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-- •• 12 ilk kanunda 
Tasarruf ve yerli malı haftası 

bıtlıyor. Hılkevinde bir sergi 

sçılacakt:: ı 

ADANA GÜNLlJK GAZETE ON IKlNCl YIL - SAYI 3391 

Fabrikanın temeli atıldı. 

tbakan İsmet İnönü Borsada 1 
erinos ve Gemlikte '' yapma 
ek,, fabrikalarının temelini attı. 
Bur 

Bıılgaristanda 

Milli kuvvetler birliği 
kuruldu 

Habeşler Cenupta Valvall da aldılar 

Habeş .!mparatoru Hiile Selisiye, büyük bir he
yetle du~ Desseydeki genel karargaha gitti. Yeni 

taarruzu buradan bizzat idare edecek. 

İtalya aleyhine tatbik edilecek •d sa: 28 (A.A) - Bugün 
et' Gamgario fabrikasının 
~ •tılmıotır. 
IG illet lnönü bu müa11ebelle 
.kk6n fabrikaya "Merinos 

mana, Bııbak9na t~ıekkür eden 
bir söylev verildi. Bundan ıonra 
küçük bir mektepli çocuk ileriye 
çıkarak: 

- İoönü babamız; 

Ankara : 29 (Radyo) -Sof
yadan bildirildiğine göre ihtiyat 
zabitleri ile maluller ve mubarib
ıer birliklerinin elele vermeleriy
le milli kuvvetler birliği teıekkül 
etmittir • Birlik yurda ve krallığa 
ı:ıdakıt prensibini güdecektir • 

Mısırda 

kömür ve petrol ambar· 
İngilizler anlaşhlar . 

1 
gosu işinde Fransızlarla 

~nkara : 29 (Radyo) - Roy- Diğer :taraftan İtalyan kay- l 
ter aıanıının sağlam kaynaklar- naklarandan gelen haberlere gö-

İmparator Haile Selisiye, mu· 
haribleri teıci etmek üzere bugün 
bir uçakla kuzay cepheıiae hare

ket etmiştir . 

•ıı,, adını verdikleri ve Me

ıı'd eski Türk dilinde in~e ve 
ern~k olduğunu ve bu su-

. !•hrikanın i§ ve ıtikbalin 
ç •rını ğösterdiğine iıaret ey 

- Ve bu fabrilca:ite eyi ve ince 
un YÜnUn yurdumuzda elde 
Ctğio· .. 1 d 0 k d ir ~· ı soy e ı ten sonra e-

t ı: 
'•uriyet taahhütlerini da

.t~eıj~c getirmi§tir. Bunu da 
~ Ceıdir. 
İt •brika, 1937 de küçük bir 

1 
ııibi etrafına nurlar saçarak 

ecektir. Hep beraber yurdon 

6dırlığı için Cumuriyetin ve 

I rkü11 her aabada mütemadi 

'~ v6cuda gctirmdkte oldu· 
~ hrdan çıkarmıyılım. 

kara: 29 (Radyo) - Ba§ 
i ~an İsmet İnönü dün Bursa· 
.~k itin ipek fabrik11anı 
Jen sonra Gemiliğe doğru 

8 an bereket etmiılerdir. 
3
1bakamn Gemli~e çıkışı 

tı derin ve içten ıevgilerinin 
! Vurulm11ana sebep olmuı-

airıJ 
t, erce bRlk, mektepli, ka· 

'-~ Çoçuk, Baıkanlarını karşı 

1 1 
llıere iskele boyuna top

a' &rdı. 
~'tbıkan, blitOn bu samimi 
'-rıt ve alkıflar arasında ka-

ı Çıktıktan sonra, Siimerban 

t:Ptırıcağı "yapma ipek,, fab· 
, ın kurulacag'ı arscya dog" ıu 
•td't 1 er. Burada da binlerce 
topleamıştı. İlkin şehir na-

Diye baıhyan güzel birkaç söz 
söyledi ve bu temiz çocuk duy· 
guları oradakilerin sürekli alkıı
lariyle karıılandı. 

Bundan sonra lımet İnönü 
ıöze baelıyaralc, Gemlikte kuru 
lacak "yapma ipek,, fabrikuının 
önemini anlatarak yakında ,belli
bıtlı bir memleketi olıcığımız
dao, yapm• ipek kumaşlar ucuz 
tedrik edileceği içio halk.ımız tı
rafıodıo rağbet göreğinden babı
ettikten sonra §U sözleri ilave ttti: 

- .. Şimdi temelini atacağı 
mız fabrika bir buçuk milyonla 
meydana geltcektir. Yılda doku
yacığı kumaş, üçyüz bin kiloyu 
bulıcıktır. 

Bu fabrikadan BODra hunun 
gibi bir fabrika daha kurac•iız. 
Hu eserin Gemlik için hıyırlı ol· 
mııını dilerim. 

En btıyliğllmüz ve baıımıı 
Atatürke kırı• gösterdiğiniz sev· 
gi ve bağlılığı kendilerine anlata. 
cağım. Bit füphem yok ki Atı
türkümüz bundan memnun ola
caklardır.,, 

İsmet İnönllnU söylevinden 
sonra temel atma töreni yapıldı 
ve töreni mlltealdp Bıtbakao, 

yanlarındaki Ekonomi Bakaoı Ce
lal Bıyar ve diğer zatlarla Ertuğ
rul yatına binerek İstaobula doğ
ru Gemlikten ayrıldılar. 

Ankara; 29 (Radyo) - Bıı
bakan lsmet İnönü Ertuğrul ya 
tıyle bugüo İstanbula vardılar ve 
törenle karşıland1lar. 

Nayf ada bir h~ise oldu 
~\tkif edilen Suriye halk partisi 
llsuplarının hazırlık tahkikatı 

devam ediyor. 
,~ayfadı Şeyh izzettin Elka- :•vahlarını mütaakip, tevkiflr.rini 
ltı .. lndaki haydut: bir Jandar- 1 zaruri görmüştür. 
~dlıfteıesile vukubulan mü sa· 'ı Bunlardan başka Vedi Hana 
~a e nıaktul düşmüştü. El kik, Selim Habibin de isticvap 
L.Mudun cenazeainde otuz P.dilmişlersa de serbest bırokılmı•-

Nümayiş yasak edildi --
Kahire : 29 ( Radyo ) - İs 

keaderye Baroıuaun 1 İlk kanun· 
da yapacağı nümayişi , Vali meo 

etmiıtir . 

Mısırla 

Irak arasında telefon ko
nuşması başladı • 

Kahire : 29 ( Radyo ) - · Mı
sırla Irak arasında telefon 
beresine buglinden itibaren başlan
mış ve ilk konuşma kral Fuadla 
kral Gazi arasında olmuştur. 

lngiltera - Japonya 
arasında 

Ankara : 28 (A.A) - Londn
dan bildirildiiinc göre, logiltere 
ve Japonya; Çin hakkındaki ta
savvurlarına dair kartılıkh malii~ 
m1ıt iıtemi§lerdir . 

------------~· ... ----------
Artırım haftası 

Komite, Proğramı ke
sin olarak onayladı 

12 Birinci kanunda başlıyarak 
bir hafta ıürecek olan artırım 
haftası proğramı komite tarafın· 
ıJaa kesin olar•k onaylanmıştır· 

Proğram ayrıca yazıbcaktır. 

Kultürün ikinci kad
rosu geldi 

Bu yıl ilimiz emrine verilen 

yeni mezunlarla baıkı iller_d~n 
verilen ilk okul öğretmenleraoıo 
atandıkları okulları gösterir kad
ro, Kültür Bakanlığından oDıyla
oırak llbaylığa gönderilmiştir . 

Dlkkatıar 

Oruç 
Ve canavar düdüğü 

~~· b lerdi~ v 
QtU .. ulunmuş ve alay, Polis 
~ nu dairesi önünden geçer- Diğer taraftan Berut barosu- İki güodenberi ok~rlarımızdan, 
•lk binanın camlarınl taşla- nun tavassutu ile tolılayesi mevzu- ayni m"vzu etrafında hır kaç mek· 

~· ubahis olan avukat Kıbrıslı kefa - ıup aldık. Çok hakla bir isteği ifade 

i, bb~nunl• da bitmemiı; biraz lete rapten tabliye edilmiştir. eden bu mektuplar içinden rastgele 
ır - Son İstatistiklere göre Lub· birini s§&ğıya koyduk : 

~ polis motoPikleti par- d ,, Saat kulesindeki canavar 
~ih1§tır. noo a et sarfiyatı azAJmııtır. Bu 
Ilı •:vct bükürnet, kuvvet sev nun iktisadı buhrandan mı, yoksa düdüğünün, Oruç ayı dolayısile, 
~ ~cbur olmuş, fllt'Ş açılmıt sebze yemek modaaıcdanmı ile· sahur sonunu ue imsak vakfı· 

Ç()k •-· . 
1 

ri geldiği anlaşılamamıştır. nı bildirmek iizere gecenin çok 
. Kışı yara anm1ştır. l 

