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5 KURUŞ ADANA GUNLUK GAZETE 

Fevzipaşa Diyarbekir hattı da açıldı . 
biin açış törenini yapan Ali Çetinkaya, söylevinde,! 

bu hattın Önemini anlatırken dedi ki : 

ıc Diyarbekir artık, 14 ve 15 inci asırlarda olduğu gibi ' 
doğudan batıya geç~n kervanların uğrağı değil, ba· 
fıdan doğuya medeniyet VP- tekniği gJtürecek bu de-

miryolun i1 en önemli bir merkezi olmuştur.,, 

~u hat; 65 mil;~ , liraya mal oldu. Uzunlu,.,, u 505 kilometredir. 37 is
'sYon, 13609 me ·ro uzunluğunda 64 tünel, 1910 köprü v& menfez vardır 
~ Diyarbekir : 22 (A.A) - Fev- ği kömür, bakır gibi iki kıymetli 

Beruttaki gizli cemiyet 

, P•ıa - Diyarbekir demir yolu J cevherin en verimli hazinelerine 
•U b • b 
11k ngüo törenle açan bayındır- malik olmak, yurdumuzun en ü-
1; bak•nı Ali Ç•tiokaya aşağıda · yük nasibelerindeo lriridır. Kö-
aaeınli aöylevini vermittir: mür. endüstri ve nakil işleri için 
Sıyıa y11rdda1lar, sonıuz bir kudret kaynağı olduğu 

t lCöınllr yoluonn K1radeoiz kı· gibi bakır da başta elektrik olduğu 
1't•ııda, Filyoıta açılma töreni halde sanayi için en mübim unsur-
r Ylpıp döndükten ıoora, ayın !ardan biridir. 
1

1

~11ıiıinde trenle Ankaradın ha · Dünya ku•ulahdaoberi yer al-
~ et ederek aynı töreni yapmak ,,~ tında kalmış olan bu iki hazinenin/ 
1 te değeıli yurdomuıa, Diyar- kapılarırıı açarak yirminci asrın l 
ı'kire geldik. Ve her ıeyden evvel Ali 'Çetinkaya en yeoi ve mütekamil uıullarıyle 
11

1
'
1
Gr.k'üo pek yakından tanıdığı işltlmek ve bundan yurdumuzu 

._ sırlarda olduğa gibi ıarktan garbe C 1 k h k" it Soıı; sevdiji Diyarbekirlilere faydalandırmak umur u il u-
' geçen kervanların uğradığı, fakat d b ·d "~etli aelam ve aevgilerioi ge metinin gayelerin en iıı ir. 
•dı· garptan ıarka yirminci asrın me-

fitoizi ltebşir ederim. Bunun iı;iodir ki, bir taraftan 
" deniyetini, fen ve aanalıoı nakle-

11, "Dlcaradao itibaren trenle A demiryolu siyuetimizde devam 
401 decek olan demir yolunun ve ti-

~ U yaylaleıını boydan boya caretio mllbim bir merkezi ola- .. derken, diğer taraftan cevherle-
'~ l<ayseri - Niide - Adana ria bulunduğu eabılar da fen ve 
r cak ve şüphesiz büyllk bir umraa 

ı, ''Zipaıa - Malatya - Ela- ıao'atın lüzıım göaterdiği teaisa-
1 ~ ve rafaha da ermia bulunacaktır. 

•, • Ergani bakır madeıı.i istaa f tı vücude getirmek ve fabrikalar '·~I ıte bu tarihi yurt parçasının 
ltındao ır~çerek katettiğimiz kurmakla COk eh•mmlvP.llP na 

'• f bug6n ı1mran ve. laa.•l..lı..ı 7vl9-cl• d V k b. • ~ - 1315 - Ulometredır. raşılmakta ır • e ya ıo ır za. 
"' husule gelen değişikliği, yeni 

1 11 uiurbekir, fAoadolunun frao manda tam bir faaliyete geçi e-l Türk rejıminio ve Atatürk devri 
• '•lı: sıoulırından büyük bir 1 cektir . 
•tb oin "e onun büyük başvekili ı-
ie 

1•kaoıDI ilk ve mühim ben met İoönü hükftmetinio şaşmaz Yurdumuzun en f.yızli yerle· 
11 tleriaden ve transit merkezle· rinden biri olan bu bavalinin ld şümeodüfer siyasetinin hayırlı ve 
~ 1 t biri ve eski §ark kervanla- mühim ve müsbet neticelerinden mahıulü ile beraber bakır cevhe-
1~Q Uğrak yeri ve tarihi bir belde biri olduğunu gurur ve iftiharla ri ve bunun iıletilmesı için icıp 
u~u malumunuzdur. k · eden kömür ve madene yakın bir 

' ~Skiden 14 ve 15 iobi asırlar· görma teyız. 
''ı ' Sanayi aleminin daima gıpta etti· -Ger-isi üçüncü sahifede -
i hrlı:ın yelkenli aemileri Hiot 
-ı:a· 6 

:ı- ~ 1 1tini katederek bir taraftan kı-
r' " deniz v81ituiyle Mısır kıyıla-

~. d" - f 8 k .. f . rı • ıger tara tan asra or ezı 
, ~ldicle ıuyunu ı.kibederek Mu· 

•gelirler ve buradao hamule· 
•in· 

• 1 ı ktrvanlar vasıtasıyla lliyar· 
"t~· 1 'ıı ve Diyarbelı.irden Anado 

~ ~ıı katederek garbe ve İstao 
r ib 1 doğru naklederlerdi O ta 

b l,tdeki Diyarbekirio ipekli ve 

ı'1 11ıulı;lu dokuma ve uir sanlt 
tı' 

Büyük Arap İmparatorluğu kurmak 
için çalışırken tevkif edilenler, ecne
bi bir devlet hesabına iş görüyorlarmış 

~~ 1 en makbul ticaret emtıala -
daıı biri idi. 

Lüzumlu bilgiler 

Habeşistan nasıl bir 
yerdir? -.. -

Hab•ıist1rı hakkında toplanan 
aıağıdaki malümatı , faydalı olur 
umudıyle ynıyoruz : 

Avrupalıların dillerinde eski 
Yunancada ( derileri yanık adam
lar memleketi ) manasına gelen 
etyopi diye anılan Habeeistan 
Arapca Habeş kelimesinden boz· 
ma ( ayisioi ) şeklinde de frenk 
lisanlarına girmiştir . 

Afrikanıo şimali şarkisiode kı · 

zıl denizle Nı l oehıi vadisi ara· 
sında i ı r. 

Bütün deniz kıyıları İtalyan 
Fransız ve İngilizlerin elinde 
olup denize an yakıo yeri 90 ki· 
lometredir . 

Çepe çevre geoieliği bir mil
yon yüz yirmi bin dört yüz kilo
metre murabbaı yani Almanya , 
İtalya, İngiltere, Lehistan toprak
larınıo topuna bedeldir . 

Nüfusu on iki milyondur . 
Reımi dini Hırıstıyan( Ortodoks) 
rlur . 

Nüfusun dinlere taksimi oöy· 
ledir : 

Beş milyon beş yüz bin Hırıs-
tiyan Ortodoks , üç milyon iı

lim , üç buçuk milyon Mecusi, 
elli bin Musevi , kırk bin Kato
lik Rom('n , beş bin Latin •.. 

Reami lisan ( Ambarik ) adlı 
Sami ırkın Habeı kısmına mab· 
ıuı bir dıldir . 

Payıhht olan Adisababanıo 
yüz bin nüfusu vardır . 

4ct.\,•• :-r - - - &- - 1 .~ g .... • ... "' .. nlr. 

larııııo t>üyüklüğünü anlamak için 
ıu • zametli dünya devletleri top 
laklariyle karaılaştırmak kifayet 
eder : 

Türkiye 763000 
Japony• 686600 
Fransa 551000 
Almanya 470000 
Lebiıt11n 388000 
İtatya 310000 
İngilter e 244000 

H ı beşistan 1120400 
Afrika kıt' • sı Avrupaya oaza · 

ren çok büyük olrluğundan bun· 
lar ı o meml ek. deri de böyle ge
oiş oluyor. 

Avrupa devletlerinin sıkııık 
oturmaları medeei terakkiıerioe 

yardım ettiği gibi hudutlarını 
geoişletmek , kendi hudutları 

dışarısına taşmak ihtiraaını do· 
ğurmuş ve bunun neticesi olarak 
da müstemlekecilik fikri meyda
na çıkmııtır . 

-- Havalarımız ! 
Düşman uçaklannın tehdidi al· 

ıındadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardı m :rekıir. ı 

UN IKİNCl YIL - SAYI 3385 

italyada açlık korkusu 
7 

Jtalya hükumeti, silah altında bulu
nan askerinden 100 bin kişiyi ziraat 

yapsınlar diye terhis etti. 

