· aıaıfa ölenlerin isimlerinin 
~ 0 1 lt ıt ( d 1 b' I · · · . ,l ' ı e ı mesı ıçın vapurun 
ı,ı, '•d,& h ı·r ı· . • 
1 

~ ı 1 e• mu te ı ıman ve ıs· 
!I e ~ e d 
d ~il 1 

1 
.. n binen yo1cularıo mik· 

e ı Ve • 
'~ lsimleıi y<'r)erden eorul · 
~ 1~,;e rnalfimat gdmf'ğe başla 
~ll 

~ .. hınlôm "t toplandıktan eooı 
o ~I 

~I i u erin sr.yısı lıaluki olarak 
l} <>lıcaktır • 

ı ... eniz ~olları iıletme idarui 
~"Clır 
'il ac .. ntesi mubtelıf ıskcleler 
ıı, 1:tr 1rn yiiklenen cşyaom to · 

8 lnı da sormuştur. 
~-ct'ı 
'ad a do\itor Liitfü Hahmiye 
l' Ve diger doktorlarla bütün 

,,~ne heyetine karşı ebediyen 
~ ttar kalacağim . Bu iyi ve 

~k ~llhitttn ayrılacağımdan 
llıutccssirim . 

( Türk Sözii ) Sayfa : 3 

Araplar 
".,tatürkü Türklerden 

daha ziyade sevmek
tedirler 

Şeker endüstrimiz 1WangChing-wei =------------------
1
:
1 

Büyük Ö&1dere çekilen telgraf 
muhtasar olmaıma rağmen yal 
nız zabitler namına ç." kil mit sa 
yılm.ımalı, bütün Suriyelilerin 
ruh ve hislerinin tercümanı olan 
bir veııka telakki olunmalıdır. 

İstiklal ve hürriyetten mah· 
rum kalan Suriye balkının Şarkın 
mefhareti ve vatan müdafaasın
da bir sembol olao Atatürkün mu 
kadde" hayatıoa lurşı bir suıkıst 
tı kat'i oJarak bulunmadı ve bu· 
ine mıyaca ktır. 

Bu komplonun Suriye<le ter· 
tip olunduğu !öyleoebilir8e de 
bir tek Suriyelinin bu komploya 
iştirak ettiği iddia olunamaz. 

Araplar ve lıassdco Suriyeli 
ler Atatürku Türklerden daha zi 
yade severler dersek mübaliğ•lı 

bir ı:ey söylememiş oluruz. 
Atatlırk Ulusunu Ecnebi istild 

ve hakaretinden kurhrıp ona is
tıkldl ve hürriyetini kozandırdı . 
Gazi Atatürk büyuk 'förkiye 
kurdu . 

Tilrkler ile aramızda beşyüz 
sene sürmüş olan müıterek bir 
ba)attao k.elma bağl1:1r vardır ı 
Bu bağlar bizi birleşdirmiıtir. Bu 
günkü Tür kiye bütün mazi bağ· 
tarından ayrılabilir . Fakat bir 
tek bağdan ayrılamaz. Bu da kom· 
§Uluk bı~ları ve Suriyenin büyük 
Öndere kartı beslediii duygulu· 

dır . 
Türklerin Öoderi ve bütün 

ıarkıo mefhareti Gazi Atatürke 
uzun ömürler vermesini ve her 
tecavüzden muhafaza etmesini 
Cenahı Hakdan dileriz . 

« Elkalis )) 

Amerikah kadın hay
dudun akibeti 

Amerikanm meohur kadın 
haydudu Vivyan Şas, Kansan Ciıy 
hastahanelerinden birinio öolio· 
de bir otomobil içinde vücudü kar 

ıunlarla d .. lilc drıik edilmiş bir 
halde bulunmu~tur · 

Bu güzel kadın henüz otuz 
yaşında bile yoktu . Fakat şim· 
şimdiye kadar otuzdan fızla kan 
Jı macaraya karı§ml§, tehlikeli 
bir bayduddu . 

Suç ortağı ve eı•i• Alvin Kaıp 
bu güo ._hala bir ~numaralı halk 
düşmımı unvanını taşımaktadır . 
uhıta. bu haydudun sevdiği ka 
dının intikamını ·almakta gt'Çik
miyeceğioi tabmin :etmektedir. 