'lye halk partisi) adı altındd Berut tal yan baş konsoloılu ilerlemiş bir saalında - bir 

t
"'da teRekkül eden gizli ce- ğ.uaun ~İT teblığine göre [nezdle· kaç dakika aralıkla - iki kere 

~ rıode hın ve beşyüz litrelik ltal · l llıes ) · h · · · etral'ı velueleve vereceğı an a.şı~ 
~, ' csı e emmıyetıoı mu- yan banknotu bulunan, 26 teııia 'J' :.; -
~llbtaı.ekte berdevamdır. sarıi tarihine kadar hu banknot· lıyor. Laik bir memle~tte, dını 
b,ı ltlıt mahkeme müstantıkı )arı Roma bankaıını yatıracaklar-~ borçlarını ödeyenlere hormet et· 
'ba'k yeniden üç mühim dar. mek nasıl bir soysal hareketse , 
~ kında tevkif müzekldreıi Banknotlara mukabil, İfllerler~ şu ve ya bu sebeple Oruç tutmı-

'· ".e _hunlar da - diğer mev se, kendilerine İtalyan emteası yanların uykuları~cı :arar ve~-
t 

8 
t•bı - tecriden tcvkifha- veya emlak ve eşya v~rilecektir. mek te, hiç ,üphssız, soysal bır 

t:()kuıınu~lardır. isimleri şun· - Ztcri tedbirlaıin tatbikin· saygısı:ılıktır. 
~"ilk den sonra İtalyan vapurlaranın Su Bu yazımın ga~etenizla ya-
l,, •t Selh Lebki, Katolik riye ve Lubnan limanlarana utra- yılmasını ve ilgili katların dik-
l ~fi~~ ınüdilrü Hober Abclla, mıyacağıoa dair çıkan baberltr ı •·atinin çekilmesini dilerim. ,, 
ıt .. e'i111. 1 d H 1 " ~ ... k as1 sız ır. u vapur ar eskisi gibi Biz bu sözlere başka bir §CY 

~,; Uflarin evlerinde evvelce muntazaman Suriye JimanlArını eklemiyecek ve ilgili katlarao icra-

)apılmı§, müstantık, istic 1 i;liyecekl,.rdir, •ttnı bekliyece~iı. 

dın aldıtı haberlere göre ' Hıbe· re de, ltalyanm hızı bölgelerde 
§ietandaki ıon süel durum, çok ö mevzii muvaff akiyetler kazanm11-

nemli bir safhaya · ğirmiıtir . Jar , bnı Ha be§ aıaldırJolarını rüc- ı 
Yağmur mevsimi haşlayınca- ata mecbur ve bilhusa bin kişi-

ya kadar İtalyanların Habeeis- lik bir Habe§ kuvvetini mitaral-
tandaki büyük sile( hareketlerde yöz ateıile hemen .tamamen yok 
bulunabileceği imklnsız görül- etmitlerdir . 

mektedir · İtalyan kıtaatı Babetı dökün-
• Makalle , Grabari ve . dij'er tülerini temizıedikten sonra kat'i 

hır kaç lSnemli mevkilerin Habeı- muharebelere gir~şmek üzere he-
ler tırafındao istirdat edildiği zırlanmıkta imiıler . 
her tuıfta teyid olunmaktadar. t Habeş - talyan işinin arsı-

Bu muvaffakiyetler, Habe11i! 1 ~ ulu11l durumuna ,geliocf"; talya 
tbaada çılgınca şenliklr.re ve umum hakkında tatbik edilen zecri ted

alkan .maneviyatanıo yükselme-• birlerin en önemli safhasını teŞ · 
sıne sebep olmuştur . ~ 

M 
kil edecek olan petrol ambargo· 

aneviyıta bu kadar yükselen 
Habeş milleti ve orduıu ltalyınla sunun, bütün ilgili devl~tlerce ka· 

bulü muhakkak 11yılmıktıdır . 
rı tam manasile çıkmaza sokacak Ancak Fransız Başbakanı Lavalın 
cüt'etkirane hareketlere sevk et-
malctedlr . hu ambargoya muhalif olduğu 

•anılmaktadır . Bitti dün Liivalt 
Ezcllmle alınan haberlere gö· ile İngiliz Pariı büyük Ekiıinin 

re, şimdiden mühim Habeş müf- uzun görüşmelerinin bu mevzula 
rezeleri İtalyan Somalisine ve E- ilgtli olduğu tahmin edilmekte-

Critre topraklarına girmişlerdir • dir . 

Habeılerin bu yeni muvaffakiyetli Akvam cemiyetinin petrol am· 
dorumu meydanda iken Ha be§ - hargosunu gelecek haf ta tatbik 
İtalyl\n anlaımazhğının siyasal etmek niyetinde olduklara anla§ıl-
müzHkerelerle bir neticeye baj'- maktadır . 
lanmıeı ~imkAnıız i&rOlmekte - Kahire : 29 (Radyo ) - Adi · 
dir · sababadan bildiriliyor : 

__ ..._~--~mm'-Amim'!!"'!!~L'm'!!!!!~----_,.~~ıı:::s~ ....... =™ ..... 

Ceyhan haberleri 

Bir sabikalı 
iki bekçinin kafalarını 

yardı ! .. 
Cayhan : 29 (Özel aytarımız · 

dan) - Dün ıahıkaimükerrere 
eshabından Mehme Niyazi ismin
de biri, ifayivazif e halinde iken 
Akluı ve lsmailin kafasını taşla 
ağır Sureite yarmıştar. 

Sabikah Niyazi ~yakalanarak 
tahkikata baılanmıı ve bekçiler de 
tedavi altına ahomıflırdır. 

Kumarla mücadele 
Kumar oynatmakla mclUf 

kahvecilerdcn Akkaı, d6n de kah
vesinde kumar oynatırken cürmil · 
methut halinde yakalırımıştır ... 

İzmirde pamuk fiatları 
yükseliyor. 

Avrupadaki Türkofis şubele· 
rinddrı İzmir Türkofisine gelen 
heberlere göre dış piyasalarda 
pamuk fiatleri çok şığlamdır . 
lzmir piyasasanda da pamuk sa
tışları bilhassa son günlerde çok 
iyi duruma girmiıtir . Bir kaç 
gün öoceyc kadar kilosu 43 ku
ruşa aatılaa pamuklar 46 kuru§a 
yükselmiıtir . Satıcılar bu fiate 
de ellerindeki pamuklara çıkar
mak istemiyorlar . 

Ozeredir.. timdiden hazırlıklara 
başlanmıştır.' 

Kahire : 29 ( R9dyo ) - Adi
sababadan reımen bildiriliyor : 

Güneyde Da~aburdan ilerle
mekte olan Habeı kuvvetleri ml1-
him bir çarpıımadao sonra: Val
vala grimişlerdir . Habeıler 150 
top , bir çok mühimmat ve er· 
zak ele geçirmişlerdir . 

Kahire : 29 ( Radyo ) - As
maradan bildiriliyor : 

İtalyan kuvntleri bış kumaa
,dını Mareşal Bıdoiluyo Muaav
vadın Asmaraya varmııtır • Bu
radan kıuargaha hareket edecek· 
tir . Mareıalao mnvasalatandaa ön· 
ce şimalde İtalyan kuvvetleri bir 
taarruza geçmiyecektir . 

Kahire : ~9 ( Radyo) - Su
dan , Mısırın aldığı zecrt tedbir 
kararına iştirak ettiğini bildir
mi,tir . 

AdiH baba : 29 (Radyo) -
imparatorun umumi karargah o · 
lan Desseye hareketi 23 otomobil 
ve kamyonılao müteşekkil büyüle 
bir:kafıle halinde olmuıtur. Ka
rargahta ayrıca büyük bir seyyar 
posta, telgraf ve telsiz telgraf ve 

-Gerisi iiçiincü sahifede -

Tarım bakanlığı 

Kömür ruhsatiyelerini 
onyahyarak llbayhga 

gönderdi 
••• 

Kendilerine kömür ruhıatiyesi 
•erilmek üzere önceden Orman 
dayresine baş vuran eınıfıo ruhıa· 
tiyeleri onaylanarak Tarım bakan· 
lığından lıbıylığa gönderilmiıtir. 

Bu suretle biı kaç güne kadar 
Osmaniye, Haruniye, Karaisalı 
'fe diğer yerlerden ıebrimize çok 
mikdarda kömür gelecektir. 

Birkaç gün daha kömür 11kın 
tası geçirecek olan halk' bol ve 
ucuz mikdarda kömllr elde ede

bilecektir. 
Curmilmeşbudc giden polisle

ria vazifelerine de karışmak ve 
mani olmak iıtiyen Akkaş bak
kıo<lı kanuni takibat yapılmakta
dır. 

Y apılıcak elektrik doğrudan 
doğruya balkın mıh olacak ve 
aksi)onlar çıkarmak ıuretile teeis 
masrafı temin edilecektir .. Aksiyon· 
lar aatılır satılmaz işe~bemea baı- .---...... - ...... - .......... , 

lan•caktar.. O t k t 

Çalınan caket 
Kayserli Hacı Osmının m•ia· 

zasmda çahıan Hilseyoh• caketioi 
aşıran failler erteıi gün yakalan
mıılar ve hak yerine te-ılim edil· 
mitlerdir .. 