1 Habeşler cephelerde m(:'vzıl muvaffaki
yetler kazandılar ve ganimet aldılar 
Ankara : 21 ( A.A ) - İtal· 

yan - Ha lıeş anlaşmazlığının hal
li hakkındaki diplomatik görüş · 
m•lere bugün tekrar baılanacağı 
Pariıten bildiriliyor . 

Habeı imparatoru cenup cep 
beıinde yaptığı tefti§deo bu sa
bah uçakla Adiıababaya dönmüıı 
ve askcrlerioio maneviyatinden 
pek memnun ve müftebir olduğu
nu ekylemi§tir . 

Kahire: 22 (Badyo) - Büyük 
bir k111m Habeş kuvvetlerine ku· 
mandA eden Ras Seyyum ile lıal
yan kuvvetleri arasında bugun 
saat dokuzda önemli bir 1avaş 
olmaştar. 

Üçbio metreye yakın yüksek· 
!iğin deki bakim bir mevzide bu . 
lunmakta ölan Ru Seyyum kuv
vetleri, İtalyanlara altıyüzdeo faz 
h maktul verdirmiştir. Yaralıta · 
rın yekılou çok fazladır. 

Habeşlier bu savaşta külliyetli 
mikdarda ganaimle top, mitral
yöz, siliib elıı geçirmiılerdir. 

a _ &.. - -1:1-.: - •• '! ..I ! 

Kahire: 22 (Radyo) - ltalyao 
tayyarleri Şimal cephesinde yap · 
tıklan keıf uçuşlarında, Makalle· 
nio güneyinde elli binden fazla 
Hdbeı kuvvetinin toplanmakta 
olduğunu görmüş ve bunlar üze. 
rine epıce bomba atarak geriye 
dönmüşlerdir. 

Afganistan 
Türkiye, lran, Irak ade
mi tecavüz misakına 

girdi --
Aokara : 22 (A.A) - Tahran 

dan bildirildiğine göre Afganıs 
tanın Türkiye, İran ve Irak bülıü 
metleri araıında ki ademi tecavüz 
paktına ittiıiiki kabul etmittir. 

Mısırda 

Kahire: 22 (Radyo) - Güney 
cepbesiadeo özel uçağiyle Adis
ababaya dönen Habeş İmparato
ru Haile selasiye, kabile bıışkan
larına gönderdiği emiroıımelerde, 

teftiş ettiği ordularını pek mü
kemmel buluoduğuou ve kendi· 
lerioin de Habeş vatanının kurla· 
rılması hususunda son ane kadar 
bütün mevcııdiyetleriyle çalııma· 
larıoı istemiş ve pek yakındı or
dunun başına geçme" üzere cep· 
beye hareket edeceğini bildir· 
miştir , 

Kahire: 22 (Radyo)- Silah al· 
tında bulu~durulup da Doğu Af· 
rikaya gönderilmemi§ olan İtal· 
yan asker ve ameleleri, zecrt ted
birlerin tatbiki kar,ısında mem· 
lekete erzak yetiıtirmek için ziraat 
işlerinde kullanılmaktadırlar. 

Ankara : 22 (Radyo) - Alı · 
nan çok sağlam malumata göre 
11 son tetrinde İtalyanro Habe
şistandaki gilney doğu cephesinde 
ileri iyen bir İtalyan kuvveti üze -
rioe, çalılıklar aroaıoa ıaklaomı§ 
v rnu ~ >ôbim bir Habes c:etesi sıl· 
dırmış, vukaa gelen munareneuo 
lıalyanlar epeyce zayiat vererek 
kaçmışlardır . 

İtalyanların zayiatı arasında 
bir Albay ile 3 subay ölüdür, 4 
ağır makineli tüfek, 200 piyade 
tllfeği ve 80'000 mermi Ha beşle· 
rin eline g•çmiştir. 

İtalya Kralı 

Yunan Kralı Corç'a 
iadai ziyarette bulundu 

Kahire : ~2 (Radyo ) - İtal· 
ya Kralı Viktor Emaouel, Roma· 
da bulunmakta olan Yunan Kralı 
Corc'a iadei ziyaretle yirmi daki · 
ka görüşm:iştür . 

'ı ,l:ıiyarbekir bugün demir yolu 
~ıt'•ile bir taraftıın Malatya ve 
ı, ~9 Üzerinden ,Samıuada Kra- 1 

1~'te Ve diğer taraftan gene Ma-

Bir kaçgüo önce Arabistan , 
ımparatorluğu kurmak i11iyen bir 
takım milliyetperver Arapların 

Foansız zabıtasınca yakolaoıp tev-ı 
kit edildiğine dair kıu bazı m•· . 
lılmat vermi§tik 1 

Abdullah Kıbrıslı, Takaddio Sa
lih, Zeki Nokkaş, Antuvao Ş.ha · 
de, Vıktor Esad, Selim Tayyare, 
Esad Hekim, Ramiz Bedran, Yu. 

suf İtaoi gibi her mezh•p ve ce
ma.ta menaup bir çok kimıeler 

İngiltere bu müıtemleke ıahi
bi devletlerin en başında bulunu
yor . İngilizlerin elıode otuz do· 
kuz milyon kilomrıtre murabbaı 

fngiliz süel hazırlıkları 
önem leşti 

Kral Corç , Atioaya gitmek 
üzere Romadan Brendiziye hare· 
ket etmiş v11 durakta törenle u· 
jurlaomıştır . 

Kral, Breodizide bekl~mekte 
olan Elli Kravozörüne biaerek 
Pireye gidecektir . ~' Ve Adana üzerinden mersin 1 

·ı A.kdenize ve Kays• riden ge 
tek C . . "d k . 
l t umurıyetıo ı • m~• erı 

' •lbi olan Ankıray .-.~ daha 
'ıl 
lle Marmara Ve Eg t> nizine 
•ıııaış oluyor. 

11-ıat, şüpheıiz, Diy" ekirde 
l llııYlcsk, şarkta doıt ,.,. karde~ 

, 1llıleketleıin demir yolt arıoa 
~.•cak ve birleşecektir. 

ı, . 1Y•rbekir ve bavalisi ve şarlıl 
11 

bu defa da 14 ve 15 inci a · 

38 gün 

Son gelen Suriye g •Z•telerio· 
de bu huıusta aı•ğıdaki tafsilat 
verihyor : 

Suoiye, Lübnan , Filistıo, l•ak 
vl' ş.,kıle•denden iba .et hüyük 
bır Arabıstan imparatorluğu kur 
m•k için gizli bir cemiy•t l•şkil 
•imek suçuyle Berutta bir gurup 
tevkif edilmiştir . Tahkikat de-
vam olunmaktadır . 

Tevkif edılenler arasında E
mir Esad Eyyubi, Abdullah Edip, 

sonra 

:4; tekerlekli öküz ve camus ara
Cl/arı yasağı başlıyacaktır. 
Şimdiden dört tekerlekli araba 

~.J. 
~1nmeli. 

1 vardır . 

( Suriye Halk Partisi) unva· 
n•oı t&şıyan bu gizli cemiyet men 
suplan üzerınde ve evlerinde ce
miyetın niumnameleri, azii l•sle 
si , müstakbel P• oğramı, azanın 

birbirlerıni tanımalarına maheus 
işaretler, kup11>1lar, dört harp tü· 
f~ği, hey'eti idare liıteai buluo · 
muştur 

Tevkif edilen 39 şahıslan 31 
i biliıhire serbest bırakılmış yal. 
oız sekizi hakkında mevkuf.o 
tahkikatın devamına karar veril· 
mittir . 

Antuvao Sud.,, ziraat Mühen 
disi Co ç Hudad, Doktor Vıktor 
Esad bunlar m•yaoıodadır . 

Cemiyetin bir dacbei hükumet 
yapmalı; tasavvııruoda oldu · 
ğu tabkikatıo gidişinden an · 
!aşılmaktadır . Bir takım rivayet· 
!ere göre cemiyet, ecnebi bir bü· 
kümet hesabına iş görmekte 
imi§. 

müst•mleke ve brşyüz milyon müe. 
teml ı· ke insanı vardır . 

Fraoaa dokuz milyon kilo 
metre murabbaı kilometrelik mü~ 
temi. keyrı ve elli iki milyon 
müstemlrlı.e nüfusuoa malik bulu
nuyor . 

Sekiz milyon nüfusluk ve otuz 
dörtbio dokuzyüz kilometroluk 
küçük Felemeok devleti iki mıl 
yon ki lom•trelik müsı~mleke top· 
rağına v .. tam altmış bir milyon 
inaana hükmediyor . 

