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~tren Diyarbekire girdi 
)ağu illerimiz arasında çok önemli 
r varlığı olan Diyarbekirde bayın
~ırlık ve soysal durum nasıldır ? 

• 

Dlyarbeldre ilk 
l' r Anadolunun çe,it li ba-
·~ e ·· ı· k t • 

1
• n onem ı mer ez erın· 

;
1 ~ulunan Diyarbekir, yıl
~1 hasretini çektiği demir 
t' uınuriyet idaresi se yesin
Utı kavuşmuş bulunmak· 

bijy··k u ve medeni vasıtaya 
uı bu) un an Diyarbekir , 

, Yok ki , eline geçen bu 
,~ llıüınkün olan her türlü 
',. kaz.nmığa çalışaca.k , 
•l b· 
~~ ır kaç kat artıracaktır. 

1 ~a•ebetle, Diyarbekirin bu 
"I ~'.Uınu hakkında ıayın o
l, b ıruz malumat vermeği 

ulduk 
' . 
IQrb k 

11 e lrde soysal durum 
"\'bekiri teırifleıinde Baş· 
~1 1tıet İnöoünün Hallırvi 

'ıb,ef.terine yazdıkları gibi 
d ·kır yeni gelişme ve yük-
'~•iıı . . .. il k '•ıt e gırıyor » soz uv-

~.1~•kikatı ifade etmekte 
'ı,1 ıııın yüksek zeka ve ka
ı.: 1 tanınan bu şehir , Ata
tij tiıııinrlen aldığı inan ve 
'ly~den 'güne ilerlemekte, 

11 •tın icaplarına göre yük
ed· 
1 

lt . Eskiden sur'un taş 
1 tı 

arasında sıkılıp kalmış 

giren !LokıJnıollf 

bulunduğundan ve islami zihniye
tio körletici Ç•mberi içinde, her 
çeşit yeniliklerden mahrum bıra
kılan Diyarbekir 12'.yıl gibi kısa 
bir zaman içerisinde her alando 
özlü bir varlık göstermiştir . 

Kadınlar kar• çarşaf ve peçe
yi atarak medeni bir kıyaftte gır· 
mişler . Şehrin en fakir ailesi 
bile çocuğunu okutmak ihtiyacını 
hi~setmiş, mektrpler üçer dörder 
şube açtığı ,halde günden güne 
yüksden bu ihtipca cevap vere
memişlerdir . Yüksek tahsilde bu
lunan Diyarbekirlilerin sayısı bu 
gün yüzü geçmektedir . Gençler· 
de san'ata karşı yüksek bir he
ves vardır. Ziya Gökslplar, Sü
leyman Nazif gibi büyük adam
lar y('tiştiren bu diyarın gençleri 
bilgiye ve ilerlemeye olan istek 
ve kabiliyetlerini her vesile ib 
göstermektedirler . 

Diyar bekire hariçten gelen 
her hangi bir adam, Oiyarbekir
de tatlı bir irfan havasının es
mekte olduğunu hisseder . 
Şehrin sıhhi durumu da olduk· 

ça iyidir . : Fenne , maddeye is
yan eden Arap akidesir.in içimi

- Gerisi ıiçıincıi say/ adn -

f'nploveSuriye gazeteleri 

ı ~tele,r; mütekait zabitlP.rin Ata
. e cektikleri telgrafın kendi his-' . ~ede tercüman olduğunu yazıyor 

~es Etem ve Reşit hainleri 1 

.tttanda tekrar sorguya çekildi 
I)~ 
~tk !lazeıelerindeu bir kıs- j 
~I e kaışı y a pılmak isle· i 
1~~~ Suikast t•şelıbüsüoe 1 

11, aalar nrşrııtmektedir. 
aa 

lııi• tıeşıetmıyeo gızete 
ı,~~as~ı telin edici cümle
~ llıaktadırlar. 
b~ Çıkan (Elkab r ~) , sahi 
, trcys imzasıyl bir baş 
''ıııı i~i •ş, Şamda Osmanlı 
ı, 1

11 ı\taıürke karşı çc k-
''ll lr~•fı mevzuu bahsede. 

trıu .. d . k b. 
~ on erıne arşı ır 

ı,' 1eketiıte hiç bir Suri-
~~ ltbbüs edemiyeceğini 
'~:ı telgrafın yalnız zabit-
1l~t· •tldedilmeyip bütün 

111 h· 1 • •• ıı. ıs erıoe tercuman 
aı,lia bir lisanla ao'3t 

!1 ~ı,~. 
ııı bir yerinde den ili -

"Bizi bu suikad işinde fevkal 
ade müteellim edeo bir cilı.t, bu 
menfur işin Suriyeliler tarafından 

yapıldığı hakkındo çıkan şayia 
idi. 