Vivyan ,Şııs, 18 yaşına kadar, 
ailesinin :yanında akıllı uslu bir 
genç kız iolarak yaşamıştı . Aile
ıi fakir, fakat kendisi güze!di . 
Oıada yoksul ya§amağa gönlü razı 
olmadığı içio, günün birinde Ho
livuda gitmt'ğe lkarar verdi . 

Bu geoç kızın felaketine sebep 
olao şey, fotojenik olmadığı için 
sinema artiıtliğine ~elverişli bu
lunmamasıdır . 

Sioema hayatına giremiyen 
Vivyao Şu, bir çok kimselere 
met•eslik c..ettikten sonra Alvin 
Kaıpla tanışnııı ve oounla birlik
te haydutluk macaralarıoa atıl

mıştır . 
932 de hapse atılan ve ora

dan duvarı delmek suretile kaça· 
cak kadar cürttlıarlık gösteren bu 
korkunç kadınıu cennesioe, on 
bin dolarlıli çiçek göoderilmiştir, 

ikinci endüstri planımız 

Önümüz it•ki 13 martta ikinci 
endüstri pldnı neşreJileccktir. Bu 
plana girecek endüstri hl:lkkında 
Ekonomi Bokonlığı endüstri genel 
direktörluğü buzı incelemeler yap· 

Bir yılhk istihsalatamız 
70,850 tonu buldu 
Türkiyed~ki ~eker endüstrisi 

gün~en güne ilerlemektedir. 
Mevcut fabrikalar Türkiyenin 

bütün ihtiyaçlarır11 temin edecek 

kudrettedir. 
1934 yılandan :itibareo Tüı kiye 

artık hariçten şeker ithal etme· 

mektedir. 
Türkiyede senede 65 bin -

70 bin ton istihlak olduğunu göre 
J 934-1935 İstihsal yılından iti
baren ıeker hbrikalanmız bü 1ün 
ihtiyaca karıı 

11
koyacak mıkda·da 

mal rapmt§lardır. . 
Üç fabrikanın 1934-1935 ıs

tihsal yekuoü 65,557 tondur. 
Muhtelif senelerde Türkiy .aye 

yapılan şeker itbAlitı şudur. 
1920 62,300 ton 
1931 44,350 • 
1932 29,330 )) 
1933 16,690 J 

Bu iıtibliktan aola!ılıyor ki 
Türkiyede teker endüstrisi ilerle
dikçe ithalat ·azalmıt ve niyabayet 
1934 senui 19 biriociteşrinde 
Turhal ~elur fabrikasının açılına
sile sıfıra ioıniştir. 

1 Eylul 1934 te Türkiyeoin ıe· 
kcr stoku 25000 toodu. 1 Ağull · 
tos 1 g35 taribioe kadar olan 12 
aylık İstihsal seneginde Tüı ki yede 
dört şeker fıbrik•sı, ycoı Türlıal, 

Eskişehir, Uşak ve Alpu1lu 
fıııbrikalarında ı~ker istib3alı 
70,850 tobU bulmuş ve bu sur etle 
memleketin bütün şeker ihtiyacı 
dahilden temin e<lilmişhr. 

Şeker ~fiatlarıoın ucuzlaması 
hakkında hükumetin aldığı karar 

memleket dahilinde bir taıaftan 
ıekn sarf ıyatm ı artırmır di ğ~r 
taraftan ıeker istibsalatana hız ver· 
miştir. 

Bu snıetle 1 Eylfil 1935 tc ıe-, 
ker stoku evvelki seneye nazaran 
5,900 ton fazlasiyle .30,900 tonu l 
bulmuştur. 

Türkiyede şeker endüstrisinin 

inkişafı ayrıcı soysal bayatıınız 
Uzer;nde de büyük bir değişiklik 

vücude getirmiştir. 
Bugiin mevcut • 4 fabrika yü · 

zündeo işçi, memur, zürra aileleri 
olarak aşağı yukarı 150,000 ~işi
ye baliğ olmaktadır. 

Bu suretle memleketimizde 
150.000 kişi iş bulmuş demektir. 

Şeker endüstrisi, yurdumuzun 
işlemesine de sebep (olmuştur. 