Nüfusum çok , yerim dar di 
yen ltalyanın da iki milyon kilo 
metrelik müstemleke , ikı mılyoo 
dört yüz bin müstemleke nüfusu 
vudır. 

Hab ş topraklarının genişlıii 
oi Avrupa d•vletleriyle karşılaş
tırınca onlardan çok büyük göıü 
nüyor . Fakat bu devletlerin elle 
rindeki müstemleke topraklarına 
bakınca H•beş toprakları devede 
kulak kalır . İtalyanın elinde iki 
Habe~ auzisi kadar toprak var • 

Kabiredeo bildirildiğine göre, 
İngilizlerin Mısırdaki süel hazır· 
lıkları devam etmektedir . Süveyş 
limanının kumandaolığına bir in 
gilız getirilmiştir . 

Aııkara : 21 (A,A) - Kahi
redcn bildirildığioe göre, ' esimi 
paşanın siyasası ve logiltere. bil 
lıumet i oin Mısıra karşı tatbık et· 
mekte olduğu hattı hareketi pro
testo etmek lizere nasyooalıstler 
tarafından bugün tertôp cdile_n 
matem günü badiseeiz geçmiştır. 

Yalnız yerlilere ait dllkkanlar ka· 
paomıştır . 

Amerika 
ltalyaya petrol satılma

masını istedi 

Ankara ; 22 (A .A) - Vışiog
tondan bildirildığine gö,., hü· 
kumet petrol tndüstricilerini ltal· 
yaya yapılmakta olan ihracatı keo. 
diler inden keımeğe dav et etmiı 
tir . 

Çinde 
Çin kongresi 
toplanıyor 

Ankara : 22 (A.A) - Naokin 
den bildirildiğine göre Kuomio 
og kongrrai Cumhuriyetin dai
mi temel yasasımn kabulünden 
önce bir "Çin milletler kongra· 
sını,, toplamağa karar vermiştir. 

İtalya 

Yüz bin asker 
terhis etti 

Ankara : 22 (A.A) - Roma· 
dan bildirildığine göre, zecri ted · 
birlere karşı koymak üzere en· 
düstri ve ziraatta çalışmak için 
halen silah altında bulunan bir 
milyon iki yüz bin kişiden yüz 
binine üç ay izin verilmiştir • 
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Tarsus kütüpha 11 

Mısır istiklal istiyor . Saha komitesi kupa 1 ııor• 

Son günlerde dünya hadiseleri sürekli bir hal aldı . Bu Çığırı aç 
mıt olan lıalya - Habeşistan aolaomulığı, zaten sallantıda olan 
dünya aulhuna ilk dubeyi ir.direrek , bnbe çevrildi . Milletler ce
miyeti yangıoı söodürmeğe uğra§ırken, içio için yanan Çin -Japoo 
meselesi yeniden ve eskisinden daha bllyiik ölçüde parlamak alamet· 
leriu• göstermeğe başladı . Bir çok devlet ve memleketler , sanki 
aözlı-şmişler gibi , eıki hesaplarını bugünlerde temizlemeğe kalk
tılar . Bundan bir kaç gün öne•, biç b<klenilmcdigi bir ıırade Mı
sır nasyonalistleri, eksik ve yamasız bir iıtiklal için K•hircde kan. 
h nümayişler yaptılıır, 

Bu hareketin başında bulunan V afd partiıi, blltün millete bita · 
ben bir bildiriğ çıkarauk, lngilizl rle i§ birliği yapılmamasını tavsiye 
etmiş , hükilmetteu iıtifa etmeıini istemiş ve İngilizlerle birlik 1 
le çalış•n kaöioelerin memlekete ku§ı isyan etmi§ sayılac•iıoı, Vafd 
kuvvetlerinin bunlarla çupı§ıcağını bildirmiıtir . Kaynaşma yıtıı 
lırılmış degildir ve her an yeni ve daha v.bim hadiseler çıkabilir . 

Habeş ınl•ımnlıiı , Mııir 1 

ouyouliatlerine Mısı h•kları üze-\ 
rinde is:ahat yapılmasına İnıril 
terenin bir diyı-c•fıi olmıy•cağı 
umud..ınu vermistir . 

İtalya, biç beklenilmiyeo bir 
ölçüde olan kuvvetleıilc Akde
nizde ve Mısır-Trablus sınırların· 
da İngilizlerin menfaatlerini t•h
did ediyordu . 

Mısırlılar, gerek eskıdroberi 
Habeşlilere kar§ı besledikleri sem
pati, gerekıe memlekatlerinıle 

yışıyau ve Mıs11ın zenginliğinden 

faydalandıkları halde kapitülas 
yoolııra d•yanarak biç bir resim 
ve vergi vermiyen ve sayısı epi 
ce büyük olau ltalyanlarıı karşı 

ıiuydnkt .. ı nefret dolayuile, ta 
bii bir sevkle İngilıerenin yanı
nı tuttular . 

İogilizlerin , üç yıldanberi Mı· 
11rın iç sıyasa ialerine kuıtma· 
maları, dünya harbından aonra 
doğmuş olan Vefd milli hareket 
partisine, artık eski isteklerinin 
yerine getirilmesi zamanı geldi
ii umuduou verdi . 

Bu iıteklerin en belli başlı 

lan, kaoitülasvonfarrn kııldır•l-ıa· 
~·· ..... ,ırny" ımparawrıugnnun 

seyrllsefer yollarıar korumak üze
re getirilmiş olan Briıanya asker· 
!erinin ııeri \,ekılme1i ve formül 
olarak bir Britaııya-, Mısır ida
resi altınd• bulnnan fakat baki· 
katta ise daha yakın zamanlan 
kadar Muırlıların, ekonomık mü · 
nuebetl~re girişmeleri yasak o 
lan Sudanda yenid~n Mısır nüfu 
zunnn kurulmıısı meselesi idi . 

Bugüne kadar parlamentonun 
itimulını kazanmış olan Nesimi 
paşa hükumeti, bu iııekler Lond 
nya sözde anlatmağa uğraştı, 

amma, ıon ğünlere kadar oııun 

~özleri cev.b verilecek bir deier
de görülmedi . 

Nihayet cumartesi gürıü bir 
tören dolayısile İnıriliz dış baka· 
nı v<rdiğı bir söylevin .rasına , 
Mısır aoı yasasını görmenin şim
di ııraaı olmadığıoı nasılsı katış 
tırdı . 

Sir Samuel Horun Mııırlıların 
isteklerini kesip atan kof sözleri 
ni ; hakkrttiği şekilde tezahürler
le karşılıyabilmek imkanı Mı11r 
hiikiimetinio elinden alınmıştır . 
Mf'mleket en mükemmel İngiliz 
kuvvetleri ile işgal edilmio lskeo 
deriye önüne Britanya doaanma
sı toplanmıştır . Mus1oliniain tü 
menleri baJa Mısırın gaıp 11ııır 

lırında dikili durduklarından, mem· 
leket bu ordu ve donanmaya bel 
bağlamış bir halde 'bulunuyor . 

Mısırın derman11zlığıdır ki , 
eıkidenbcri daha büyük bir hür
riyete kr.vuıma umudunu btsle
ten dllnyınin ııyual iakiııfıoa, 
ten bir istikamet verdirmittir . 

Nesimi paşa yeıine, ıoo defa 
1930 da olduğu gibi, milldin men· 
faallerini. uray ile büyük rmJak 
11biplerioden ziyade lngilizlerin 
gayelerine feda eden sarayın her 
hıngi bir diktatör bllkiimeti ıreç
meeinden de korkuyordu . 

işte bu anlardadır ki, beş yıl 
dan beri par laıncntodan dışın a· 

-ULUS -

tılmı~ , her zaman için .Mııır 

politikası üzerinde en kuvvetli 
te1irioi yapacak bir kndrette ve 
bütün Mısır hallııoı kaplımıı bir 
durnmda olan Vdd parıisi, öde
vini yapmaktadır . 

Salı günn, partinin icra komi· 
tHi Nı-simi paşa hüku·ııetine o
lan itimadını geri aldı; çarıambı 

günO, bugllnlerde ihtimal daha 
çok yayılacak olan Kabiredelı.i 
ltzehürleri başlattı . 

O günün akşamı , 1925 den· 
heri Vafd paılitınin önderi olan 
Nah as paş•, İngiltere ve lngiliz · 
!erle olan bn türlll münasebetle
rin keailmesinden haokı bir şey 

demek olmıyao dört hareket pa· 
rotası ilan etti . 