Şimdi Filistin' Suriye, Türki· 
kiye Ve Şarkuleıden •mniyeti 
umumiye. dairelerinin yapt.kları 
tahkikattan öğreo;yoruz ki suıkast
çılar Suriyeli değildırler ve buna 
şiddetle seviniyoruz. Atatürkün 

1 
hayatıtJı muhafau ettiiinden do ı 

layı müteşekkiriz. O Atatütk, 
ki Türk milletine istiklal 
ve hürriyetini kazandırdı." O Ata· 
tilrk ki Türklerin halaskarı ve 
bütün Şukın mefharetidir.,, 

(Elvakıt) gazetesi, suikast bak
İı:ıoda Halep Emniyeti umumiye 
daireıioce yapılan tahkikatı ileri 
sürerek bu işe hiç bir Halepli 

• - Gerisi ikinci say{ ada - ~ 

-- •• Havalarımız ! 
Düşman uçaklarıoın tehdidi al

tındadır . Bundan kurııılmak için 
ı uçak kur=ııoa yardım gerektir. ı 

ADANA GUNLUK GAZETE ON iKİNCi YIL - SAYI 3369 
. . 
ismet lnönü 

Urbay vekilinin kutla
ma teline karşılık verdi 

Cumuıiyetin onikinci yıldö 
nümünü kutlama münasebetiyle 
Urbay vekilinin çektiği telyazısı· 
ba Başbakan İsmet lnönü aşağı· 
daki karşılığı vermişiir: 

İsmet İnöıııi 
Lfoşbakan 

Ankara 

Oobir yıl• kortı sayılacak var
lıklar la içinde g•leo onikiııci yıl 

bayramını kutlarken ulusumuzu 
yükseltm rk için tükeomrz gayret
lerle kendisinı ulusal işlere ver
miş olan Büyük Başbakanımıza 

sayg•lar, içten sevgıler sunarım. 

Adana Belediyd Reis Vekili 
Feyzi Dıırııl 

Belediye Reis Vekili Geyzl Dural 
Adana 

Büyük bayramını kutlarım . 

i. lnönıi 

General Göring 
Şarburgda Sarlılara 
bir söylevde bulundu 

Sarbruckeo : 3 ( A A ) - Ge 
neral Göriog burada verdiği bir 
söylevde Sarlıları Almanyaya ıe

dakatleıinder. dolayı tebrik et
miş ve geçici zorluklar karşısında 
ye'se düşülmemeıini tavsiye et 
tikden sonra demittir ki : 

Bize top , gülle ve tayyare 
temin eden fedakirlıkların biç 
biri . ağır gelmemelidir . Mukadde
rat saatınin geldiği gün yeter ki 
topumuz olsun . Varsın domuzu
muz , tere yağımız olmasın . 

G~neral Göıiog Hitleıin "Sar 
meselesi halledildikten sonra 
Franoa ile aramızda biç bir ihtilaf 
kalmıyacaktır ,, sözlerini de batır -
!atmıştır . 

Tarsus sular altında 

Sel suları fabrikalara 
epeyce zarar verdi 

Tarsus : (Özel)- Üç günden 
beri yağan şiddetli yağmurlar 

dan basıl olan sel Kurşunlu 

beotde ve elektrik fabrikası ya
nında bulunan kerestelerin iple
rini kırmış ve bentlerin üzerine 
gelmiştir . Bunda" bentltt ka
panmış ve sular coşarak istae
yon civarındaki tarlaları doldur
muş, ta parka kadar gelmiştir . 

Parka bitişik firlanlık etra· 
fındaki duvarı tahrip etmiş, fi
danlığı basarak Rasim fabrika. 
sına girmiR ve fabrika su içinde 
kalmıştır . Fabrika üç gündenbe 
ri işlememektedir . Zarar 15-20 
bin lira tahmin edilmektedir . 

Ker.steleıin bir kısmı demir 
köprü altından dtğirmene ve 
şehir suyu ile çulıurlarıı giden 
bendleri bozmuş ve Çukurova 
fabrikasına zarar vermit tir . Bu 
sular bazı bahçeleri de bastığın 

dan oralarda da rpeyce zarar 
vardır . Belediye mezbabasıoı da 
su bıstıgıodan burada dün hay 
van kesilememiştir . 