Ur ay faaliyeti 
Bedelleri gelecek büdcelerden 

ödenmek ve hudce müvazenesini 
hozmıyacak §ekilde olmak ıartile 
Uray encümenine yirmi bin liralık 1 
vasi istihlak 11llhiyeti de verildi .. 

Şar planının tatbikine çok 
yarayacak olan böyle bir paranın 
sarf kararı çok musip ve hayirli 
neticeler 'doğuracaktır .. 

Elektrik ve aksyonlar 
--Elek"ırik: proie~Ti'h"tik -edilmek 

Bu hisselerdan biner, ikioer rUÇ 8 Va 1 
biner liralık satın almak için bir bildiren 
çok tüccarlar şimdiden isimlerini 
yazdırmışlardır .. Mubısebei hu
!U!İyesinde bir kaç bin liralık ak
siyon almak surctile bu hayırlı İ§e 
iştirik ed,ceği umulmaktadır .. 

Şehrin planı 
Şehrin müstakbel planını yaptır

mak için de teşebbüsler alanmış 
tır. 

* * * 
Be§ altı aydanberi geceli glln-

düzlU çalışan Uray mPcliıi 

tamamlaoacaktlr. 

Bugün güne§ 6,35 de doğa
cak' öğle ezanı 11,50 de, ikindi 
14,21 de, akşam 16,34 da, yat
sı 18,6 da İmsak 4,55 de ola
cak. 

Dikkat: 
l - iftar için saat kulesindeki 

düdük tam vaktmda çahnmakta· 
dar . Binaenaleyh müezzinltırin 
düılükten önce ezan okumaları 
doğru değildir • 

2 - Söhür düdüğü üst üste iki, 
1 iftar ve imsak düdükleri ise birer 

defa ~ahoaraktar • 
3 - imsak düdüğünden sonra 

su içmek ve yemek yemek orucu 
if!ad edebilir • 

Şar saat imle Muvakkıt 
Velıbl Okçu 

yaktnda Ceyhaaa güzel eserler 
vermeğe başlayacaktır. Şimdilik, 
hıtta hazirana kadar proje, pli~ 
bütce gibi esaslar üzerinde çalı

şılacaktır. Ve büyük noksanlar 1 

.T. --------------------: 



• zıı __ se 
. 

Baştan başa değişen ülke ! 
1 

Tfi.rlı: Sözfl 
.. Si 

Adliye memurlar ıçı 
ıer· 

Tüze Bakanlığı mahkeııı• .ı. Şehir Duyukları 
Atatürkün memleketinde mutla- =--------------------·---- d vıJıı> 1'b de ve Adliye dayrelerio e ıt 

görmekte olan Başkatip, k~tı~ ,1• 

mübaşiılerle yeniden bu gıb.ı 
91 kıyet ve esaret enkazı üstünde en 

modern J>ir rejim kurulmuştnr . 

Pariste çıkan "Eko dö pari., adlı ve bizim pek de lehimise ol
mıyan bir gazetede, Hanri Laport imzalı meşhur bir muharririn, 
yurdumuz ve inkılabımız hakkında uzun bir yazısı çıkmı1tır . Bu 
yazının özünü Türkçemize şöylece aldık : 

Türkiyede en çok göze alınan 
1 

şey geniş bir eko~omi programı 
ve büyük limitlerdir . Almanya 
ve İtalya topraklarının ikisine bir· 
den müsavi olan bu nıemleket
te, son yapılan nüfus sayımına 

göre . on yedi milyon halk bu 
lııomaktadır . 

Şu halde garbin kültür ve le· 
şebbüs İtibarile geniş~ emek içın 

yaptığı çalışmalarda ras!ladığı a
tılmaz güçlük r burada yoktur. 

Fakat pek az zaman içinde 
vaziyet değişecektir . Ankarada 
memleketi idare edenlerin fikıine 
göre 1959 yılında Türkiyenin nü
fusu kırk milyonu bulacaktır . 
Belki buuda mübalağa görülür. 
Lakin otuz mil yon der sek hiç 
de mübalağa olmaz . Böyle olun
ca yirmi bet yıl içinde , Asya 
ile Avrupa arasında muhafızlık 

yapacak olan vesait ve insan ba
kımından büyük bir ulusıın mey
dana çıktığı görülec()ktir . O :ıa 

maoı kadar şimdılik yeni Türki 
yeye basiretin telkin ettiği fey 
bir barış poiitikası yolunda git
m .. ktir . 

İtte bu yoldanbcıi harfi har
fine tutulan siyasa yolu da bu · 
dur . Yunanistan!a barışmak, Yu 
goslavyı ve Romanya tam bir •D· 
!aşma yaparak Balkao andlaşma
sıoı ortaya koymak, logiltere ile 
iyi, İtalya ile yet•r derecede , 
Almanya ile çok iyi münasebet· 
!er kurmak. 

Fakat Rusya ile olan müoa· 
sebet hepsinden rlah• sağlamdır. 
Çünkü genç Cumuriyet İstiıdiil 
harbıode Rusyayla aolaşmıı, şi

malde emniyetini tomio etmiş 

ve Ruılardan , yardım görmüş
tür. 

Tabii bunları unutamaz. Bu
güo bile Sovyct Ru1y5 beş yıllık 
programa, uzun vade ile öd n 
mek üzero makineler, gerekli o 
lan eşya, verı.Oek auretile yardım 
etmektedir . 

Yeni Türkiyenin komünizmle 
alakası yoktur. Ancak işlerin gös 
terdigi zariiret üzerınde devletçi 
olmuıtur . Çüokü büyük i~lere 
giritmek için memlekette husu· 
si büyük sermayeler yoktur . Şüp· 
huizdir ki, icab · eden tedbirlere 
baıvurarak memleketin verimini 
millile@tircccktir . Yoni Türkiye 
daha doğduğu gündeoberi dün 
yanın en harıı sever bir uluıu 
olmuştur . 1931 yılıoın 18 tem
muzda reylerin itti fakı ile ulus· 
lar kurumuna seçılmiş, bu gü
ne kadar bu kurumun ruhuna 
ve ıözlerioe riayet etmiştir. Dün
yanın rahatım bozacak olan her 
halde Türk ulusu değildir . 

yır 1 O bir Cumuriyetcidir . Esas 
ttşkilat kanununa bağlı bir baf
kandır . Bir k•mut•ya ve mesul 
bir bakanlar kuruluna dayarıı- 1 

yor . ı 
Ben Er iyonun aldandığını zan· ı 

netmiyorum • Bir Bitler, bir Mu· 
solini hüriyetin harabeleri üze· ı 

rine diktatörlilklerini kurarlar
ken 1 Kamil Atatürk, ietipdat ve 
esirlik rejimini yıkarak onun Ü· 

zerine bü~ün eserlerini dikmiş. 

Kendi şahsi prestijı ile Türki · 
yeyi yenilemiştir . lıtenilsin, iste
oimeıin yeni Türkiye ile Fran 
sa arastDda bir sempati yaratmak 
ıiyasamızın hesaba koyacağı bir 
hareketti . 

Neden bir defa dıba bizim ti 
cari politikamız, dıı siyasamıza 

bu kadar kötü bir tesir y•psın? 
lürkiye Fransııdan pek çok fey 
almayı iıtemiyecek drğildir, an 
cık bunu eşya mübıde !esi sure
tile yapmak fikrind~ıJir . Bizim 
oradan alacak tütünümüz, kömü 
rümüz , bakırımız, kromumuz, 
maoganezimiz daha bir çok şey· 
lcrimiz vardır . Buna karşılık oıı 
!ar da bizden pek çok mal ala · 
caklardır . Almanya, lngiltere bu 
yola girerek büyük iılifadeler et· 
tiler . 

Ankarada Fransaoın bu işe 

yanaımamuıodan şikayet ediyor, 
Cumuriyet merkez bankuı di
rektörü, bunları yazmamı ve F
ransaoın gözünü açmamı söıle
di . Ben de bilerek ve isliyerek 
yazıyorum . Böyle giderse ilkin 
endüstri ve tecim kıpılarımız ka
panacak arkısından siyaHI nüfu
sumuzla oynıomış olacaktır . 

Kamil Atatürk bütün yaptı
ğı işlerle kendi üılüolüiünü gös
termiştir . Elde edilen neticeler· 
den onun kudreti okunmaktadır. 
Onun yanında ikı büyük şahsiyet 
vardır . Biri ismet İnönüdür. Bü
yük dahinin aı kasında değerli 

bir zat. Dün zafer için çalışan 

bir asker iken bugün, bir devlet 
adamı, tam hir t•şkilatçıdır . Di
ğeri genel kurmay başkanı M•· 
reıal Fevzidir . Geni§ zekası vıı 
halkçılığı bülün memleketçe tanın· 
mıştır . 

Bunlardan başka, kabine:ü· 
yeleri baştan bışo, münevver , 
yüksek kültür sahibi adamlardır. 
Son zamaularda bunların bepsile 
konuıtum . Hepsininde dabi baş 
kaolarına karşı büyük bir iman 
gördüm . 