Mısır, İcgiliz evrensel devle 
tinin en önemli ve ayni zamandı 
en hasıas bir noktasında bulun· 
malı.ta olduiu gibi halkı "tıklar,, 
da değildir . Londrada , do mi· 
oiyonlıra verilmiş olan b.kların 
Mıaıra verilmiyerek , yalnız for
mül bir bükllmranlıkla iktifa e 
dilmesinin eo kuvvetli ıebeLleri 

iıte bun tardır . Nasyonalizmin 
tPl,,.Tn:I ;ı-.-:l!l-1,.. • .; 1-..ft-' I .. !---' 
rin &fırı ölçüde bainliii ve ıvan
türiyelerin harekrılerl şeklinde 

ırösterılmek suıetile, pek basit i
tirazlarla durdurulmak istenildi. 

İngiliElerio elinde eo kuvvet
li t~zvik ıilabı kıpitüluyonlardır. 

Çünkü mcmlekelin tecim ve fi 
nanı kapitalinin büyük bir kısmı, 
vergi verm•k zorunda olmıyan 
yabancıların elirdedir . 

Bundan dolayı biç bir Mısır 
hükumeti, kendini .dıtarıya karıı 
güclü ve kuvvetli bir durum• so· 
kacak olan uğlam bir finans ku
rabilecek bir vaziyette değıldir. 

lote bu duıumd• olmakla be 
ıaber' Mısır ile Arabistan ve bü
tün şarktaki islim memleketleri 
ara1ındaki bağlar son yıllar için
de hem zayıflamıt ve hem de IBğ
laşla§mış olduğu gibi Mısırın ıi· 
yııaal ıuurları da kuvyetlenmiş

lir . 
İngiltere, bu gün bala Mısırı 

yabancılara karoı koruyan bir 
bekçi aayılıyor . Fakaı, Habe§ 
kavgası, Mısır meıeluini İngil
tere içio fevkalide ciddi bir oek
le sokmu§tur . 

Kahire lıddlselerl : 
Frınkfurter Zeytuog'un Lon

dra ıytarı 13 ikiuri teırin tarih
li gazetesine Kıbirede çıkan ha
diseleri haber verdikten ıonra 
dıyor ki : 

Mısır nHyoualisıı. ri ara11nda 
bu günlerde beliren hotoutsuzluk 
neden doğmustur ? 

Vefd partiıioden olmıyın ve 
lngiliz - Mısır doıtluğunun en 
attşli taıaflaıindan olan eski Bat 
bakan Mahmud Pa~·- ikinci teı 
rinde söyled•ği bir nutukta, Ne· 
ıimi Paşa hükumetini, Hıbeııs· 
tan anla§mazlığı dolayııile Bllyük 
Britınya ,Mısır dıki kuvvetlerini 
kayıtıız ve §artsız olarak çoğal 
tılmuını izin vererek çok paha
lıya mal olmu§ olan Mısırın istık· 
liilini tehlikeye sokmuş olmak su
çile itham etmiştir , 

Maçları Şehir Dayak arı Tarsus;. 22 (bÖzlekl) a;iıiPiPd 
da Cumurıy.t a ~. Ü bşP' 
ınııı olduğu zengin ı.uı PkıeJil lid 
halk çok istifade eııııe_ ,1 
Bugün iki binden fazla guıbu k 
faydalı kitapları bulu080k kit• '•ı 
tüphanrmize daha bir ço·fıd· lııy 

21- 11 - 935 per9enbe giioü 
saha kooıitrsinin davrti üzerine Çu l 
kıırova bölgesioe dahil Jı:ulilpler ı' 
murahhas! rının İdman yurdnada 
toplanarak (Ozümlü glSrdllklerl e 
saslarr lesbit ede•ek kura çekil 
mİ§tir. 

Kura neticesinde 24 -11-935 
pazar günü ıut 14,30 d• Adana 
İdmanyurdu ile Mersin İdmanyur· 
du. 1-12- 935 pazar güoll eı
at 14,30 da Sayhan Adana ıpor 

birlrtik kulüplerile Tar~us idman 
yurdu. 8-12-935 paur güoü Hl 

al 14,30 da 1-2 galibile Toros 
~por. IS -12-935 pazar günü ıoo 

iki galip takım kuıılaoar1k ve sahı 
komiteıi tar afıodan kooulao kL pa 
ıralip takıma verilecektir. 

Bu maçların h•kemleri: 
1- Adaoa İdman yurdu 

Mersin idman yuJdu - hakem 
Toros ıpordın Rafı.b Zıya Mıdeo 

2- Seyhan Adını apor -
Tarıuı İdman yordu- hakem A
dana yurdundan Faruk Adana İd
man ynrdu - Meraio İdman yur
du galibil~ Toros spor - bu ma· 
çın hakemi Tarsus İdmıo yurdun
dan Ali Gün•§ 

3-4Galibile1-2-5 numura 
lı takımların karaılaımaları neti 
cesi galib gelen takımlar karıı

laa•cıklardır. 
Bu maçın hakemi iki takım a 

raunda ıeçilecektir, Şayet bu iki 
takım kaptanlari hakem hususunda 
ıolııamadıkları takdirde hakemi 
doirudan doğruya saba ko -
miteıi tayin edecek n iki tarıf tı 
itiuz edrmiyecektir. 

H•lip, :ıöyleviode İngiltere 
nin Mıırr müstakil bir devlet ola

rak mllttefik diye kabul etmeğc 
hazır ol11n nlm•rl.Aoın • .DıJt .... ,,o~
ıormuıtur . 

Sir Samuel Hoer, bıı ıuılin 
cevabını, çok geçmedea,~cumar· 
leli gllnü yeni Londra belediye 
reiıinin ıeçim tör<ni dolayuilc 
vermi§tir . 

Kömür meselesi 1 

llbaylık b~hranın önü- j 
ne geçmek için ted-

birler alıyor -
Şehrimizde bazı esnafın kö

mllr fiatlarını ortada biç bir se
bep yok iken yükıolteıek bir buh· 
ren meydana getirmek üzere bu
lunduklarından ltbaylık katiyle 
urayın huna bir ı;aıe bulmasını 

Qdilemiııik . 
Öğrendiğimize göre uraylık 

şehrimizde mevcud bütürı kömür 
stoklarını ve bunların ealtılclırı 

yerl~ri saptamı§ ve buhranın se 
beplerioi ve buna sebebiyet ve
renle i ııraştumakla beraberdi 
ğer yöııden İlba)lık katı da bu
nun kesin surette öolloe geçilme
si içio Tarım Bakanlıiıyla muba· , 
benya başlamıştır . 

Bir heyet şehrimize 
geldi 

lı kanunu üıerinde tetkikat 
yapmak ve işçi durumunu yakın
dan incelemek üzere ekonomi 
bakınlıiı adını şehrimize gele
ceğini yazdığımız heyet dün, bu 
rada bulunan KAsım Gölege ilti
hak etmek üzere İımiıden ı•h 
rimize gelerek t.ıkikata baıla

mıtlardır . 

Atletizm müsabakaları 

Gaçen hafta yarıda kalmıı o 
lan Atatürk büstü atlet•zm mü
ubakılarin~ bugün ş<hiı stadyo 
munda devam edilecektir . 

Y~7ı isleri direktö
rümüz 

Özel işlerini görmek üzere An· 
koraya gitmiş olan Yazı işleri Di
rektörümüz Nevz~d CelAI Güven 
dünkü ekspresle şehrimize dön-

Britanya dıo L.kt1nı bu söyle· 
vinde, bu günkü durumu, kendi 
faydalarını .Mıaırın sırtından çı
karmak içio kullanmt)·acağıoı 
temin elti . 

' müştür . 

Fakat , İngilız - Mııır iale· 
rinin yeniden düzeltilmesi zama· 
nı olıluiunu da ilaYe ctmefıi unut
madı. 

Ancak Mısırlıları uıl kızdı· 
run ş-y, Sır Samuel'ın 1923 ve 
1930 aoa yaaalırıoı yeniden tat
bik edilmek iıtenmeeı yanına y•k 
laımık niyrlinde olmandır . 

Çünkü Vefd parti•inin belli 
baılr:ırayelerinden birisi de, Sıt
kı Paıı• tarafından 1930 da kal 
dırılmıı o'an 1923 ana yasaıımın 
yenideı> ~tatbik edilmesidir . 

Şimdiki karg•ıalılı:lar, döiru· 
dan doiruya Hoarın söylediii 
outok üzerine, Vefd paıliıinın 

dün gece geç vak ta kadar yapmıt 
olduğu toplantıda verdiii bir ka 
raıla alakadardır . 

Bu karaıın ehemmiyeti ıno· 
dadır ki, Lu güne kııd•r Nesimi 
P•şa hükumetine bazı sıyaeal il 
gileıle bağlı ol•n Vefd parıiei, 
bundan böyle bütün müna • 
ubetini oııunlı kumiı olması· 
dır . 

Bu gü~ kü güne kadar sarayla 
V tfd partisi eruındı m ~kik do 
kumaş olan Neaimi Pa§&, bu ka 
rardın ıoura çok zor bir vaziye
te düşmllşlür . 