Düo gece yağmurla beraber 
bir kası•ga olmuş, Afgan ma. 
hlLsinde Lr kaç evin üstleri 
ni almış , bir ev de temamtn 
yıkılmıştır · İnunca zayiat yok· 

tur . 
• 

Zecri tedbir kesinleşti. 
İtalyanlar aleyhine kararlaştırılan 

,.. 
zecrı 

tedbirlere elli devlet peki dedi. 

20 Habeşlerin eski 
b;n kişiyle 

Roma Sefiri 
Adi sa babaya geldi. 

Cenevre : 3 (A A) - Zecri 
tedbirler komitesi tarafından 
kabul edileo kararlar •şoğıdaki 
şeki ide hulisa rdilebilir . 
1-Kredilere tıtbik rdilecek am j 
bargo hakkında 39 <!evlet ve sö
mürgelerile bn türlü finons•l 
muameleleri imkansız kılacak ted
birler almı~ veya almaktadırlar . 

2 - İthalat ve ibrac.ta mü· 
teallik 2,3 ve 4 numaralı zecri 
tedbirler hakkındaki teklitleri 
44 devit.! kabul etmiş ve ayrıca 
6 devlet bu tekliflere aid metni 
çok geç aldıklarından mevzuuba
his teklifleri teveccüble inceleme· 
ğe hazır bulunduklarrot bildir· 
mişlerdir . 

Finınsal ve ekonomik zecri 
tedbir !erin tatbikine 18 11 1935 
de başl?.nacaktır . 

3 - Konferans İtalyadan it 
hal oluoacak mallar üzerine mev
zu amb11gooun tatbiki hakkıorla 
şu kPrarı vermiştir . 

Bilhassa Klcriog anlaşmasın 
dan doğan ve zecri tedbirlerden 
ötürü tufiyeleri imkansız bir ha 

le gelen İtalyan borçları olduğu 
gi bı kalacak ve bu hususta na k -
ten ödeme yerine aynen tediyıtt 

yapmak ü~ere İtalyanlar tarafın
dan yapılması muhtemel teklif 
lere itibar edilmiyecelıtir _ 

Cenevre : 3 (A.A) - Sir Sa· 
muel Hoare radyo ile yapılan bir 
diyevinde demiştir ki : 

Elli altı ülkrden ellisi uluslar 
kurumuna muzaherd vadetmi~
lerdir. 

Harbin dehşetine nihayet ver
mek maksadile bu elli ulusun 
birleşık hareketleri dünya hri
biode dikkate değer bir hadise· 
dir . 

Roma : 3 (A.A) - Messinada 
bava hücumlarırıa kar~ı sıgınak 

lar yapılması için bir kararname 
ile bir milyon liret tahıieat kon 
muştur. 

Tiııre cepbesi : 3 (A.A) -
İtalyanların Makalleye doğru ta 
arruz hareketleri pelı yalıınd• ve 
ihtimalki ~·fakla beıaber beş· 
lıyacıktır . Bu,unla be,aber baı· 