Türkiyeoin yeoiltşmcsi yalnız 
şekle ait bir şey değildir . O ta 
derinlere kadar gitmiştiJ , T cıo
fil Gotye , Piyer Loti ve Fare· 
rin tas•vvur ettikleri lstanbul kal 
mamıştır . Orada artık ne sultan, 
ne dervişler , ne hadım ağaları, 

ne harem, ne selamlık, nıı fes, 
ne örtülü kadıa, ne Boğaziçinde 
ııezen, ne boşta gezenleri Gök 
suya götüren süs;ü kayıkları, biç 
hiç bir şey k&lmamıştır . Şüphe 
ıiz bu hal. şarkın hayali bayatı
uı görmek istiyeo am•töcleri mü 

, teıessir eder . 

Ayasofya müze haline getiri 
lirken hiç kimseden bir şikayet 

işidilmıdi. Yeni rejımin bakan· 
farından birine bundan söz açtı 
tım zamın bana dedi ki : 

Franıa ile olan müosebetine 
gf'lince : Fransa Türkiytde husu
si bir bir vaziyete maliktir. Ka· 
malist inkılabıoın adamları Fren· 
sız kültürü ile yetişmiştir. Onlar 
Volteri, Rosoyu okumuşlar. "Hu
kukubeter beyannamesi,, ni ve 
büyük demokratik prensiplerimi· 
zi kabul etmiılerdir . Laokıır

lar , taassuba düşm•ndırlar . Bi· 
raz bizim Radikal soıyalistleri
mize benzerler. Bunun içindir ki, 
Eriyo Türkiıeye gittiği zaman 
açık kollarla karşılanmış, Fraosa 
ya dönünce hakiki bir heyecan 
içinde buluıımuıtur Atatürkten 
ıöz •Çarak : 

- D•ktaıö, mü ? Katiyea ha 

-"Siz, garpliler , Türklerin 
derinden deıinc bir tussup için 

( Je bulunduğunu zıunediyorıu-

Çiğit küsbesi 
Çift hayvanları için çi
ğitten daha faydalıdir 

Bölgemizdeki çift hayvanla 
rına kışıa çiğit yedirildiği ma
lümdur . Şimdiye kadar yapılan 
inceleme ve tecrübelerde çiğidin, 
çiğit küsbesinden fiatça fazla ve 
hazmının zor olduğu anla§ılmış 
lır . 

Tarım Bakanlığımız da, bu cİ· 
beti halkımızın gözü enüne koy· 
mak için Avrupa ve Ame:ikada 
en yüksek profesörlerin tahlilleri 
sonuçlarını toplamıt ve birer su 
retioi illere ve bu mey•nda ilimi· 
ze de göndererek çift hayvanları 
na çiğit yerine çiğıt küsbesi ye
dirilmeai için tavoiyelerde hulu
nulmısım bildirmiştir . 

Hakikaten çiğitten, zeytinyağı 
yerine kullanıfabilen bir yağ çıka
rılması, halkımızın kazaom111 ha · 
kımından 11e kadı r karlı ise küı 
besini de hayvanlara yedirmek 
o derece faydalı ve karlı bulun
duğundan bunu halkımıza tavsi
yeyi fazla buluruz . 

Bu kuyu niçin kapatılmıyor? 

Ahidinpaşa caddesinde Na· 
mık• Krmal okulunun karşısında 
Tepebağa gidecek yolun üzt:rin
de üzeri, açık bir kuyu buluııdu 
ğu ve bunun bir buçuk aydanbe. 
ri kapatılmadığı habcır verilmek 
tedir • 

Bilhassa okul öğrenicilerinin 
bidip geıldıkleri bir yerde böyle 
üzeri açık bir kuyu buluodurul · 
ması biç te doğru değildir . Her 
hangi acıklı bir kazayı meydan 
verilmeden urayın hemen burayı 
Ltapattı r muı için işyarlara emir 
vermesini bekliyoruz . 

Profesör Yansan 

Birkaç kündeoberi Tarsus ve 
Mersinde bulunmakta olan şehir
cilik uzmanı Profesör Herman 
Yaosen yarıb şohrimize dönecek 
ve birkaç gün kalarak inceleme. 
!erde bulunacaktır. 

Esnaf kahveleri 
Uray tarafıudan verilen emir 

bi!afıoa olarak bazı esnaf kahve
leriode saodalya ve ma&a konu
lup müşteri oturtulduğu görüle
rek sandalya ve masalar kaldır
tılmıı ve bu gibi kahveci esnafı 
hakkında zabıtlar tutulmuıtur . 

Tutulan bisikletler 

Uray z.ıbıtası , ötey gece ve 
dün giindüz numausız ve zilsiz 
ve gece fener takmayan elli üç 
bisiklet tutmuş ve bunların sa· 
biplerioden para cezaları alınış· 

tır . Bu suretle ş~hir içinde nııma
rasız ve zi1siz ve gece fenersiz 
bisikletle gezmek kesin . olaralc 
yasak edilıni§tir . 

• nuz . Büyiik bata . Türk hiç bir 
zaman müleassıp olmamıştır·,, 

Artık İstanbul mazi olmuştur. 
İstikbal , Boğaziçinden altı yüz 
kilometre öt·de , Anadoluoun boz 
kırları orluında , çölde bir va· 
haya benziyeo, her gün güzelle 
şen , her gün büyüyen , uzaoeo, 
yükselen yerd., yeni bir şehirde 
dir . 

Yeni Türkiye denince , Bü
yük Petronun kurduğu Rusya 
aolaşılaıamalıdır. O, yalnız Rus· 
!arın ıeklini d rğiştirmiş, gar be 
b!'nzetmi§, fakat eski rubu mu
hafaza etmişti . Türkiye bundan 
çok b•§ko bir ırydir. Eski iınpa 
ratorluğurı cesedine basarak ta· 
maoıile yeuileş e o yeni bir baya· 
tı girea bütüa bir ulustur • 

Ekmek fiatları 
Uray encümenince 
onar para artırıldı 

Buğday ve un fiatlannın bir 
mikdar yükselmesini göz önünde 
tutan uray encümeni , ekmek fi 
atlarına onar para eklenmeıi su 
setiyle birinci nevi ekmeğin kilo· 
sunun 10,5 ve ilıioci nevi ııkme· 
ğin kilosuoun 10 kuruştan satıl· 

masını onaylamıştır . 

Yıktırılacak barakalar 

İzinsiz olarak yaptırılmıı olan 
şehrin muhtelif yerlerinda yaptı· 
rılan dört baraka ile Gön hanın 
daki ·barakalırın yıktırılmasıo• 
uray encümenince karar verilmiı
tir . 

Kebabcı dükkanları 

Bazı kebabcıların dükkanları 
nı pis tutup ve badaaasız bu!uo 
durdukları görülerek bunlar hak· 
kında zabıtlar tutulmut ve ken
dilerine bunları yaptırmılaıı için 
tenbıhat ,yapılmıştır . 

Bir katil mahkümoldu 

Karaisalıda Mustafa oğlu Ali 
yi öldümekteo ıuçlu ve mevkuf 
Kırıklı köyilode Hüseyin oğlu Ey· 
yubun ağır ceza h•k yerinde de· 
vam eden duruşma~ı bitmiş ve Ey 
yup ba.tı hafifletici sebeplerle ya· 
şıodan istif.de etmek ıuretile sekiz 
sene dört ay ağır hapıe mahkum 
edilmiıtir. 

Genel güven direktörü, 

Geoel güven direktörü Şükrü, 
dünkü Ankara ekiııpreaile şehri 
mizden geçmiş ve istnyonda il
bay Tevfik Hadi Bayııal. Gllven 
direktörü Bahri ve dostları tı· 

rafınd•n karoılınmış ve oğurlan· 
miştır . 

8ir katilin cezalandırıl. 
ması istendi 

Elci başi Hamit adında birini 
öldürmekten suçlu ve mevkuf olup 
geçenlerde tedavi ~dilm•kte bu
lunduğu Memleket ,hastahanesin · 
den kaç .. n ve iki gün ıorıra yaka. 
lanan Ahmedin duruşmasına dün 
ağır ceza hak yerinde ,devam o 
lunmu§ ve suçlunun gösterdiği 

müdafaa şahitlerinia getirilip 
dinlenmelerine karar verilerek 
duruşma başka bır güne bırakıl 

mıştır. 

il evrak kAtipliği 

Açık bulunan 11 evrak katip· 
liğine Rıza Baran, atanmış ve 
ödevine bışlamıştır. 

istifa etmiş sayıldılar 

Şehrimiz Memleht hastaha· 
nesi rontken uzmanlığınıt atanan 
Doktor Kazım, ödevi başına gel· 
mP.diğindeo ve Adıyaman trahom 
hastahaneıi hem§irelığioe atanan 
Fatma da ödevi başına gitmedik 
lerinden Sağlık ve Sosyal Bakan· 
l ' ğınca istifa etmiş sayıldılar. 

Evlenme 

Matbaamız tahsil memuru Meh
met Görenin hemşiresi ve Yolgo
çenli liııı•ilin kızı Münevverle fu 
runcu Hnsanın kardeşi Niya zinin 
evl0 nme törenleri dün yapılaııştır. 
Evlılelere devamlı bir ömür geçir· 
melerini diloriz. 