Çünkü, kıal da kendiıioe pelc 
elveriıli bir tavır takınmıı dtiil
di . Bu böyle olmakla beraber 
kralın t•kınacağı !ıvırın da Vcfd 
partiıine hayrı dokunmıyıbilir . 
Nitekim, ber fı. ıattı 1923 ana 
y•Usrnı tatbik t:dtceğini söyle 
miş olan Mahmud P.,. gibi ta· 
mamilc müıt•kil gr çinen polıti 
kıcılardın birioi iş batına ıretir 
meıi büyük bir ibthııal içiodedır. 

Uray komiserine karşı 
gelmiş 

Yusuf oğlu Mehmet Ali aılınıla 

birinin veaikasız,müzayede ile mal 
satLığını gören Uroy z ıbıta ko
miseri c~ıaı, kendini hu işten me· 
netm~k istemiş, bundan canı sıkı· 

lan Mehmet Ali Komiser CelAla 
ılil ile hakarette bulunduğundan 
hııkktnda kanuni takibat yapılmıo
tır . 

Çocuğa rakı içirmiş 

Saathane civarında atçı Kerimin 
yanında bulunan garson onattı 

y11olarıoda Bakırsındı uramında 

oturan Y nous oğlu Mabmuda rakı 
içirttiği gö ülmüş ve kc.ıdısini ka · 
rakola götürmrk iıteyen btkciye 
de dil ile hakarette bulun doğun· 
dan hakkında kanuni takibat ya
pılmı§tır . 

Su birikintisinde bir 
adam boğuldu 

Dörtyol ilçesinin Erzin kamu· 
nuoıı bağlı başlamış köyünde otu
ran Hacı oğlu on yedi yaşlarınıla 
Hüseyinin yuğmur sularından ka
baran Kısık dtresine yikonnıak 

üz~re girdiA"ı ve buraıla boğulduğu 
İJbaylığa bildirilmiştir. 

Ceyhanda bir adam 
boğuldu 

Ceyhan ırmağında kumlara 
saplanmış elli altmış y•şlarında 

üstü başı perişan ve hüviyeti be
fisiz biı ceset bulunduğu ve bu 
nıın hüviyetinin meydan• çıkarıl
ması için tahkikat yapıldığı lı
hdylığa bildirilmiıtir , 

ilbaylık katı 

Kanun harici israfat 
yapan birisini hakye

rlne verdi 

Düğünlerde alelittak cihaz 
te§hiri , cihazın açıktan nakli , 
erkek tarafındın fazlı elbise he· 
diyeıi ve saire gibi gerek kız ve 

gerek er kek tarafını bir çok lü 
zilmsuz masraflara dllçar eden 
ıakil adat ve aaanatıo ortadan 
kaldırılm111 , men'i iarafat kanu

nunun biıinci maddesiyle men 
edildiği halde bugün Adananın 

Yeoibımam ıuabıllesindM. Ha 

san oğlu 320 doğumlu Şevki, bu 
kanuo biliifına hareket rttığinden 
hakkında tnzim kılioın evrak 
ciheti adliyeye verilmiatir . 

•• • 

Odev kurbanı 
Mehmedin aylesine nakdi 

yardımda bulunuldu 

Karııyakada bir serseri tara
fından şehit edilen atlı polis Meh· 

medin aylcııioe ıç itleri bakanlı 
ğıııca para yardımında bul onul· 
müıtur. 

Tarla farelerile müca
dele yapılacak 

Gaziantep ilinin Ağaçça ilçesi 
sınırı üzerınde işbu il teşkilAtile 

ayni zamanda yapılacak karşılıklı 
sürek avlarını tertip ve intaç et 

mek ve onılııo sonra d11 Dörtyol 
ilro .. inin boa. köylorinde ~örtildü~ü 
haber verilen tarla Cartılerile mü
cadelede bulunmak üzerıı Tarım 

lşyerlarındıın Mete Çakın uraya 
göoderilmiştir. 

Dot)um 

Evrak Halk işleri tahkikat İ§ · 

yarı aı kadaşımız Hüınü Baçkırın 

bir erkek çocuğu daha daha dün
yaya gelmiştir Bununla yedi yav 

ru sahibi olan hüsnü ile aııasırıı 
kutlar ve yavrulara uzun ömür
! r dileriz . 

Kız lisesi yar
direktörlüğü 

Şehrimiz kız ti Resi fizık öğ · 
etmeni Hayriye, bu ödev de ken 

disinde k•lmak ıutiyle bu oku 
lun yardirektörlüğüne at~nmııtır. 

8iratanma 

Açık bulunan erkek öğretmen 
okulu katip ve buap işyarlığını 

İzzet , alanmıştır . 

Kozan ilçebayı 

Süel ödevini bitirerek şehrimize 
gelmiş olo:ı Koz ın ilçeboyı ödevi 
başına gıtrrıişt•r. 

C. H. 
Ocak 

·sıı lar getirtilerek balkın 1 

ne kooulacaktır . _,,,/ 'İOi 

------·~ u '•ı 
Yılbaşı piyan9°5 ~k _...,., ltd 

------ ıdı ., o 
Biletler satlığa çıkarı "Q 

~nQ 

İnebolu 

sı' 
Bu yıl dıs piyıuala~d~ A'J 

afyon hakikaten çok eyıdır. 
dairerıin y.ptığı bir besa~-' 
bu yil 9 • y içinde yapılan ıb 1 ı ,,o 
g•çen yılın 12 ayında yapı 
mislidır. 

Partisi 

~t 
İkinci teşrin Gün Saat Kongresi yıpılacalı 

23 Cumartesi 6 Çarşı 
....... 

!li d 
24 Pazar 6 Yortan ~ b· 

I~ 

25 Pazartesi 6 Çınarlı 1 (; .. . () 

26 Salı 6 Nıcaran ·~- b 
27 Çarşmba 6 KayalıLağ ~~~ 

ı, 
t 1 
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( Tnrlc Sözii ) Sayfa : • 

Mağara adamı • • 
F evzipaşa - Diyarbekir 

hattı da açıldı 
~------~--~~--~~~--~~~~------~~~-----

Asri Sinemada 
• ld Genel şavaıta oepbeden uzak 

d Uğu halde o dı kendine göre 
evini Y•pmııtı . 

nuz. Bilmiyerek bir fenli adamsı · 
nız, Belki de bilerek bilerek. iyi· 
Jil..ci m .. skesi taşıyorsunuz. 

- Birinci sayfadan artan -
23 Teşrinisani cumartesi akşamından itibaren 

Fevkaldde proğram 
Soaşcıların aylelerine ünlü 

~•luıoı bildiriyordu. Oolara avu
JOrdu . 

tıı· Çoktaoberi yaptığı i~ın drğe-
~ 1 herkes tanıyordu . Ayağı sa 
.. ~ , Omuzlar.1 çıkıktı . Küçük 
tı •~ı YÜıüııün biçimsizlığini pek 

1 
duıehiyordu . Amma buna ııö 

dl ~0nuo acı duygulara em olabi 1 

0 
rubu yüzünü aydınlatamaz m•? 

1111 biç değiştiremez mi i ~i ? 
f1ı lier an mutlulardan kaçar kay· 

1
' ~Ve tasaJılaıı arardı . Sağlığı 

~ ~ luk olanların , kocH.lZ kadın
'" 11:

10 öğsüz yetimlerin evlerine 
~ 11k gid~r biç bir gömüde bu· 

o 0 ~~rnarııaz lık etmeıdi . Koyu sa-
• 

1 ve ba§mıo aaçtarı dn oraya 
/r Ölü süsü daha katardı : Oıa-
a o herkesten kederli görünü· 

°' tdu . İlelebet kocasız kalacak 
~dındao her an için babasız ka · 

•le kızdan daha tasalı idi . 
t 

1
.Bu feliket 11nki ona olmuıtu. 

lıe aketiD u laşdığı her ke pı yı giz
ı.ce •raıtmp çalar . Avutucu söz· 
~r .. 
h •oylcr , onları okoar , onlara 
ı ~•roa gür.Ü verirdi . Ondaki bu 
~ •kar Papaa bali , kendisine 
._~81da mü!tuna bir hareket 
~lblleı rastlanmı§tı . Fakat sulh 
lıı •ısa bu felaket ve haraba in
t. lLında ona hu ödevi yapma· 
~ •z imkio veriyordu . Fela 
~ t tidddini ezftltır çoğaltır . 
~ ltırna silihını aılA bütıhütilo din~ 
tı:ı b ırakmaz . 