Şeker endüstrisine pancar ye 
tiştirmek için, 20 Mılyoo dönüm 
arazi ekilmiştir. 

Fabrikalarda 60-:-70 bin ton 
maden kömürü sarfedilmiştir. 

Am~leye verilen ücreı:ber se
ne 2 milyon liudan fazla tutmak

tadır. 

Tütün mahsulümüz 

1935 yılı tütün mahsulü hık
kmda İnhisarlar idare!>jine gelen 

rakamlara göre diğer muhtelif 
mrntakalardaki istihulat tahmini 
şu suretle gösterilmektedir. 

Adana 56,466 
Malatya 938,404 
Diyarbekir 170,000 
lstanbul 113,499 
Çanakkale 30,000 
Balıkesir 1,326,808 
Bursa 2,605,142 
E!kişehir 59,966 
Kocaeli 2,554,632 
Trabzon 2.296,534 
Aıtvio 410,000 
Gireson 6,584 
Samsun 3,194,690 
Zonguldak 1762 
Tokat 2,500,000 
Gızi Antrp 500,000 

maktadır . Bu tetkikatın sonuçla· --------------
rının ay sonuna kadar Bakanlık 1 Kastadiva _, 
makamını1 veriJccPği umulmakta- __ 
Jır. 

~--· 

W eng Cheing weeiyi öldürmek 
teşebbüsünıle bulunan adam ister 
bir nasyonalist ister bir komuoist 
olsun, isterse bir meczup ve yahut 
para ile tutulmuş bir katil olsun 
bn adamın kurşunlarına kurban 
seçerken aldanmış olduğu muhak. 
kaktır. 

B.Wang Cheing-vyei Çinde Nan
kin hükumetinin Başbakam ve dış 
işleri Bakanı sıfntile vazif~sinin 
bütün mesuliyetini sırtında yük. 

lenmiş olmasına rağmen mevkiinio 
verecPği saldhiyetlerin hiç birin
den müstefıt olmamaktadır. İ'<tidar 
general Ciyang-Kuy sekin elinde· 

<lir. Bu diktatör uhdesine süel kon. 
sey başkanlığından başka bir va
zife almamış olmakla beraber mem
leketin iç işlerınde gösterilen bü· 

tün muvaffakıyetler onun hesabına 
yozııtr, fakat tenkitler, kabahatler 
ve hatalar o siper vazifesini gören 
Başbakanın hesabına kaydedilir . 

Bu hatalar arasında bilhassa 
Japon telebelerine boyun eymek 
meselı>si çok mühim sayıldığından 
ll Wangın ismi daima Japon dost-

luğu ilo bir arada zikredilir. Katil 
t .. ş~bbüsü B. Wangıı; şimali Çine 
ait Jııpon talepletıoi münakaşa et
mek üzere mühim bir içtiman gir
mrzden evvel fotoğraf çekilirken 
vaki olmuştur . 

Bu da gösteriyor ki katil azıh 
bir naeyonolısttir. Çok şükür ki te
şebbüs muvaCCıık•yetle neticelen
memiş v~ B.Vong'm yakında ia
dei 4fıyet etmesi ümit olunmakta

dır. 

Bu esnada konferans işine de. 
vam etmiş ve Japonyayl\ aiı veri
lecek kararı vermiş bulunuyor. Son 
haftalıır içinde Avrupanın fazla 
meşgul olması; uzak şarkta ie\e
diği gibi harekP.t edebılmesi için 

fırsat s ıyao Japonya, N.:aokin hü· 
ktlmetine şimali Çine aıt bir ıürü 
talepler yağdırmoğa buşladı. Japon 
enıellerinio , şimalt Çınd~ geçen 

temmuz oyl zorC.nda t\Skeri hare -
kdt ile tehdit ettiği beş vilAyetıe 

siyasal değilse bile ekonomik kon· 

tro.Jn eline olmak şeklind"' oldu
ğundan şüphe oJi)emez . Bakalım 
Japonya bu arzusunun husulü için 

ne <lerec,.ye kadar ileri varmağa 
hazırdır ve bakalım Çin Jııponyaya 

karşı isyon etmeden ne d .. receye 
kcıdor f.,JakArlığa razı olacaktır. 