-Gerisi dördüncü sayfada 

!talyan istekleri 
kabul edilebilir mi ? 

~~~~--~·-----~~~~ 
İtalyan - habeş anlaşmazlığının bir masabaşı u:iaşması ile 

kapanıp lcapanaınıyac.ığını araşlıraıı «Ldtlribıiıı dö Nusyon• ad· 
lı Fransız gazelesi §U aşağıdaki ınülaiea/arı yürıilnıekledlr: 

Diplomatik durum iyileşmiş- da İtalyanın büyük bir rolü ola-
tir . Gazeteler daha az brdbio- cıktı . Komşularımız, aşağı yu· 
dirler . Huouola beraber ve L•· karı Fraosanın Alcezıra koofe-
valin uğraşmalarına rağmen İn· ransında bulu~duğu durumd• 
giliz dona oması Akdeıı izde top bulunacaklardı . F raosa ise, o 
lanmış olarak kalmakta, Libye· zamt n kendisine verilen ııerbest-
de, Mısır sınırında bir İtalyan likteo o• )er çıkardığını pek iyi 
ordusu toplanmış bulunmakta , bilir . 
logiltere Mısıra asker gönder İtalyanlar bu teklifleri ıed 

mckte ve şurada burada iki ddtiler . Bugün ise , kati hiç 
d~vletio deoiz ve karadaki süel bir şey yapılmamış olmakla be· 
çalrşmalaııııa ait bin tane emare raber, iyi bir süel durumda bu 
kayrledilmektedir . Bununla bera lunuyorlar. Adigrat Adua ve 
ber, konuş ııalar yapılmıştır . Mu Aksum İtalyanlarca zaptedilmiş· 
solini ile Romadaki İngiliz bü- tir , yakında Makalle üzuioe ya 
yük elçisi uzun biı konuşma pılacak bir ileri bareketindea 
yaptıklarına göre , lngiltere İ- bahsolunmaktadır . Bir kaç yerli 
talyoo tekliflerinden resmiğ ola- şef ve hu arada, o bavalide bay
rak haberdar edilmiştir . logilte (i nüfuzlu görünen Guksa, İtal-
re bunları kabul edebilir mi ? yadan yana geçmişlerdir . lıalya, 

Durum değişil onuruna halel gelmeksizin. ko· 
Hatırlandığı üzere İtalya üç nuşmalara girebilir . 

ler konfereneının t•kliflerioe al lir/nan istekleri 
dırış etmemişti . Bu tekliflerin ltalya asıl Haboşistaola , Ha-
gayesi Habeşistaoda arsıulusal I beşistanın sömürgeleri arasınde 
bir manda kurmaktı . Bu maada - Gerisi ıiçıincıi sa/ılf ede -

K onuşuyoriar: 
- Şu giı:kn ne biçim mohlUk öyle? 
- Galıba bir otomobil kazasından salimen (?.? kurtulmuş eski bir 
adam olsa gerek . .! 

Yirmi yıl sonra 

Lusifanyanın enkazı 
bulundu .. ---

İçindeki servetin yüzlerce 
milyon dolar olduğu tahmin 

ediliyor .• 
Loodradan Fraoeız gazeteleri· 

ne gelen bir telgr_ıfda 1915 de 
Almanlar tarafındad torpillenerek 
batırılan [ Lusitanya } adındaki 
İogiliz yolcu gemisinin tnkazınıo 
bulunduğu bildirilmektedir . 

20 yıl sonra bu adın tekrar 
ııoılması batırhtdığı müthiş facia 
dolayısiyle bütün dünyada yeni. 
den bir heyrcan uyandırmıştır . 

Lusitanya 1915 senesi Mayısı· 
oın yedinci günü bir Alman de
nizaltı grmiıi tarafından torpille· 
nerek batırılmıştı . 32 bin ton 
bacmiode!olan bu geıııi o zamanki 
lngiliz deniz ticaretinin göksünü 
kabartan bir eser gibi sayılıyordu. 
Luıitaoya batırıldığı zaman Ame~ 
rik&dao Avrupaya geliyoıdu. Nev
yorkdan iki bin yolcu almıştı am 
barları 150 milyon dolar kıyme

tinde altuo külçeleri ile dolu idi. 

Bundan baıka Anversde yon· 
tulmağa giden çok kıymetli elmas 
parçaları ile Hintli bir mihraceye 
ait olan dünyanın en değerli inci 
ve elmaılariyle dolu olan iki kü · 
çük mücevherat sandığı da va
purda bulunuyordu . İçinde bt§ 
on tane de Amerikalı milyoner 
buluoıın zengin yolcu kafıleıinin 
ıabıslarına ait otan elmas , mü· 
cevberat da başka .. Hatta dün
yaca meşhur ve Amerikalı bir 
bangerin karısınıı ait olan Lolif 