1~h0 Gimoo iyleıiyle pek sıkı 
~, aptı . Bu sevimli ev halkını 
ı_ ~OQ Pariı alkışlıyordu . Bun na· 
~ ~'•her bu mutlu yuvada , ölü 
dıtcısı , • avutucu rolünü yapama
~~İ kendini orada işe yaramaz 

dt.ı. 

~111? ~ br.lki de krodi özel bakı· 
-. rı ıle bu ltladetin de bozul-
-'ktaıı ged kalmıyacağını ve Gi· 
•toe ayteıiode de gene keodiıinin 
,6'cı olacağını önceden düşü

Yotdu . 

sahada keşfolunan kurom mıde· 
ni ve sair levazımın nakli, demir
) olu muzun en emin bir ıur~tte 

işleıilmeıioi ve verimini temin 
edtCt'k amillerdeodir . 

Her halde siz, ıahte bir eylik
ıeversiniz. Ba§kalarıoın sıkıntısı 

size kaygu Vt-rmiyor. Bilakis Ak 
bahe ve Sırtlanı bir laşı-nio çek
tiği gibi f rlaket de sizi kendine 
çekiyor. Hükfimetin çıkardığı Ergani 

Siz O!ldoo lezet ahyoısunuz ve iıtikrszının tehalükle ve pek kıııa 
bunun için felekzede inHnlorı bir zamanda kapatılması basu-
zayarete yelteuiyorsunuz.. Fakat sunda halkımız tarafından göste-
attık benim gözya§larımı göremez rileo büyük itimadıo oe kadar ye· 
siniz. Çıkınız, gidiniz; sahte acı rinde olduğu yakın bir gelecekte 
manızı başkıc yere götürünüz! filen görülecektir . 

O gitti. Kofası ters mers ol- Bu meıhur bakır madenin yo-
muştu. Bu beklenilmiyen tahkir, lu üzerinde bulunması dolayısile 
bu dostluktan mahrumiyet, niba· bakır yolu admı verdiğimiz bu 
yet pek müphem surette tanıdığı bat, eski Bağdat yolu üzerrndeki 
mizacının keşfi! Fevzipaşa istasyonundan başlıyı 

r ilhakika kendisinin başka- rak S,..yhan, Maraş. Gaziantep vi 
)arına karşı fedakar bir papas ol lôyctlerinin topraklarından geç-
madığını biliyordu. Amma bun· mekte ve şimah §arki istikame· 
dan dolayı kendisiniu bir canavar tinde Malatya ve Eliıiz vilayet 
olduğuna da hükmedemezrli. Ger lerine uğrayHrak Yolçatı istasyo· 
çekten öylemiydi? nuoda Elazıze bir ~ol ayrıldık· 

Bu karmakarışık düğümün, tan sonra cımuba doğru dönerek 
bizim ruhumuzun içinde hırs ve Erğaoi bıkır madenlerine , Di· 
suioiyeti büyük mikyasta girmiş· yarbekire varmaktadır . Şu ıu-
tir. Bir çok soyd :ılır da onun retle hattın, içerisinden ıeçtiği 

gibi boşkalarıoıo mutluluğunu çe· altı viliitin nüfusu 1.700 000 ve 
kemiyorlar. Bu da olırın örn~ğine civarında bulunan diğe~ döıt vi-
uymuştur. !ayetin nüfusu 750 bin olduğuna 

Ancak beşeri felaketle daima göıe hemen iki buçuk milyonluk 
münasebette bulunmak, kedeılile- bir halk kütlui bu yolun feyzin
re yaklaşmak için 0 kendisine biç dt:u deha yakından istifade et-
olmazs·, avutucu süsünü veriyor- miş olacaktır . 
du. İşte bu bakır yolunun Fevzi 

Hiç kimae şüphesiz ne yaptığı poşa • Diyarbekire kadar olan u 
dramlardan, ne rle bir kurşuna zuoluğu 505 kilometredir . 
kurban gidenleri haber vermekte Üzerinde 27 adet istasyon ve 
tcliı etmekten ztvk alamazdı. Gad 13,609 m"tre tülünde 64 adtt tü-
darlrğını mürailik ve hainlikle bir nel ve 1910 adet menfez ve hil-
kat daha artıyordu. yillıl ve küçük köprü vardır. Bun-

Ona kalsa yanındakilere din lar Göksu, Viyadükü ve Frat neh· 
den gelen fenalığı yapacak. ri üzerindeki betonarme köprü .. 

Kadınların mallarını alacak, Frat köprüsü yer yüzünde sayılı 
evlerini yakıcsk, onları alçalta· fen Ye sanat eserlerinden bir 
cak; dövecek, öldürecekti. Fakat örnektir . 
jandarma ve daha ziyade modern Hattın mesarifi 6.5 milyon 
ablak, medeniyet ziocırJeri korku- liraya balığ olmuştur. 
sundao cesaret edemiyordu. Bu paranın yalnız 12 milyonu 

Böylece söylen erek evine gel dahili ietikrazla, 53 milyon da 
* \ mişti, Bir aynaya haktı, kendini Devlet buineeioesinin daimi va-

}fıl Bir gün saat üçte Marcial'm muayene etti, süzdü. Joseliıı ona, ridatiyle temin edilmiştir. 
1 ~ da Ç•ğoendiğini öğrendi , He kendisinin çirkin baktığını söyle· Hat 1927 ıeotainde kömür 

'ı:ı Joaselioelere koştu . miş ve birdcabire eylık maska8i yoloyle birlikte :refıa Vekaletinin 
~ ~Ünlen hu felaketi b ber ver ni yırtmıştı. mühendislerioia fenni oazaret ve 
~: olan ioce ödevi hiç kimıeye Kadın yanılmamıştı. Maske· mUrakahcsi altında İsveç ve Da-
~~ •krnak tetemiyordu . Joaseline, lendiği tatlı ve merhametli sözleri oimarka gurupu vaeıtasiyle inşa 

' 1~1:tı kollaıı arasında uzun uzun olmaksızın apaçık ç.ehrcsi kor· edilmiye bnşleomışıır. 
~Q dı . Hıçkırdı . Kadıncağız kuoç bir hayvan gibi sertti. Bunun Bu gurupla hükumet arasın-
~tı kendisine kar§l yaptığa tlost· zıddıııa zannolunduğu gibi rubu da yapılmış olan mukaveleye gö· 

'tı:ı~ı.ı iyiliği övüyor . Ve her na hiç bir derece iftira etmiyor· re ioşıııat ,106 ıocı kilometreye 
dı,~'tl. mümküo oldu~ça gelip ken- du. kadar devam edeıek Erganı ba 

ını Yoklımaııoı söylüyordu . Bu tamamiyle ooa benziyor· kır madeoi hizalarıoı geçmiştir, 
i '- Sizin burada oluıunuz be- du. Hıra, gaddarlık, hile, bu çu· 
~. '"utacaktır ıizi benim taıama kurlarda. bu kaohurlarda yuva Gurup boraya kadar olan ve 
•Yg cıbelcrini kömür hatlarında oldu 
~ Uına ıcımıı ve ins6nlarıu fe - yapmı§lı. Kürklü sakalının içinde 
~. ttioe kendini esirgemeın·ş bu pusu kurmuştu Düşündü: ğu gibi memnuniyeti mucip bir 
ıQ d" surette başarmıotır. 
~ ' ıyo Onu yadırgamıyo. du . Ben, yırtıcı hayvanlar sınıfını 

Rlızel görüoOr bir lıakikattı . o kadar yakın olan rski dedem Bundan aonrıki Diyarbekire 
O kadar olan 70 kilometrelik kıı-

b d J ı· ' · ilk adamdan o kadttr fazla farklı 
t un an sonra osse ıne nın mıa yeniden maıi bir tertilte ih 

tOn'-u·· · f" · "k"' ti · bir Aey değılim. Bir farkı varsa 
11 " m111 ırı , fi aye era :.- tiyaç kalmaksızıu doğrudan doğ · 

11•bırlı .1· ı · · · ·· ben ioıaolara dokunmıyorum. 
1 um cyıcısı ve goz Yat· ruya keneli fen eıfamlarımız vası 
' 1n yo 1 · · · ld Medeniyet beni ı.ktı, sioirlendir-~ ru maı ıeyırcıaı o u · tasiyle inıaeı, Cumurluk deninde 
•I altı d U k d J b" di. Ben keneli benzerlerimi vura· 

D •a Y rt e ea ır yapılan Samsun - Sivas batlı ve 
llatemesiule bir lcardea gibi cağım . Artık felaket müjdecisi, 

, v E•aziz ıubeıi inşaatlarında ç-ıhşa 
Oktı•a k b 1-ıyordu yıkım seyircisi olmaktan vazgeç-r , ra ona •• . rak bilgi ve ıec.;ıübelerini fıleo 
•kıt bı" f · d b" de b" tim. Beo 1935 in megv arn adamı, r ae errn e tı n ıre isbat et mit olan Tüt k mühendis 

L line'ioo b"dd tle al vl 0 soyu bozulmua mağara adamıyım. 
111,,

1
• • ı e e e en v !erimizin idare ve faaliyetlerine 

~I 11aıo kallcttğıaı sonra par- Salllıa Bakşı "eriJmiştir. 
'i •rıoan araıaadan elioi ç~kti- .4111--••••••••••••<ıalıııı Büyük ve küçük- İ§ ve fen ar-

86rdö w -
' 8 ı-.... dana müzayede kadaşla11m•zı bu imtıbaoı da yüz. 