"Manc/ıester guardlan,, 

Bir sınınfta iki sene
den fazla kalan 

talebeıler 

Bir sınıfta iki seneden fazla 
kalan talebelerin tmektepten çı 
karılmalan hakkındaki kanun 

bazı yerlerde • mektebe iki une 
müddetle devam wtmiyenlere de 
teşmil edildiği görülmektedir. 

Kültür Bakanlığında aalahi· 
yelli bir zat bu hususta şöyle de
mektedir: 

" - Her hiogi bir mazeret
le mektt be devam edemiyeoler-

lc tahsilde muvaffak olamıyan· 
lar birbirinden ayırmak liizımdır . 
.Mazeretlerin mekteplere kabul 

edilmui lazımgeleceği bakanlık· 
ca alakalılara bilrlirilmlştir .,, 

Yeni elli kuruşluk ve 
yirmi bealikler 

Yeni basılan elli ve yirmi bt"f 
kuruşluktan henüz şrhrimiz ban 
kalarına göuderilmemiştir . Pi
yasada Ankara ve İstaohuldan 
gelen yo'cularıo getirdikleri tek 

tük tlli ve yirmi bet kuruşluklar 
görülmckteJir · Yakında Fio•ns 
Bakanlığından ıehrımiz bankala· 
rına yeter derecede gönılerilmc· 
si beklcQilm~ktedir , 

Asri Sinemada 
16 T eşrioisani cumartesi akşamından it· baren 

Evelyn · knapp - Villiam Desmond 
gibi iki artistin • • 

Esrar , muamma ve heyecanla do\u bir film 

Çin Esrarı 
ilaveten : 

Pata jurnal istifadeli dünya havadisi 

pek yakında • • 

öldlren adaı• 
bugün gündüz iki bucukıa matine 

• 

ADDI ODdra 
Aşıklar oteU 

6118 

Fevkaldde bir konfıir ,-o ek mükemm 1 bir ses , rahat koltukl11r ve 

3n büyük yıldızların temsil ettikleri en büyük fılmler. işte : bütün bun· 

tarı pek yakında kapılarını sislere açacak olan 

(Tan) 
Sinemasında 

görecek ve beğeneceksiniz 

Pek az bir zaman kaldı bekleyiniz 

6106 ____________________ , ______________________________ __ 

Ben bir casastam 
işte size bir şaheser ki bir duha eşini görmezsiniz 

Bu akşam 

Alsaray sineması 
Bu fevkalade filmi göstererek Adana sioema hayatıoda yeni bir cıolıhk 

yapacaktır 

ilaveten 

dünya haberleri ve Habeş harbi 
havadis filmi 

Pek yakında 

Kastadlva 
temsil heyeti 

Adana ha.lk·n n Ramıız:ın günlerini hoşça geçirm~leri için meşhur 

sanatk4rlardan Behcet Sırrı ve Kemal beyler-Operet ve R .. vü heyeti 

şehrimize geliyor. 

6116 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

ı------'------- K i 1 o ~'iyatı 
Sıtılao Mikdar CİNSi En az En çol. 

- -- ır. s. /C_ s. ""• K8pımalı p.mült--=-- - -

Piyasa parlaj!ı ,. 37,:;Q -------• 
Piye!la temizi ., 
iane 1 35 40 
lene il 37 

39,2.5 

Alenen teşekkür 
Merhum zevcim topçu olay 

müftüsü Mehmet Hayrinin cena· 
zesinde bizzat bulunan ve taziye 
sureııle tııe~sfirüme iştirak eden 
bilcümle ebbap ve dostlarıma ayrı 
ayrı teşekküre vaktim olmadığın· 
dan sayın gazeteniz veııtasile ale
nen teşekkür ederek garip zevcimi Ebpreo 

Klı·vlaot ·-------11 Allaha ve Adı nanın kara toprak
"".'.:"'"-....ı...--::----:.....--------11 !arına bırakarak gidiyorum. Cum

1 

YAPAGI 

1 

Beyaz 
Si vah 

Ç 1G1 T 

1 ı-1 
12,2,5 

1 1,92,5 1,90 

Ek pre• 
iane 
Yerli "Yemlik ,, 

,'t "'Toh uralnk.~ 

HUBUBAT 

,, Yerli 

" Menıan" 
Arpa 4 
Fasulya 

•-~v-uı-a~f------ı-----ı----------------• 

Drlice 
Kuş yemi 

K rten tohuma 

lesine arzı veda ederim. 