adlı ve 80 gratlık elmH da sı

hibi ile beraber batmıştı . 

Y opılao tabminltre göre bütüu 
bu mücevherleıin değeri de beş 
milyon İngiliz lirasına çıkmak
tadır . 

Mamafıh o zaman heyecanı 
mucip olan en mübim şey vapu· 
run batış şekliydi. Almanya evve· 
la batan vapurun yolcu g•misi 

olduğundan haberi bulunmadığı 
oı ve müıtefikleıe silah ve mü· 
himmat taşıyan bir gemiyi batır
dığını sandığını iddia etmişti. 

Lusitanyanın batış• Amerika
da okadar büyük bir heyecan ve 
Almaoyaya karşı okadar derin bir 
nefret uyandırmıştı ki; denilebilir 
ki; Amerikanın Almanyaya karşı 
harbe girmesinin büyük amille
rinden biciıioi te~kıl etmişti. 

Mütarekedenberi bir çok de
falar vopurı•n enkazını bulup için
deki serveti çıkarmak teşebbüsün 
de bulunulmuştu. Hatıl Egypt va· 
puronun enkazını bulup içindeki 
serveti çıkarmağa muvaffak olan 

Ortigtio vapuru da muhtelif teşeh
büslerde:bıılunmuş, fakat bir neti 
ceye varamamıştı. 

Son dafa olarak bir İngiliz be
yeti bu işe,ba,lımış ve nihayet 
Lusitanya nın enkazını keşi etmiş
tir. VHpur 90 metre derinliğinde 

bulunmaktadır. 

Dalğıçların gördüklerine, an 
latıklarıoa ve mütah•ssilerın fikir
lerine göre ba enkazın Lusitanya· 
ya ayit olduğunda biç şüphe yok
tur. 

Tecim okulu kadrosu 

Tecim okula kadrosu henüz 
Bakanlıktan İlbaylığa gelmemiş
tir . 

Dersler geçen yılki kadro üıe· 
riodeo ok utturalmalıtadır , 



Bey Böğrek ve 
Benliboz. ( x) 

An11doluda Oğuz'un 

Ulu11al hikAyelerinden 
- R. Yalman Yalgın -

-1-

Kilisin (KürtüncDk) köyUnde 
çecilik yapmakta olan A§kar 
lamedi 24/8/931 de köyünde 
düm ve bu Kilis rivayeti "Bey-
rek,, hikayesini ondadan Fo
"k olarak kopya ettim. Oku
alarıma olduğu gibi sunuyo-

Eski dünyada bir Padişah var-
• Badi§•hın dünyada bir tuta· 
olmamı§' Ona Allah ne bir 

ne bir oğlan vermemiş. 
Padişah gece düşünde, gün

hayalinde Allahtıo hep zür-
1 dilermiş. Bir gün Vezirini 
runa çağırmıı: 

- " Yarın ı.. cumadan sonra 
itan pazarına çıkarsın, oradan 

yem, yiyecek h1Zırlağı ga
alln, atlara binip kısmetimizin 
üne at sllreceğiz,, dedi. 
Ertesi günü Vezir, Paditabın 
"ni istediğinden iyi yerine ge
i. İkisi birden (HDkümdar Ve· 

atlara bindiler, yola frevan 
olar .. 
Az mı gittiler: uz mu gittiler; 
e, tt>pe dilz mü gittiler, ne bi
m. Bir çimenlik çayır yerine 
ıtılar. Biraz ekmek azık yedi 

ve yeni bı§tan yola koyuldu. 

Bu defa bir pınarın baııuda · 
h hepimize yeti§tİrin karılarına 
Dervi§ baba çıktı. Hak dost, 
Bnaleyköm Padişahım, dedi; 

m verdi. Padiaab ve Vezir bir 
inin yüzlerine bakııtılar ve Der· 
ten ıcphelendiler. Bıdiıah 
rviıe: 

- "Sen bizim Badiıah oldu
uzu ae:diye biliyorsan" 
l>eHi§: 
- "Bilirim Padı§ıbım, rey 
irsen söylerim.,, 
Vezir ve Padiaah: 
- "Sen bizim Pıditah oldu
uzu bildin, derdimizi de bil,, 
iler. 
Dervig ıöze ba§ladı: 
- Sen Paditab, sen de Ve 
·a. Siz zürriyet istiJorsunuı. 
de aradığ"ıD1zı mevlam size 
Uzüade verdi. Dedi, cebinden 
elma çıkardı, Padişaha uzattı! 

_,. Bu almayı acar bir gü-
l kalemtra§la aoyatsın ; bir 
n terazide tartanın ; yansı

ıultan hanımı vt-r, yarısını sea 
ve kıpluını da damdaki kısra. j 
a yedirirsin . Allah bir oğul 
·r , bu oğlunun adıııı b~n diye

• ben gelmeden 11kın ok-
a ad verme ... ,, der . 
Elmayı padipb cebine indir-

• Bagıaı dervi§e döndürdü, ne 
nün ortada ne derviş, ne de 