Doğum 

Matbaamız Baş Makinesti Celalin 
!ıir kız çocuğu olmuştur. Yavruyu 
uzuo ömür dileriı. 

Ur ay encümeni 
Tarafından muhtelif para 
cezasile cezalandırılanlar 

h.dmil kızı Vesile, köşker llalil 
oğlu Mustafa, inekçi Danyal hem
şiresi Hatice, Re~iı kızı Dudu, pi8 
suları caddeye akıttıklarından 100 
er, dişçi Nedim,pencereden sokağa 
pis ıu döktüğünden 300, kı:bapçı 
Süleyman oğlu lbrahim.muayeneye 
gitmediğinden 200, bakkal Süley
man oğlu Alican, KAmil oğlu Ze
keriya, Hasan oğlu Reşit , Hasan 
oğlu Mustafa Recai , Ahmet oğlu 
Yusuf izzet, Ali oglu Ahmet, dük
kAnlnrının cnmakAnlarını pis tut
tuklarından 100 er, bakkal Ali oğ· 
lu Ahmet, llosan oğlu Aziz ve Ah
met oğlu Yusuf izzet , sattıkları 
eşya üzerın~ etiket koymadıklo
rıcdan 100 er, sebzeci Hasan o~lu 
Mustafa, yaya kaldırımı tabelıı. ile 
işgal .ettiğinden 200, sucukçu Cu
mali oğlu şaban, omuzunda sucuk 
sattığından 100, manav bekçi oğlu 
Rasim gömlek giymediğind~n ve 
manav dükkAnında ıı obze satıığın· 

dan 300, balıkçı Ömer Selçuk, ba
lık yikadığı pis suları kaldırıma 

akıttığından 200, 117 sayılı kamyon 
şoförü Damir babası Salih , kam
yonun dı§ına iki adam bindirdiğin 
den 500, 100 numaralı körük ara 
bacısı Şükrü oğlu Nuh, boş geze· 
rek müşteri aradığından 200 , çö
rekçi Ömer oğlu Sıtltı, açıkta c3 · 
rek sattığından ve muayeneye git
miyen işçi çalı9tırdığından 400 , 
Ahmet oğlu Mehmet, arabasını eh· 
liyet almadan sürdüğünden 300 , 
marangoz Mahmut oğlu Ali, ruh· 
sotsız inşaatta çalıştığından 200, 
gezici manav Abbas oğlu Muhar
rem, kokmu9 tulum peyniri sattı
ğıodan 200, çifçi Ali oğlu Derviş, 
caddeyi fuzuli işgal ettiğinden 100 
kuruş para cezasile cezalandırıl
mışlardır . 

Sağlık işyarları 
arasında 

Bahçe ilçesi gezici sığlılc ve sos 
yıl yardım ityarlarıadan Kemal Hü
seyin, gebrimiz zührevi hastalıklar 
basta hanesi dispınıeri sağlık ve 
sosyal işyarlığına atanmış ve Sa
imbeyli ıağlık ve sosyal işyarı 

Süleymaoın ~erleri değiıtirilmiı· 
tir . 

Sulh hakimi geldi 

Açık bulunan §ehrioıiz sulh 
bakimliğinı:- ataodığını yazdığımız 

mevcut Cumhuriyet genel sava
ınanı Abdulkadır., şehrimize gel
oıış ve ödevine başlamıştır. 

kömür çalarken 
yakalandı 

Ulucami y•nındı yatıp kalk 
makta olan ve ham•llık yapan Ra· 
şit oiflu l\fohmct , aynı aramda 
oturan Eminin kapalı bulunan 
gaujıoın kapısına anahtar uydur
mak suretiyle içeriden bir çuval 
kömür çalıp kaçarken yakalan· 
mıı ve bakkındn tutulan incele. 
me kiğıdiyle birlikte Cumu•iyd 
genel savamanlığına verilmiştir --

Sivas 

. k · ıerı zıfelere alınaca larıo tayın• ..,,. 
rasında bilmeleri liizınıgclell ,.,. 

I • .. • b" elcre bl 
umatı gosterır ır gen " 

A 
( 

lamıştır. tıı 

Buna göre: . ,yı ( 
a - Mübaşirler "ıüvarı \d 01 

yaya,, hukuk usulü mubakellle ,a 8 
kanununun tebligat k11ııııollii' llıı 
hllkiimlerioi bilecekler ve ıeb ~· ~ 

1 
i§lerindeo doğac•k hallerde rr ( 

b
. bıl ,. 

nuci ıartları haiz ır ıa ıı- gq
0 kası tutabilecek k•biliyette 

0 

caklardır. · ıı· 
b - Başkatipler ve kiıllP 1ı 

el ile bir dakikada yanlrşı~'~t 
okunaklı olmak. üzere on j~ıı&P 
lime, makine ile dikte ettrf~ pıı 
takdirde gene yaolışaız olı111 11,. 

re dkikıda 30 kelim~, dikte:.,. Pı 
r ... .ı uı· rilmedeo olurs~ 2~ keliııı• ıl 

bilecek ve daktılo ıle yazıl~, ll 
yazıyı dakikada 85 kelime 0 ı,r 
üzere ıüratle okuyabilecek ~· 
liyettf1 olacaklardır. tf' 

Ayrıca harç kamıounda 10 
.t 

b·tıC" 
lack her ııüale cevap vere 1 

• ,ı 
derecede bu kaııunu bilmel•'\, 

d • tıtP 
icra kanununun a umumı oİ. 

rını ezberlemeleri, MüdeiurO # 
lik Sorgu Hakimliği ve N°1:_4 
işlerinden de umumi ı:ııılU 
sahibi olmaları aranacaktır· Jı" 

Memurların terfilerinde kıı' 
noktalar gözönünde tutuı.c• ~ 
N•mzet olarak alıoanlard• d•J 
şartlar, aranacak diğer k•~,. 
şutların beraberinde oı.ca~'t! 

Dığcr memurlarla b•'
1 ~ 

Tüze bekanlıifı memurlarııııPbjlf 
bir sicilli bulunacak vo iş ııa 
yelleri not edilecektir. ,1 

MomurlarR bu tekilde b 11 
!anmaları için llç ay müddei 
rilmiştir. otl 

Bu mllddet geçtikten ~o 11 
Tüze Bakanlığı enspektörlerı c•~ 
rafından kontroller yıpıl~ dl 

· eııP ve bu kantrollıır neUC ·f' 
aranılan bu vasıfları gö!teııtl~ 
ler bakında kanuni muımelO 

1
j 

kında kanuni muamele tatbilı 
lecektir. 

Avrupaya gönderile!: 
talebeler 

" Finan Bakanlığıoııı Avr~~;ır 
göndereceğini yazdığunız ıo. 

· ~tır· 
be dün akşam harekd eıaıı ~c· 

Buıılar lstanbulda bir gllP ıf 1 
dıktan ıonra doğruca Fr•n' Ş,ll:ı 
gideceklerdir, . 1~1" bijy 

Buradao da üç tanesı Be f 
ya ve bir tanesi de Almany•Y'tı' Şty 
çecek ve geri kalnu 6 ~,ıe 'dı 
Fransada doktora ve~ecektı1 • ~., 

d' \~, Ankarada bir eV 1 ~~, 
define mi varmıŞ . ·ı~, 

------- sso'r ~'~ 
Yeni açılmakta olan ~ 1' ~-

caddesi için itiınliik edifere c( ı hj.t 
1 t' ' kılmasıua kardr Hriler. ev e ~~· il 

sıuda bulunan eski Ankar9 .,1,il ~ t~ 
· d" k ·· ·· h D 1' nıyet ıre toru mrr um ' 10ı 

oturduğu evde bir define b~ 1ı 
duğu iddia odilmi~ ve id~i~~~ 111 
pan ev sabıbi vilayete ıstı 
müracııet e.tmiştir. (01 

Vilayet bugünlerde bil e i . bO 
incelelemeler yopmok içııı 

bit memur gönderecektir. ~ 

Erzurum 
Demiryolunu da devletin millette~ 
alacağı ödünç para ile başarac"i' 

- ~-, 
4 buçuk milyon liralık ikinci tertip tahville.r ,Jı~ 

tılıyor. Müddet, 5 ilk Kanunda bitecektir. 20 hr.Iİ!' 
itibari kıymetindeki bir tahvil 19 liraya alınab• 
fırsatı kaçırmayınız ,,/ -
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Mühennanın yaprakları arasında 

ı· İbni Mühennanın son listesi 
,. ı\ğlak - nakıı ı 

\ ( Agmak ) havaya yükselmek 
illeyi etmek anlam•nadır . 

~ ( Ağ ) kökünden noksan ani ı . 
ba ( ğ .. - d d \ il • man ı sozu e var ır . 