Bedbaht refikası 

6119 PAKiZE ÔZSAN 

Kiralık yazıhane ve araiye 
Bebekli kilise sokağında Bıkçi 

yurdunun altındaki yazıhane ve 
ardiye kiralıktır . Arzu edenler 
Halk Eczanesinden sorsunlar .61 17 

1-3 

,_l'ı,,,ı_r_rc_im_e_k _____ ; . ...,.,..-·---'.------~---------· :----Paranı /---
Sisam 1 15 1 1 

V N Boş yere h~ırcama ve har· 
.... Salih 900 k I' 1 11 - o•o --ı ------· cıyaca san yer 1 maıı a 

'" ... n Oi.l 
;E..:: 

'" Düz kırma ,. 
~~ s· . - ımıt ,, 
] E ....-Cıımb•"'"ır~iy_r_t ----ı 950 
Q~ - .. - 900 --ı 
N :> ;-,""""--,--------- ----·1--------
t- <>,_Düz krıma ., 

Alfa ., 

Kambiyo ve Para Liverpul Telgrafları 
15 I 11 I 1935 İŞ Bankasından alınmışıır. 

S1nılm Pene -
Üret 91~ Hazır 6 65 

1 inci K. V ddeli 6 46 Rayşmark l 97 
Frank" Fransız,, 

2 inci K. Vadeli 6 43 Sterlin "lnııiliz" 619 25 
Hint hazır 5 86 Dolar "Amerikan,, 79 46 
Nevyork 11 82 Frank "lni re,. 

ı __ B_e_ı_e_d,_i_y_e __ i ı_a_"' _n_ı_a_r_•_I 
Yirmi beş takım kışlık elbisa yaptırılacak 

itfaiye dmir ve efraı.lı için ı.lııireı.le .ıulunıın kumaş örneğinden ya
pılmak şartilo yirmi lıeş takım kışlık elbisq yaptırılacaktır. Kumaş ve 
dikiş mütc"hhiı.lino o.it olan bu elbiseltr açık. eksiltmeye konu !muştur. 
ıholesi teşrini saııinio 26 ıncı salı günü öğl~den sonra saat on bı şte 

beleı.liye encumeniı de yopılııcaktır. iğreti tutum parası otuz yedi bu
çuk lirn.lır . 

ist 0 klilerin şıırtnnmesini görmek üzere her gün yazı işleri kalemine 
ve ihale günü de bdleJiye encümenine gelmeleri ildn olunur.6102 

10-13-16 

r-- F to Coşkun , 
Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işlerini 

vP her türlü Ağrandisman ve diğer biitün fotoğraf işle
rini yapmağa başlı) an Coşkun Güven , ht>r gün sa· 
bahtan akşama kadar açık bulunan atelyrsinde saat 14 
den 19 kadar bizzat çalışmaktadır. 

Amatörlere mümkün olan bütün 
kolaylıklar gösterilir. 

r- Tıp fakültesi; dahiliye seririyat eski-"\ 
muavini Adana Memleket hastahanesi 

dahiliye mütahassısı 

Doktor 
. 

Osman lsmail Bozkurt 

7 inci su işleri direkförlüfünden : 
1- Seyhan ırmağının sağ sa

hilinde bulunan büyük seddin çö
krn harçlı kaplamaların yeniden 
tamiratının keşif bedeli olen 3426 
lira ve 37 kuruş mukabilinde açık 
eksiltmeye çıkarılmış olduğundan 
şa•tname ve proje ve keşif evrakı 
Adan•da Su işleri dairesinde bu
lunduğundan isteklilere göst~rile. 
cek ve arzu edenlere tetkık ve iade 
etmek üzere bir sureti verilecek- ı 
tir . 

2- Açık eksiltme 935 yılı bi· 
rinci kdnunun 4 üncü çarşamba 
günü ıabıbl~yin saat ond• Suiıleri 
dairesinde müteşekkil komisyonda 
yapılacaktır . 