; hiç bir gey yok .. 
Atla una bindiler gerisin ge · 

e köylerine döndüler . Gece 
nıı paditıh sultanhanımın ya· 
• vudı , Sultan; hanımı tatlı 
kuıuadan uyandı . Sultan ha
ın canı sıkıldı, padiıaha öke 

- Otuzda azmııı kırkta çetia 
r ı•ptetmek .. 
Padiıtih ; gördüğünü anlattı 
çocuk baba ve anası olacak-
nı &ayledi . İnşallah Allah der

bu kerre derman verecek 
• Elmayı yere attı. Sultan 

ım ıümüt kalemtraıla ıoydu, 
n terazide daıttı . Yırıııoı 
iai yedi, yarısını padiıaha ye-

, kaplarını abarda l>oz lus· 
atU · 

GDnler , ıylar gecti, vakıt er· 
di ulaştı, avradın ard eteğ"i uza
dı [hamile oldu demektir.) ön 
etrği kısaldı ' ay parçası gibi bir 1 
oğlan doğurdu , kısrakda oglln 
(vakıtsız) bir erkek tay doğurdu. 

Oğlan on bet yaıına ulaştı . 
Hu kes padişaha adsız çocuk o -
lur mu ? Bu oğlana bir ad ver-
melisiniz demeie haşladı . Padi
şahı kendi haline komadılar ni
hayet "haber ediniz oğluma ad 
vereceğim amma onun sahihi var 
o gtlmcden ona hen nasıl ad ve· 
ririm • dedi . V nirler o abdal 
dervjg uoutmuıtur • Seo çocu· 
ğu ad!ıaz koma dediler . Sonun 
dı padi§abın zehnini çaldılar . 

Has bahçede kurbanlar kesildi, 
yemekler yenmeğe başlandı, vezir 
vtizerı bep birikti, çocutunun adı
nı dü§ünmeğe koyuldu. 

Bu sırade Dervit baba "ıeli
munileykiım ~ diye meydana gel
di, Padişaha: 

- "Seninle kavlimiz höylemi
ydi. 

Padigab özür diledi, Dervi§ 
çocuğu beğendi ve öyle ise hunun 
yaşda§ı tayı da getirilsin: 

Tay, oilan ortaya dineldi, Der 
viş okudu, llfledi ortayı şunu ıöy 
ledi. 

- Oğl.nın adı "Bey Böyrek» 
Tayın adı da oBeali Boz»olıuo 
dedi. der demez yine gözlerden 
irak oldu. 

Oğlan atını bindi, oou tavlaya 
çekti, oktıdı. yerine bağladı, ho
casına (mektebe) okamağa gitti. 

Bir gün bet gün derken çocu
ğun anası öldü, oğlan derin bir 
meraka daldı. 

Her gün tavlada atı ile dert
lerini oyaladı. Babası bir baıka 
avratla evlendi, eve övey ana gir-
di. 

Bir gün ojlın atınıo yanından 
dönerken baktı ki saraydan bir 
yahudi çıktı oğlan kızdı X ahudiye 
bir kaç tokat attı Y abudi kıçlı. 

Bir kaç gün sonra analığı Ya· 
budiye bir mehup salar. Yahudiyi 
saraya d1vet eder. Y ıbudi cevap 
verdi. 

- Ben Bey Böyrek ölmeden 
ıenio yanına gelemem ondan çok 
korukyorum. Analığı Yahudiden 
bunun kolayını öğrenmek ietedi, 
Yahudi ıu aklı verdi: 

- Bir kaz boğazlarsın, içini 
pirinçele doldarurıun, onun içine 
sana göndereceğim ağıyı doldu-
rursuo Bey Böyrek önüne korsun . 
kazı yer yemez ölür. Sen beoim, 
ben senin olurum baıka çaresi 
yoktur. 

••• 
Şimdi Jıaber alalım Bey Böğ . 

reklen : 
Bey Böğrek bir gün atının ya

nına geldi.haktı ki: Atı yanık ya
nık ağlıyor , anasının ölümünden 
sonra atın eğlaınesına oğlan çok 
tesalandı • sazını dıne aldı , o da 
ığlaya, eğlıyn türkü okumağa baş
ladı = 

Benim atım, berılm gözüm 
Ne ağlarsın, mellll melul 
Seher olur geçer gılnün 
Ciğerimi deler, timin 

Anam yok derdimi bllem 
Yaıım ufak , 11ice ölem 
Gurbetlerde yol mu bllem 
Ne ağlarsw, garip atım? 

Çocuk sazı bırakırken at dile 
geldi ve kendine dedi : 

- Sonu var -

(X) Dede Korkudda Bası Yirek 
hikayesinin Anadoluda yaşayan ör
oekleriodeo , 
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Komplo ve Suri· ı 
l . 1 

ye gazete err ! Şehir DaJakları 
Ölmedin Melımetİ --A. Zeki r;ülen 

- Birici sayfadan artan -

ve Suriyelinin karı§madığrnı, sui