, liu kök üstüne etimoloji ba 
r t~lOdaa Önceki betkelerde bir 
1 ~•öz vardır . ,. ( 

Dlus ) gazetesinin yaydrğı 
!~ueş teorisi ) inde ( ağ ) kökü 

~· ~Qeınli lıir kök sayılmıştır . 
~ odek - r.ihayet , son 

Bu Söz Almanca ve lngilizce
i Çolı; benziyor . 

ki Bunun : 
. ~o - d - ek 

• ~aıçalarından yapılma olduğu 
~ ,'.~liiyor iıe de ( son ) anlamına 
•

11lgtd···· 1 k ı'ı· • e ıgını ınce eme 
~ 

lıruncak - ari)et 
• ( Druo ) yer demek: olduğuna 

Bunun esirgemekle ilgiıi bir 
sorudur . 

Bt!zir - nakıt 

Bezır yağı , boya ve resim ya 
ğı demek cluyor . 

( bezemek) süslemek demek 
olduğ~nu biliyoruz . 

ı Bez ) kökünde ( z ) harfide 
( ek ) harflerdendir . Buna b3-
kınca ( be ) hec• si ilk hecelerden 
ve ılk köklerden olması gerekli 
olduğuna göre bu kök te ana di
lin köklerindendir . 

Bige - vef• ( bi ) kökünde 
vasıl anlamı ( biymek -dikmek) 
mastarından anlaşılıyor . 

Vefa ıözünde de bu anbm 
vardır . 

Tüsü - meııfeat 
( Tüs ) kökündendir • 
( Tüy - tüs ) derler . 
Tüki - çift 

( Türk Sözii ) 

Habeşler cenupfa 
Valvalı da aldılar 

- Birine sayfadan arlan -
telefon tesis edilmiştir. 

imparatorun Adisababadan 
gayyubiyeti müddetince oğlu ve 
liaht, memleketin idaresini İmpa 
ntora vekaleten eline almıştır. 

Deaseyin etrafına, İtalyan u 
ç•klarına karşı kullanılmak llzere 
5 milimetrelik birçok uçak topları 
tabiye edilmiştir 

Valvalın lıalyanlardan istirda
dı başka kaynanklardan da teyid 
olunmaktadır. 

İmparatorun genel :lkararga· 
hında bnlunması, savaşa yeni bir 
şekil vereceıiine ve Habeşlerin 

tedricen mukabıl taarruza geçe
cckl~rine ihtimal verilmektedir. 

• Roma : 29 (Radyo) - Sou 
1 günlerde Afrikada yapılan sucl 
ı hareketler üzerine bıııaıia büyük 

bir ketumiyet mub6faza edılmek 
tedir . Libiyeye yeni bir takviye 
kıtesi gönderilmemi§tir . 

Dikkate değer 
rakamlar 

Bir çok Avrupa devletlerinin 
nüfusu artmaktan . başka bilakis 
azalmaktı olduğu halde Sovyet

ler birliğinde nüfus 7 yıl içindtı 
21,000.000 fazlalaşmııtır . Bilhae· 
sa Almanya ile mukayese edilirse 

senayı mıntakalarıada Almanyada 
ancak binde üç yüzde 3 bir teza-

yüt görüldüğü halde Sovyetler Bir· 
liğinde bu tezayüt miktarı binde 

ytrmi beı , otuz yüzde 25 - 30 
dur . Bununla beraber maarif ve 
halk sağlığı işleri de Sovyetler 
Birlığinde gittikçe ilerilem~ktedir. 

Çar hakimiyeti zah.ıanında 

Ruıyada akalliyetler ve bilhassa 
şimHI halkları nufusu mütemadi
yen anlıyordu . Meseli Şimal 

Buz Denizi civarında oturan "Oı· 
tiyaklıır ,, 1897 sayımı ile 1926 
sayımı arasında yüzde 72 azalmış 
lar , yani 5805 den 1630 nüfusa 
inmişlerdi . Eğer Çar hakimiyeti 
daha on yıl yaşasııydı Rusyada 
munkariz olan bir cok kavimler 
ve lı.abilel.r gibi onlar da biter
lerdi . 

Sayfa : 3 
·-

Asri Sinemada 
30 Teşrinisani cumartesi günü akşamından itibaren 

(Cumhuriyet) gazetesine tefrika &dilen 
büyük roman 1 

• genç Bas kızı' Aryan 
OYNIYANLAR 

İki :büyük artist 
Gaby Marlay 

Ve 

Victor Francen 
ilaveten : 

Türkçe izahatlı " Foks,, Jurnal 

Bugün gündüz ik ibuçukta Matina 

-- Korkunç ev -su 
't \1 ' 1 k O u ı yo u eçı tır . 

Ztın - düa 

lıi( o_z ) - ) os ) kökü 1eyrek 
'il lltlı bir köktür . ( Salah ) an· 
~Qa olacağı bir kaç türemeden 

(Tek - tük) tabirinde bu 
kök var . 

Sürcek - hiklye 

Londra : 29 ( Radyo ) - Gü
nün eu önemli meselesi olan zec 
ri tedbirler itasında İtalyaya kar
ıı petıol ve kömür ambargosu 1 
işinde f agiliz ve Fransız hükumet· 
leri anlaşmışlardır . 

Halbuki 1925 ve 1926 tahrir- 1 
!erinde elde edileı:; rakımlara ~--------------------------
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fllıyor 8 . 
,. uııun ( uz - us ) tan baıka 
g%ıı gösterecek belgeler var-

'ııiBllnlardan biri de ( yosma ) 
diir 

lrı( Os ._ yos ) yakınlığına göre 
\ 

11lıa ) da yakıtıklı anlamı var-

'( 
~~1~•ınak - yaraıtırmak de· 

lr \J . 
1 
•uğ - bal veferaset 

ulı· ) tan geldiği belli • 

1
_1kiilü _ mevzun 

tın" - beli, mıhnet 
I :ılum ) 
~ıı ·ı· "k k 

11 
- a ı, yu se 

ti ) kökündendir . 

~~ ld - ) kökünün, duman an
; da vudır. 
tak - uzak 

~il, ) kökü eski h. tgelerde 

~· 
er - esef 

Şamdaki i 
~Ci Hocanın yaptığı . 
t~ııı tııuhtelit mabktmcsindıı 
. uYİicülülc davası görülmüş-

•~'Yb Mehmed Meravi Elccza · 
ı:d•ııda bir sarıklı büyücü, ka . 
\

1
' Çocuk muşkası yazar, ye· 

d~•nıarın kulağın• zihin açık 
,., 1 Q'!ı okur, afsm:ıla sinir b~s 
~~ 1 tedavi edermiş. 
~tllıediği yer bııalımadık-
' b~ra Şama gelen ftyba bir 
ı1 l 1 r •inir illetli bir kadın mü 
ı.. ~!ıniş, boca, man gılla bir 
'I t" 
~. llısuıcr atıp bir ıeyler oku-
~i~ sonra dumanlar içinde 
·~:den geçmiş, bir müddet 
ı~ııı e lcaiınıf, nibaytt gözleri 

'I . 
l' . 

1 ı\iıı lira vermelisin , de-
'tıiıı - d b' . . ~ \'UCU una ır CID gır-

l'ı ''da mekiio tutmuş, bu cin 
~-:ıı fenasıdır . Hazreti Sü 
~ bu cini huzuruodan kov· 

· St:oi oodan kurtaraca -
~~ ij4t • 
''i erı razı olmuş, boca bir 
'ıııı tutup kadının bilrğine 
~ I, kadın düşüp bayılmıı. t, 
, • hoca : 

\~l:i,Ydi yavrum, demiş, cin· 
~.~~ldun a;ılamdle git ve 
~.t 1 unutma : ., 

l '
1 ' d · .. · e 

11 
ıta ın erlesı gun yın 

\~ ~r•nıııa tutulmuş, koşa
l;I ~~cüye baş vu ı mıış . Heıif 

'I . • 

( Sürmek ) teki kök tendir ki 
devam aalamınaclır . ( delk ) ,,ala
mı baıkadır . 

-

Kaykı - muavveç 
Kaykılmak- meyi etmek mas-

ları vardır . 
Yuluk - fedye - feda 
( uı - yul ) kökündendir . 
Koyer - fariz , boş yer . 
( K ) harfinin Ycrdıği sesten 

çıkmıotır . 
( Ok ) sözünde sesli harf ba§ 

ta , ko sözünde sesli harf sonda
dır. 

Kıt - az 
Arapça ( kıht ) bundan gc.1-

miştir . 
Görüaç - ibret 
y azgır - aciz 
Yazık - günah , kuaur sözü 

ile ilgilidir . 
Bu söz ilgesile ( as - az ) 

kökünün çok geniş ve önemli ol
duğunu burada anm•yı yetar gör
dük . Bu ayıı bir betkede iııce

lenecektir . 
A. Bakşı 

Yunanistana Mısır 

Yunanistanın, biz de dahil ol
mıık üzere, muhtelif devletlerden 
alacağı 30,000 ton mısırı yakında 
sipariş edeceği h ıber varilınekte
dir . 

Finans ve ekonami Bakanlık
larının kararile alınacak olan hu 
mısır Yunanistanm dağlılt erazi
sindP. bulunan helkııı ioşcsine toh
sıs edılecektiı. Yunanistonın ordu 
ihtiyacı için muht ·liC memleket· 
lerJ.en aldığı iptidai maddelerin 
kıymeti bir milyon drehmiyi bul 
maktadır. 