Coi bırakınız 1 ve artık aklığiyle başarmış olmalarınınıo 
~elrııeyiniz ! kim oldug·unuzu salonunda 
ı b verdi~i sonsuz gurur ve iftiharı 

, b ıliyoıum ; ahlikıız adım burada huzurunuzda bir kcrre da-

() •iard,. Acele satılık ev ha izb•r ederek cümlesine ttşek· 
L. derin hayretler içinde mu· kürler ed'!ıim. 
111.,· 

~'t 1
" lc•ygu ve ıduotiyle deli Adanoda Bebekli kilise so- Yurtdaşlar: 

,'
0

11 ••ndı O: kağınde şimdi ( Biçki yurdu ) Bilirsiniz ki, ş ı mendüft r siya· 
i d llıyır, hayı<, diyordu. Ben nun bulunduğu ve eskiden dok- setine Cumt1riyetin ilk yıllarında 
~ 'tili111, siz halcikaten ıüphe tor Salih Yusur ailesinin otur- ve İsmrt Paşa hükumeti zamanın· 
~ feaa adamsınız. duğu ev acele satılıktır . da baş'aomıştır. 
b rlllediğimi zınatttiiiniz bir Müracnat yeri : Adına ınüza- Bu si>·asetin ilk hedefi Anka-
•lcııınız baoa, sizia ne ol yede salonu. 6 ı 27 3-4 radan başlıyarak : Kayseriden 

t;ı ~IQ tamamiyle anlattı. Bel· geçmek iizeıe Sivasa \ e Samsun· 
de keadioizi tan11D1yo su- dan blt§lızarak yine Sıva.:a var-

mak ve k6mür havzrıını iç Ana
dol uya bağlamak ve Akdeniz kı · 
yıluindan bakar madenine etiş· 
mek ve Kayeeri - Ulukı§la ile 
Kütahya - Bahkesir aralarını bir· 
leştirmekti . 

Hemen on ıeneye varan bu 
devre içinde sıraeiyle bahsedilen 
hatlar yapılmı§ ve bugün kömür 
ve bak., yollarının ioletmiye ça· 
lıımasiyle iıteailen gaye elde ediJ
miotir. 

2628 kilometreye baliğ olan 
bu yeni demiryolu şebekesi için 
Devlet hazioeıinden 282,300,000 
lira sarfedilmiştir. 

Ortalama bir hesap ile her sene I 
23,525,000 lira masraf ve 219 ki- i 
lomctre yol düşmektedir . 

Bununla beraber işbu birinci 
devre içinde cenupta Antalya , 
Şarktn Erzurum hatlarının inşala· 
rına başlanmış ve devam edilmekte 
bulunmuştur. 

Gerek bu hatların ve gerekse, ' 
ana ve hududa doğru yapılması 
musammem hattın inşasına ayni 
hız ve hamlelerle devam edilecek
tir. Bir tarııftnn bu yeni hatların 

inşalcırına devam etmekle beraber, 
diğer taraftan 1934 senesinde ec 
nebi imtiyazı alt•nda olan 706 ki
lometrelik lzmir- Kıısttba temdidi 

Anita page ve vabşt hıyva nlar mürebbiyeıi Gliyde Baitty tarafınd 
temsil edileo 

..- Kanlı kalal 
Aşk , heyecan ve sergüzeşt filmi 

• ayrıca • 
iki kısımlık fevkalAde :eoıunçlü komeıd; 

Ağrısız diş çıkar 

yakında : 
kıyamet nasıl kopacak ' ... 

bugiin gilndüz iki bucukta matinı 
• 

iki bllyUk film birden 

Kızılova süvarileri-En Çılgın gece~ 
Nazar. dikkate : 
Geceleri 12 yaşından aşağı çocuklara sinemaya girmesi menedild 

ğındeo lütfen getirilmemesi rica olunur. 
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hattı &atın alındığı gibi bu sene de ~~Y~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
610 kilometrelik Aydıd hattı satın ep yeni bir salon mükemmel bir konfilr temiz ve 
alınaralc Devlet demiryollarına il· güzel bir ses 

hak edilmiştir. meşhur Viyanalı muharrir 
Bugün Devlet demiryollcuı ida· 

resinde işlemekte olan hatların ye- (A.rtbar Scbltzlar) 119' 
kfınü. evvelce satın alınan Anadolu llM 
-Bnğdat hattı İlt3 diğer bazı şnbe b 

ütün dünyada nam kazanmış en meşhur romanı, güzelliğine atlı 
hatları da dahil olduğu halde ve erişilmiyecek bir sinema eseri 
yeııiden inşa edılenlerle beraber 

-5700- küsur kilometredir. (bir a•k blki•eıl ı 
Bu yekOna Sivas-Erzurum ve T J 

Malatya - Sivas istıkametlerinde Liebe)eİ 
ioşa edilmiş olup henüz açılmamış 
olan hatlar dehıl değildir. 

Arkadaşlar : 

Yukardanberi izahına çalıştığım 
demiryollarımız bugün Cumuriyet 
hükumetinin milli birlik ve varlı
ğının vA ictımai ve iktisadi siya· 
setinin temeli olmuştur. 

Memleket müdafaası bakımından 
istiklal savaııntla karşılaştığımız 
güclüklere bir dalın maruz kalmı
yocoğız. 

llususilo yolsuzluk yüzünden 
harbi umumi facialarını tekrarlayıp 
da iztiraplarınızı yaşatmak iste. 
mem . Bugün vatan müdafaasına 

hir işaretle hemen ülkemizin her 
köşesinden derhal koşmak ve ye. 
tişmek imkAnları temin edilmiş ve 
edilmektedir . 

içtimai bakımından dahi vatan
Jaşlı:ırımızın birbirlerile kaynaş· 
malnrını ve milli birlik ve kültürü 
temin edecek en mühim bir 4ınil· 
dir. 

Milli ekonomi bakımından da 
birbirin<len farklı olan muhtelif 
istihsal mıntakalarımızı iktisat şart
larına ve hulkımızın hayat ve ma
işetine uygun olarak yapmakta ol
duğumuz tarifelerle birbirine bağ 
lnmakta ve milli ekonomimizin tam 
ve mütevazin bir surette inkipfıoa 1 
hadim olmaktadır. 

Arkadaşlar : 

Sözüme nihayet verirken milleti 
va yurdn tam uir ızmihlAlden ve 
siyıısi ve iktisadi esaretten kurtar
dıktan sonra onu müreffeh ve ma
mur yapmak ve en yüksek medeni 
soviyeye çıkarmak icin geceli gün
düzlü çdlışan ve ortaya işte l:>öyle 
canlı eserler koyarak sevgili mil
letinin sonsuz sevgilerine kavuşan 
Ulu Önderimize ve onun büyük 
Başbakanı ismet lnönünA, fılyos• 
ton sonra Diyarbekirimizden de 
binlerce minnet ve tükranlar . 

Bat Rollerde en bOyUk trajyedlyen 

'' Olga Çekova ,, 
va güzel yddız 

'' Mağda Şinayder ,, 
Bir iki güne kadar şehrimizin en yeni ve güzel 

Sineması 

(Tan) 
da 
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Alsaray sineması 
Bu akşam 

kaçak ıavdablar 
Oynıya"lar : 

Magda Evans - Robert mantgomar 
Harikuldda temsil güzelliğine eritllmiyecek bir ıinema eseridir. 
ILdve: En yeni acun haberleri ve Habeı imparatorunun 11ferberlil 

il4nı V. S. 

gelecek proğram : 
Altun Brigit Helm 

Pek yakında 

Kastadlva 
Martaıııert 

Zuzu - Siyah inci 
Jozefin Bayker. 
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5ıyfa 4 

lngiltereye ve Fransa
ya yaklaşan Alrnanya 

Bir diplomat yazar , Mançestrr 
Gar.liy~n gaz.ıtosine yazıyoı : 

Pertinaks'in Dr. Şabt B.Montagu 
Noraıan ve Fransız bankası direk
törü B.Tanveri ıırasında yapılan 

konuşmaları ortaya vurması, bü
yük bir alllke uyandırmıştır. 