kasdın ancak Şarluılerden ve Jı'i

listinde mukim mOlteci Çerkesler 
tarafından tertip olunduğunu söy
lemektedir. 

Bu gazetenin aldığı malÜmatı 
göre, auikaıdcılar Halep Emoi· 
yet dayresinin faaliyetinden ür. 
kerek Türkiyeye Halep tarikıyle 
değil, Şam, Dırzor ve Cetire yo· 
luyle girmişlerdir.,, 

Ga~ete, makalesini Halep Em
niyet Müdürü Pıoçuo, Polis ve 
Emuiyet dayrelerinin tahkikat ve 
Türkiye Polis dayresini tenvi.ı 
busuıunda göıterdikleri mesai ve 
gayreti methile bitirmektedir. 

(Eonabu) g"azetesi.de Halrp 
ve Suriyelilerin Türklere ve te · 
rakkilerine karşı mubalasatla mü· 
tebasıis olduklarını söyledikten 
sonra Türkiye gazetelerinin ıui 
kal'dın, Suriye ve bahusus Halep 
de hazırlandığına dair olan neş 
riyatlarını tahlil etmektedir. 

Gazetenin mütalaasına göre, 
bu şayianın çıkmasına sebep, Su
riye ve Hılepde bir çok Türki
yeli mültecinin bulunmasıdır. Hal· 
buki İntidıp hükumeti, Türkiye 
muhaliflerini daima gözaltında 

bulundurmak suretiyle Türkiyeye 
karşı iblasroı ibraz etmiıtir. 

Ammandan ( Loryın) gazete
sine bildirildiğir.e göre; Türkiye 
Cumhur reisi aleyhine sutkast ter· 
tibi 4 tübmeti:e Ammanda tevkif 
edilmiş olan Çer kes Edhem ve 
kardeoi Reıit yeni bir istintaktan 
geçirilmiılrrdir. 

ilk okullarda 
Sınıflar dölduğundan başka 

ögrenici alınmryacak --
İlk okullarda bu yıl 6ğrenici 

kayıt ve kabul itlerine son veril
miştir . 

9:6 , 927 ve 928 doğumlular
baş vuranlardan durumları elve
ri§I\ olanların hemen hepsi okul· 
lara ahodığı gibi 929 doğumlu

lardan durumları müsait ve görü· 
nüı itibarile de boyları büyük 
olanlar da alıomiş ve bu suretle hii· ' 
tün sınıflar dolmnı bulunduğun
dan yazım işleri hitmitlir . 

Bakımevinde 

Bugün yoksul öğreni- 1 
cilere aşhane açıhyor -

Hılkeviain himavesinde bulu-
~ 

nan ve çocuk esirgeme ve kültür 
kurullara tanfmdan idare edilmek 
de olan Balumevinio aşhanesi 
bu günden itibaren açılacaktu . 
Şimdilik üçyüz fakir öğreniciye 

her gün öğle yemekleri verilecek 
ve ileride bu mikdarıo artırılma

sıoa çılışılacaktır . 

Urayın çelengi 

Polis Mebme•lin cenaze töre
ninde çelenkler arasında Urayın 
da güzel bir çeleoği buluodoğu 
yanlışlıkla yazılmamııtır. Bu çelenk 
de diğerleri ııibi öllinün mezarı 

üstüne koamuştur. 
Bundan baıka benzinci Meh

met de altı kamyon gönderdiği 

Müttehimler kendilerine atfe
dilen cürmü t~mamen inkar et
miıler ve bu itin bir takım mu
harrik ıjanlarıo m'rifeti olduğu
nu söylemişlerdir. 

Neticede Edhem ve Retit, adli 
ıehebltre binaeo serbest bırıkıl
mıılardır. 

• • • 

gibi şoförler de cenaze tö•enine iı
tirak etmik ye para almamak SU· 

retıyle ölüye kar§ı 1011 hürmeti 
yapmışlardır. Bundao dolayı ken· 
dıle rioe teıckkür •dilmektedir. 

Suriye Maliye vezareti; Paris-
te Suriye ve büyOk Libnan ban· 
kası merkezinden bir mektup al
mı§ ve bu mektupta bir ve yarım 
kuruşluk paraların üç aydan evvel 
tc1limi mümkun olımıyacağı bil· 
dirilmiıtir. 

Bioaenaleyb bozuk para yeri· 
ne hılk, posta pulu ve kibrit ku
tusu milbadeleeine daha üç ay de
vam edecektir. 

Yeni paraların basılıp teda
vüle çıkarılmasından evvel orta 
dan gümü§ paraların çekilme
ıinde fazla acele cdildiii büsbü
tün aolışılmıı oluyor. 

• • • 
Şam ısyanı zamanında toprağa J 

gömülmüş olsa bir bomba, biıı: ev
de çalışan iki amelenin kazaen 
vurdukları kazma tesirlerile pat