3- Muvakkat teminat miktarı 
257 liradan ilıaret olup istekliler; 
Sui~leri vo Nafıa müdürlüklerinden 
birisinden ırıüteııbhitlik ehliyetna · 
mesini Va Ticaret Oı.laıııodq kayıtlı 
olduğuna dair vesikayı vo muvak 
kat teminatın Seyhan merkez mal 
ssndığıoa bu iş içiıı yatırıldığına 
dair makbuzu komisyona göstere
cektir. 

4 - Yukarıda yazılı vesikaları 

bulunmıyanların işbu elısiltmeye 

giremiyecekleri i!An olunur.6121 

16-19-22-25 

Acele satılık ev 
Abidin pa,a caddesi Saracan 

mahall ,ısiode " Et,,m paşa vere· 
sesine uit ,, Adana lı:ulübünüo e8 
ki bulunduğu binll s~tılılı.tır. 

Görm• k ve ya görüşmek isle· 
yenler Ziraat Bankasında Bay 
Adnaıı'a müraca6t ets inler. 6120 

Evkaf direktörlü~ünden : 
~liilhuk vakıflardan zıpçıktı vak 

fındıın Sultan sokağıodn bir kıta 

buhçaoın üç seneliği kiraya ' 'eri

teceğinden 7-1 1-935 den iti
baren on gün müddetle oçık ar

tırmaya konulmuştıır . 18-11-
935 pazarle:ıi günü saat üçte Ev· 
kof dairesinde ihale edil~cektir . 
taliplerin nıüracaatları.6100 

10-13-16 
Bilumum dahili hastalıklarını teşhis 

ve tedavi eyler. 

1
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Seyhan defterdarlı~ından: 
Tuzla nııhiyrsinin Oabaklor 

köyü arazisi Jahiliode olup tnhmi 
nen elli bin dörlim miktarında ha

zineye ait yaylım yerlerinin bir se
ne! k otlakıyesioden intifa hakkı 
ş~ı tnamesi mucibince 8 - 11 - 935 
terihindrn itıbaren on b ı ş gün 
mü lıletle ortırmağa çık a rılmıştır. 

ihalesi 22-11-935 cuma günü 
sat t on beştedir. Talipi<·rin şart

namesini görmek ve yüz,le yeJi 
buçuk teminat akçasını ya -
tırmok için Mılli Emlll.k iJaresine 
mü racaatlr.rı 6104 

12-14-16-19 
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1 
bu gece nöbetç 

Eczane 1 
ı l Hükumet <'ivarııuh 

! istikamet "czaııı1sidir "' ' ' il1UUt ·ıu ımın111uııı1t-Jııı:ıı11tııı:111ıaıın1;·ıı;• 11mıuıi!Wll mı1ı.a 

vilayet daimi encümeninden : 
Hükilmet civarında Mowiş paşa 

camii kapusu karşısında husu~i 

idarenin malı bulunan 47-49 ve 
51 belediye numarıılı üç ı.lükkll.n 

Meyıs/936 sonuna kadar p rşin pa
ra ve açık arttırma surı• tıle kiraya 
verilecektir . istekli olar !arın °io 

yecli buçuk pey akçelerile birlıkta 
26- 11 -935 salı günü saat 10 Jo 
daimi encümene müracoatlorı.6094 
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BiRiKTiRf::N, 
RA~T ~D~Q 

Halis Balık yağı 
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Norveçyanın halis Balık yağı 
61 
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Seyhan eczanesinde satılır ~ 
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Markoni- Markoni-Markonı 

~I 
ıa ' Radyoların en mütekamilidir . Markonide pat

9 ~ 'ı" 
Yoktur. Ses temamen tabiidir. Eşsizdir ve ucuzdof· 1 

it 

sene de vadelidir . 

6 - 10 6073 
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Yıldız gazinosu üstünde )e 

1 
Hallı; Partisi binası atııııJJ 
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yağ arınızı ~ 

ı, 

·b 

Nasibi eczanesinden alınt~ } 

Temizlik ·s310 154 Ucuzl~,,) 
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Umumi ne~riyıt müdıl 1 

M. Ba/rşı ,ı 

Adana Türk sözü m•ıb•' 
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