Yunanistan Mısır almak 
istiyor 

İtalya . Fraoıaya yeni bir no· 
ta vererek : l Eğer Fransa zecri 
tedbirin kömOr ve petrol lısmı
oa da iştirak ederu, şimdiye ka
dar gösterdiği cloıtone bitaraflığa 
güveoemiycce ğioi bildirmiştir . 

A<lisaba \ıa : 29 ( Rııdyo )- İtal
yan uçakları Doğabura dün 1500 
bomba attılar . Fakat llabeşl ı ler, 

düşman uçaklıuından kendini mu
hafaza yolunu öğrendikleri için 
!ıu bombalardan hiç kimsenin bur
nu bile kanamamıştır . Yalnız bu 
bombalarla l.ıir kilise yıkıldığı 

için enkaz altında bazı insanlar 
kalını~ ve ölmüşlerdir. 

--~~----..... --~--~ 
Osmaniyede at koşu

ları yapıldı 

Bu ayın 24 ,üncü Paz.r günü 
Osmaniyede çok kalabalık bir Be· 
yirci öoüııde at koşuları yapılmış, 
koşular çok muntazam olmuş ve 
ıeyirciler boş bir vakıt geçirmiş
lerdir Kl)şuda kazananları aı~

ğıya yazıyoruz : 
Tay koşusunda biriociliğı Os 

maniyeden Canbaz Ahmedin , 
ikinciliği Nalband Sülonun tayla
rı kazanmıştır . 

Sür'at koşusunda birinciliği 
Abidin Caf oğlunun Serdarı, ikin
ciliği Ceyband110 Duranın bayva• 
oı kazanmıştır . 

l\fokavemet koıusun:la birin
ciliği Çakalder~li Kazımın, ikin
ciliği Oamaniyed.:n Asafın hay 
vaoları:kaunmıştır . 

lstanbuldaki İtalyan 
gemileri 

Z•cri tedbirler hakkındaki 

mufaasal izahname i!gililere tebliğ 
edildi . latanbulda bulunan ltal-

Yunan finans ve ekonomi ba- zan vapurları , İtalyadan hıısusi 
" kanları tarafından kabul edilen malumat almadıkça biç bir yük 

bir kararnameye göre , hükumet almamaktedırlar . Ve italyadaıı 
ziraııt bankasır.ca otuz biıı ton şimdiye kadar yapılan sorulara 
mıllr satın alınmu\ kabul etmiş· da biç birine müsbet cevap gel· 
tir . Dağlık yerlerde oturan bal- memiştir . 

nu:ara.ı şimdiki bu nevi küçük 
halkların pek ziyade artmakta 
olduğunu gösteriyor . Meseli Yo 
gul kabilelerinde inkıraz yerioe 
şimdiki binde yirmi dört yüzde 
24 bir tezayüt görülmüştür . Hal· 
buki ibtililden önce bunlar vauti 
yüzde 24 bir tenakus gösteriyor
ladı · Sabalia Adasının nısfı Ja
ponlar ve nısfı Sovyeılcr elinde
dir . 

Fakat buranın yerli balkı olan 
Sahalinleri ele alttsak göıüıüz ki 
Sabalininin '. Sovyetler kısmınd• 
hu halk her şene yüzde 26 arttı
ğı halde J•pon Salıalioinde bu 
tezaylit vasati ( yüzde c ,6 binde 
dokuz onda altı ) ıızeı lmaktadır . 
Son jAlman gazeteleri Sovyetler 
Bırliği ahalisinden Başkırdların 

tamamen munkariz oldıığu yazıl
mıştı . Helbuki Başkırd Cumhu
riyeti kapitalizm tarihinde <ti gö· 
rülmsmi§ bir tezayüt göstermelcte

-dir . Bu tezayüt 1934 senesinde 
( yüzde 38 binde otuz e: kiz ) art
mıştır n bu tezayüt Almuyada
ki nüfus artışından 11 misli faz 
ladır . 

" lzvertiyad•n ,. 

Sattığ·mız maden 
kömürleri 

1935 yılının ilk altı ayı zar
fında, maden kömürü iatihıalatı, 
1934 ıeueıindeki 1,43 milyon ton 
dur. 

Yabancı memleketlere ihrcat 
570 bin tön; yabancı vapurlar ta· 
rafından: 113,000 ton; Türk alıcı 
larıoa göoderilen 890,000 too: 
türk vapurları için alınan: 69,000 
ton dur. 

King Kongun oğlu 
Bütün şehir halkı bu filmi 

görrııeğe koşacaktır. 

kın ihtiyaçları için kullanılacak r, __________________________________ _, 
olan bu miktar, Romanya , Yu· 31 il 

goslPvya , Bulgaristan , Arnavut- 1 

luk , Türkiye , Sovyetler birliği 
gun sonra 

v~ Arjaotinden satın alınacaktır. 

. 
"- Ha, anladım, cin, vücudun 

da yavrulamış, t üç lira daha ver, 
bunları Ja def edeyim . ., 

İki teherlekli öküz ve camus ara
baları yasağı başlıyacaktır. 

Şimdiden dört tekerlekli araba 

--..---------~--·--------------------------. 

ı . 

En büyük filmlerin en büyük kahramanı 
Frnnkiştayin şaheserinin uııutulmaz korkunç kanburu 

Bela Lağozl 
Heyecan ve korkudan sizi titredacek 

( Zombl) 
Yaşayan ölüler 

En büyük şaheserinde sanatın yükeek mertebesine n9ıl olmuştur. Bu 
büyük film , bu akşam 

(Ta D) 
Sinemasının 

ikinci ve müst~sııa muvafrakıyetini te~kil edecektir 

Dikkat : 
Bugün taat 2 de matine, iki film birden 

1-Viynnalı muharrir ( Artbur Scbnitzler ) in parlak muvaffakıyet 
kazanan eseri ( Bir Aşk HikAyesi ) 

2- Meşhur Alman Edibi ( Arnold Zewig ) in romanından alınmıı 
fevkalAde büyük bir film 

'' Grişa Çavuş ,, 
Yarın saat ikide ve dörtte ZOMBI YAŞA YAN ÖLÜLER 

6180 

Alsaray sineması 
Bu akşam 

Yeni makine prozeüz ıeele iki film birden 
FevknlAde proğramlarındnn birisini taktim ediyor 

1 

Altın 
l\fümeeeili : 

ilahi artist biriket helm 
Şaheserlerinden biridir 

2 

toman intikamı 
fevkalade heyecanlı avantör 

ilave: dünya haberleri 
film 

Dikkat : Sinema tam saat 8,30 da başlayacaktır. 

gelecek ., program : 

Kastadiva 

1 

Neticede İş mahkemeye dü§· 
müş ve ruulıtelil cünha mahkeme
si, büyücüyü üç ay bapse ve yüz 
Suriye lirası zarnr vç ziyana meh
küm dmi~tir . 

edinmeli. 
!...;.. _________ ,._. ____________________ _..ı:.-----------------------------6-17-4_. 



~yfa 4 

Adana Borsası Muameleleri . 
PAllUK ve rlj~A 

Kilo }'iyatı 
CINSJ Eu az En çol.. 

Satılan Mikdar 
K. s. K. s. Kilo = paoıuk - - ---- -'Kapı malı 38,50 

Piyasa parlaj!ı •. 36 37 -
Pi,·aııa temizi •• 28,50 39 
laot: I 3().75 .ıo 

Iane n 37 37,25 
Ekepr<'A 
KlrvlAnr 1 

YAPAÔI 
Bevaz 

1 1 1 

1 

Si vah 

Ç 1 G l T 
Eksprt>s 

1 1 1 

lıme 2,12,5 
Yerli .. Yemlik., 

.. "Tob uıolıık., 1.8..~ 1.90 
HUBUBAT . - ~ 

Bu!day Kıbrss .. Yerli 6 

•• Men tane 
Arpa 
Faeulya 
Yulaf 
Delice . 
.Kn§ yemi 
Keten tohumu 
"Mercimek 
Si sam 15 

lJ N ..... Salih 900 - 850 ... ... •• ;a .D 
-Düz kırma " ~ cıı:ı 

,:,/,.~ 
Si mil ., =-öı:: -.~Cumhuriyet 900 ==-; 

~> - .. 850 
C'4 ::ı 
..... c.> Düz krıma ,. 

Alfa 
" 

Livcrpul Telgrafları Kambiyo ve Para 
!!9 / 11 I 193S İŞ Bankasından alınmıştır. 

Sanılm Pena 

Hazır ,_6_~ Liret 91.]2_ 
Ranmark 1 97 1 inci K. V 11deli 6 41 Frank. .. Fransız,. 

2 inci K. Vadeli 6 37 Sterlin "loı?iliz,. 620 50 
5 97 Hint hazır Dolar ••Amerikan" 79 40 

Nevyork 11 63 .Frank .. lsviçre,. 

1 

. 