Pertınaks'a göre Dr. Şahı, ltal
yaya kıırşı alınan z~cri tedbirlerin 
AvrupaJa ekooomık <lizlokasyon
lara meydtta açacağını , lireti ve 
hııttll mağrur sterlini harap ede
ceğini söyledikten sonra Fransa 
lıankosı direktörüne Hitler'in ken
disine bir Alman - Fransız elbir
lıği yapmak, duruma böylecd mü· 
dahale etmek için önergede bu
lunmak salllhiyetini vermiş oldu-

- ğunu, lıunda enloşılırsa Almanya
nıo garp sınırlorıııı yalnız bıraka
cağını b,Jdirmiştir. 

Pret naks'ın bu haberinin doğ
ru olduğu ve büyük bir ilgi uyan. 

1 

1 

1 
1 

1 

dırdığı söylenmektedir. ' 

lngiliz - Fransız tesanüdünün 
neticesi olmak üz~re Almanya, ar
tık Garbi Avrupa<la her hangi bir 
dc·~i§iklik olması J;leklerinden vaz 
geçmiştir. Arlık Almanya , bütün 
varile kendi politikası hakkında 
Lon<lra, Pari,ı ve Brnkselde her 
hangi bir kuşkunun kalmamasına 
çalışıyor . 

Hattll Almanya, yetsüel bölgenin 
bulunmasın.ı gönı.ilden razı olma
dığı halde bu meseleyi de yeniden 
ortaya atmaktan çekinmektedir. 

Bütün Alman yurJseverlerinin 
yüreğine doğ olon Belçikoya ve
rilmiş yerlerin gni verilmesini bile 
bütün bütün unutmuş görünmak
te!.lir . 

1 

Bu2ünkü Almanya, kendi talak. 
kisine göre lngiltorenin v.ı Fran
sanın nüfuzlu olan a<lamlarile iyi 
ilgiler kurmağa ve « Yeni Alman· 
ye ıı nın hem lngiltere<le, hem de 
Frarıdo ile bÜr~kli bir <lo~tluk kur
mak arzusunda olduğu kanaatini ı 
yerleştirmeğe uğraşmaktadır. 

l'ertinaks'ın mütoleasına göre ı 
Almanyenıu bu türlü davranması, 
Avrupa barışını pokiştırmelıten zi- · 
yadA şarkta bir patırdı çıktığı tak- 1 

tirde kendi garp sınırlarını emni
y~t altına almak moksqdiledir. 

Tecim o:wıu bitirenleri kurumundan: 
Kurumumuzun sen~lik genel 

kongresi 24 ikinci Te~rin 935 pa
zar günü saat oııda yapılacağın
dan okulumuzu bitiren bütün ar-

1 
kadaşların Abidin paşa ca<lılesin<le 
operatör Bay Nurinin muayene
hanesinin bitişiğindeki kurumu-
muza gelm·ılerini dileriz . C. j 

2-3 

İran konsolosluğundan 

( Tftrk ıs6ztl ) 

Adana Borsası Muameleleri 
PAKttır ve Ki'.i,;A 

Kilo Fiyatı 
CfNSt En En çoL. 

Satılan Mikdar 
az 

/C. s. K. s. ıcu. 

11..apımalı pamuk .~ 38,50 - '=-

1 

Piyasa parlaj!ı •• 36,50 37,25 
Piva@a temizi 

" 35,50 
iane I 38 40 
lene ll 35,50 38 
Ekspre• 39 40 
Kf~vlant 1 

YAPACI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 

Ç 1 G 1 T 
Ekspres 

1 1 

l•ne 12,2,5 
Yerli "Yemlik,, 

1 " 
"1'oh uıolak,, 1,85 1,92,5 

-
HUBUBAT 

Buıtdav Kıbrıs 

" 
Y ı-rli 61 

., M~ntone 

Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
].(, ı ı n ıohumu 

Mercim~k 

Si sam 1 15 1 

UN - Salih 950 
1 - 900 ~ ... " :ÖD Düz kırma .. .. 

~~ Simit ,, 
Öc -~CuınburiyPt 900 :=~ 
:>( > - .. 850 
N ~ 1 Düz krıma ,, ,... °' 

Alfa 
" 

Liverpul Telgraflrrı Kambiyo ve Para 
Z2 / 11 I 1935 lŞ Bankasından alınmıştır. 

Sarı tim Pene 

Hazır 
1 

6 77 Liret 9187 
Rayşmark 1 97 

1 inci K. V •deli 6 53 
Fraok".F'raosız,, 

2 inci K. V edeli 6 49 Sterlin "ine.iliz,, :620 
Hint hazır 5 99 Dolar "Amerikan,, 79 47 
Nevyork 12 02 Frank "hvi~re,, 

Balls Balık yağı 
Balık yağı 

satılır 

Norveçyanın halis 
Seyhan eczanesinde 6112 

6 

ilaçlarınızı ve balık 
yağlarınızı 

Ali Nasibi eczanesinden alınız 

Temizlik 5310 160 Ucuzluk 

lran hükumeti muav.ınetile Irana-----------·---------------~ 

avdet etmek istiyen lraıılclar bu
günden itibaren beş gün zarfında 
Adana lran Konsolosunıı müraca-
athrı . No: 902 23/2. Teşrin/935 

lzmir, Adana lran Kon 
6 ! 49 solosu ( i Mecdi ) 

Erkek lisesinden : 
Eskı imtihan talim ıt•na göre 

lise mezuniyet bokqJor_yHsl ilo ol
gunluk ııınacına girip te bir ders 
guruhundan muveff11k olamıyan

ların smaçları 25 -11 - 935 ve 
28- 11 - 935 tarihleri arasınıla 
yapılacnktır. Bu gibilerin hemen 
lise direktörlüğüne müracaatları. 
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Adana kız lisesi direk
törlüğünden : 

Okulumuz pansiyonunun birinci 
kllnua 935 <len itibaren altı aylık 

yiyecek ve yukacak ilıtıyaçlarını 
üzerine almak istıyen çıkmadığın
dan bir hafta uzatılmıştır . 28-
ll-935 tarihin<lı: kati ihalesi ya-

p lecağından isteklilerin o gün saat 
4 <le Kültür direktörlüğündeki ko 
misyonda haıır bulunmaları6141 

21-23 

Markoni- Markoni-Markoni 

Radyoların en mütekamilidir . Markonide parazit 

yoktur. Ses temamen tabiidir. Eşsizdir ve ucuzdur. Bir 

sene de vadelidir . 

8-10 6073 

Yıldız gazınosu üstünde Yeni 

Halk Partisi binası alıııı<ld 

-------------~--------------

Marangoz ustası aranıyor 
Sümer Bank Ereğli Bez il abri

kası için eyi bir marangoz ustasına 
ıhtiyoç V•rJır : 

Talıplerin marangez işlerine bi
hakkın vakıf, mıırııngoz makinı•
lorııııla'l anlaması, askerliğini yap· 

mış , mümkünsA ::ianeyi mektebi 
mezunu olması, şimdiye kadar ça

lıştığı yerlerden al<lığılhonservis 
suretlerile aradığı yevmiye mikta

rını havi bir istida ile fabrika mü
düriyetine müracaatı. 6135 

21-23-26 

vilayet daimi encümeninaen : 
Adann M mleket hastanesine 

gerekli olan (2315) lira muham· 
men bed llı -123- kalem ilAç 
ve bakteriyo1oji laboratuvarı ec -
zası açık eksiltmeye konulmuştur. 

Açık eksiltm~ 935 yılı birinci 
kllnunun üçüncü snlı günü saat 
11 de Seyhan Vilayeti daimi en -
ciimeninde yapılacağından istek
lilerin şartnameyi görmek üz.,re 
her gün Adan o Memleket hası a
n esine ihale gün ve saatinde do 
encümene uğramaları ilıın olunur. 

21~23~26-28 6138 

23 Son 111"11 

Turan 
Fabrikası mamulatı arasında Hesabını bilen ev Bayanları işlerin 

yarıyacak her şeyi bulabilirler 

Halis filtre 
Turan Zeytinyağı 

16,5 ' 5, 2 ve 1 
Kiloluk tenekeler 

T uryağ: Yemoklık yağlar. 

Ece : Temizleme tozu. 

1 ursil : Çamaşır tozu. 

H • Sabunu evin bü· urma. tün işlerincle kul 

lanılabılir . 

B b 1 küçük 
anyo sa un arı:ve bü· 

yük. 

T raş sabunu ve 

kremi. 

Baronia: Güzellik yağı. 

ICenup vilayetleri için Ace 
tası ve deposu 

• • • 

Rasih zade Biraderler 
Halefi: Rasih zade Feyzi : Adana P. K. gJ 
Telgr. Adr. Rasih zade: Adana 
Telefon : 90 17-30 
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