1 
Belediye ilanları 

1 - Hayvan pazarı yanındaki toptan satış yapılan sebze pazarında 
kantar ve memur bukleıne yeri inşa odilmek üzere dairede bulunan 
ıartname vo projosine uygun ( 1869,44 ) lira bedeli keşilli iş açık ek-
siltmeye konulmuştur . 

2- Açık 1'ksiltme 16-12-935 tarihinde pazartesi günü saat 15 
te belediye daimi encümeninde yap · lacaktır. 

3- Keşif, şartnameler vo projı:ısini ve bu işe ait d •ğer kAğıtları oku-
oıak istiyenltır belediye fen işleri mfülürlüğiine mürııcaut edelilirler. 

4 Bu işin ılk teaı imtı: l 147.71 ) liradır . 6179 
30-4- 8_ ıo 

Adana il ve ilce • sayın halkınu 
caba öğüt • • 
Cıınını, kanını , midesini , iyiliği ve ekonoluiyi soven her sayın Buy 

Bayanlara günlük tereyağı: 
S:ıdtı yağın nrısını ve her çeşit peynirlerin yağlısım her an (JİO· 

nomik bir satışla buyruğa h ıı zır olan Adana Eski Buğduy pozarı 
yolımdn 144 sayılı Tecim evinde Yeşil Bursa Pazarı sahibi Ömer 1 

Uysaldan o lınız. 6143 4-15 

Vilayet daimi encümeninden • 
• 

Hacı Veysel mektebi civarındaki orsanın satış giinü 3-12-935 
1 

salı olarak yozılmnsı lazım iken 2 -12-935 salı denmiştir. Bıı ilanlar ı 
22,24,26,29 ikinci teşrin niishalarınıla yazılıdır . Yarınki nüshanızda 1 
(arsanın falan ... mi halar.iakı ıldrılarında ihale gürıti 2-12-935 1 
salı gö~terilmiş is l do salı 935 sen .si birinci kdn rnun •.ın ikisine dağıl 
üçtine müsadıf olduğundan keyCiyet tııshihan ve tekrnr ilı\o olunur. 
Muhammen 

bedeli No: Miktorı Tarihi Ciosı Mevkii Mohalle Hududu 
' 500 218 1342 Şubat Arsa J lacı V ey sol Eski lla- Şimolen: 
. 
1 

arşın 340 mektebi civorı mam Yusuf ve 
pamukçu Mis-
tilli ve her-

her Arslan 
vereseJeri : . 

Şarkan yol : 
Cenuben : E· 
mıne vere -
ııeleri : Gu-
ben: Halil oğ-

lu Muıtala ve-
reseJeri . . 

Hususi idareDin malı bulunan yukarda cinsi , mevkiiyle ıair evsafı 
yazılı J 342 arşın arsa om mülkiyeti peşin para ve acık arttırma 
tile satlığJ çıkarılı.nıştır. 

sure-

istekli Qlnnların % yedi buçuk pey akçalarile 3-12 . 935 salı gü· 
ı. ü Faal 10 \la daimi encümene müracaatJaq . 6 J 77 30-3 

( "l'ftrk ~ztl ' - ____ Q§Qi _!&f 

Mera ki Mahmut vasiyeti ni tenfiz heyetinden: 
Gayri menkulün 

Cinsi Mevkii • Miktarı No Tarihi Hududu 
Tapuda iki odayı şamil Derunukale Tapuca 100 arşın ölçmede 25 8 Eylt11 335 Sağt Artio iken hazinedım Me· 

Takdir olunan kıyaıe 
( 1500 ) lira ( yediyiiJ 
ellişer lirn takdir edi· 
len iki haneden iba
rettir. 

bir hop hane iken hnJi 186,9 mı:stre murabbaı raki Mahmııda geçen hane solu 
ve arkası Seyhan nahri önü hazırda bir tahtani ve 

bir fevkani oda ile fev- . tarikidm 
kani iki bölme odadan 

mürekkep bir ve tahtani 
iki oda ile ahşap mut-

bahı şamil diğer bir bap 

• 

ki iki bap hane. 
Torla Cennet Kdfirkran 12 dönüm 2 evlek 2 02 K.ıani 929 Gün doğusu tarikidm güo deh er dönümü (30) 1 ir 

batısı Alicenin oğullan 
boyrazı Yusuf iken l\ler& · 
ki Mahmut kıblesi Ahmet 

Tıırln Bu dahi 30 dönüm 20 3 • flün doğusu Abbas hoca Beher dönümü (30) » 
batısı yol boyrazı Hadice 

. 

Tarla Davutlar da mı 25 dönüm 10 

Tarla incirlik 68 dönüm 728 zira 154 

Tarla incirlik 49 dönüm 155 

Tarla CenMt 12 dönüm 2 evlek 156 

Tarla Verayicisir 22 dönüm 2 evlek 157 

Tarla Verayicisir 65 dönüm 158 

Tarla Verayi 20 dünüm 117 

Şubat 929 

iken Meraki zade Mahmut 
kıblesi Refika iken Yus~f 

ve Hadice 
Gün doğu Karabet iken Sa. Beher dönümü 30 lir 
lih batısı Yusuf oğlu iken 

Salih boyrazı dere kıblesi yol. 
1' .evvel 929 Gün doğüsü Artin iken hazine » • 20 , 

T.evvel 929 

Tevvel 929 

" 

batısı Artin iken benzinci 
Mehmet boyrazı Bağdat de-

miryolu kıblesi yol. 
Gün doğusu Artin iken h87.iae » ,, (20) • 
batısı Artin iken Mohmet kıb-

lesi Bağdat demiryolu 
Gün doğusu tarikidm gün ba- (30) lira 
tısı Alicenin oğulları boyrılzı 
Mehmet kıblesi Salih iken Me-

raki zade 
Gün doğusu yol gün batı sı Zey. 
nep boyrazı İbrahim kıblesi 

Mehmet 

Beher dönümü 
J 5 lira 

• Gün doğusu Bedir iken Sil· Beher dönümü 6 lir• 
leyman oğulları gün batısı 

Pazarbaşı iken SoJih Zeki ve 
Hilmi veresesi kıblPsi Sisli 
oğlu iken Akil boyrazı Ce-

mal erendi veresesi 
T.:sani 929 Gün do~usu Abbas hoca ve Beher dönümü 30 

Bedir.gün batısı yol boyrazı liradır. 
Kartum oğlu İbrahim kıblesi 
Salih iken Meraki zade Mah-
mut tarlası. 

Cins ve me\ ki ve miktarı ve diğer vasıfları yokarıda yazılı Mera ki za de Mahmude ait gayri menkuller satışa çıkarılmış olduğundan taliP 
aat 15 de belediye mezat solonunda Meraki Malımudun vasiyetini te11' 

enJerin münadi Hanifi çavuşa varilmiş olan artırma kAğıtlarını gör' 
olanların % 7,5 teminat akça silo birlikte 2 K. 6vve1 9:l5 pazartesi günU s 
fize memur heyetimize müracaat eylemeleri ve fazla malumat ulınak istiy 
mel~ri ildn olunur. 6053 
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Büı ün barıak , mitle hastalıklarındl\n , bilumum em'a mikrop-
ları , tifo dizantttri vesı111 e tufeyldt , yumurtalarından sakınmak 

için ve sıhhatınızı korumıık için yalnız Kayadelen su-
• • • yu ıçınız. 

Mikropsuz ve yosunlardan temamıın Ari , berrak ve dünyanın en 
iyi meııba t'uyu olduğu SELASET DERECESINJN ( 1/5) bulunduğıı 

tahlil ile isbat edilmiştir. 

Kayadelen ıuyuoda bulunan faideli mevad hiç bir menba 
11uyunda yoktur. 

BRNZER1 EŞi YOKTUR . Bunun için yalnız Kayıtdelen suyu iÇiNiZ . 

1-15 6178 

lliçlarıaızı ve balık 
yağlarınızı 

Ali Nasibi eczanesinden alınız 

Temizlik 5370 166 Ucuzluk 

Milli Mensucat fabrikası limited sos-
King kongun oğlu yetesi direktörlüğünden 1 

1 

Fabrikamızda çekilen pamuk- ( Kiog koog ) filminin mabadıdır 
ların çiğitlerini çeğildiği tarihten 1 

itibaren en çok bir hafta içinıle 1 
kalJırmalım saygılı müşterilerimiz mecburiyetinde kalıyoruz.pamuğu 

El - 12 iL __ s. 

Bütün bu kalabahk 
nereye gidiyor ... ?· 

Bir harika olan 

6159 

-------·----------------------------------------
Ballı Balık yağı 

den rıca olunur, 1 çekildiği tarihten itibaren bir hafta 

Norveçyanın halis Balık yal' 
6 

Seyhan eczanesinde satılır 
12 

Ambarlarımızda uzun müddet 
bekletmek ıçın yer olmadığı ve 
biriktiği taktirde çırçırların tatili 
faaliyet etmesi icap edecrğınden 

çi itleri g ÜD hükuıü füıtile satmıık 

l 
içinde kaldırmayan eshııbı matlOba 
daha sonraki müracaatlarırıda çi-
ğitlerin satıldığı günkü piyasadan 
bedeli verileceği ilan olunur.6174 
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