lamıı zavallı amelenin ikisini de 
öldürmüştür, 

•• • 
lrektan getirilmekte olan A

aurileıio yerleştirilmni bıli tabii
de devam etmektedir. 

Şimdiye kadar on köye altıbiu. 
muhacir yt:rlrştiri1miştir. 

Bu köyler Habur nehri eba
fında ve Hasiçe ile Rasılın ara
sında inıa edilmiştir. 

Kumandan Depre, mültecilere 
nezaret etmektedir. Bunlar arazıyi 
sürmeğe ve ekmeğe baılamı§lardır 
Sıhhi halleri eyidir. 

Et fiatlara artarlldı 

Kasaplar, ortada biç bir H· 

hep yokken etlerin kilosuna yü
zer pau eklemek suretile koyun 
etinin kilosunu kırk , sağır ve 
keçinin kilosunu 27,5 kuruştan 
satmağa haşlamıştır . 

Kuaplarıo ba durumu uray 
taraf ıodan incelenmeğe başlamıı· 
Ur • Bunda fazlalık görüliirıe in
dirilecek ve ekmeklerde olduğu 
gibi bunlara da narh lconması 

muhtemeldir . 

Ehli hayvan sergisi 

10 Sonteşrin pazar günü teb 
rimizde açalacak olan ehli bay· 
van aecgisine yazım işlerine bay
tar direktörlüğünde devam olun
maktadır . Bu }"il sergiye göste
rilen .alikamn diğer yıllardan 

fazla olduğu yazım işlerinden 
anlatılmaktadır . 

Yazım işleri yarin akıam bi 
tecek , perşembe ve cuma gün 
leri numaralara veril'"cektir . 

Sirkelide bir kıyct 

Bu nebicim baba? • 

Gebe kalan kızcağız 
ötey gün bir çocuk 

ctôi)urdu 
§ehrimizde, misline ender te

sadüf edilen bir fada olmuş ve 
babasından gebe kalan bir kızca· 
ğız ötey gün b1r çocuk doğurmuı· 
tur. 

Bu ttaeıele bakkında a.ldığı
mıı bilğeyi aşağıya yazıyoruz: 

Elli beş yaılarıods Ahmet ad· 
lı biri geçen yıl kafayı tüteeledik 
ten sonra geceleyin öz kızman 
koynuna girmit ve onu kirlet
miıtir. 

llu mesele o vakıttao geçen 
güne kadar gizli kalmıf, fakat on 
be§ yaşında bulunan kız ötey giin 
sancılanupta bir çocuk doğurunca 
iş meydane çıkmış ve mesele za
bitaya haber verilmiştir. 

yakalanan Ahmet yaptığı bu 
iti itiraf . etmittir. 

Altı çocuk babası v~ evli bir 
adam olan Ahmet, hakkında tutu· 
lan inceleme kağadiyle Cumuriyet 
genel savamanlığına verilmiştir. 

Cavid Oral 

Niğde Hylavı btmterimiz 
Cavid Oral ötey geceki t ·enle 
Aekaradan tehrimize gelmiştir. 

Ceyhan urbayı 

Ankarada toplanan belediyeler 
kongresine it lirik eden Ceyhan 
urbayı Salablttin Sepici , ötey 
gllnkü akşam treoiyle

1
Ankar.dan 

dönmüş ve ödevi batına gitmi1tir. 

KemAI K•dri Kop 

Bir ay önce doiu illerhnizde 
incAleme gtziıine çlkmıı olan 
" Kurun ;, arkadaşımızın yazıcı· 

lartndan Kemal Kadri Kop dün 
buralardan dönmüş ve trenin kı· 
la mOddet ıehirde kalm11ıodan 
İltif adc ederek mezbaha , hal ve 
fabrikıları gezmiı ve bu meyan
da Matbaamıza da uğrayarak ya· 
zı yızan ·arkadaşlar la görUımüs 

ve öğleden sonra Ank~raya git
miıtir , 

Bir ev çöktü 
Jçinde bulunıntar 
mucize nevinden 

kurtuldular _.,_ 
Son günlerde fada yatan yağ

murlardan Hasaoaia yanın -
da bir evin öa ve sofa kısmı 
birdenbire çökmüştür . Bu evin 
içinde oturan dokuz kiıiden mü· 
rekkep aile efradı bu sırada oda
larında hulıınmakta oldukların 

dan kendilerine bir ıey olmımıt· 
tır • 

~ehriu nı.ıhtthf yerlerindeki 
yıkılma teh li\n•si karjı11nda bulu

!Um evlerin a:ay f~n dayreaince 
inceler~rt:t: her hangi acıklı ve 
telaİısi mümkün olmayan kıtala· 
rın bir an öne · enDne geçmesi la · 
zundti: ·. 

Kadirlide raöan 
yağmür ---

Kadirliye dört gün yağmur 
yığdıj'ı ilbaylığa bildirilmiştir. 

Sen ölmedin, olmiy~ceksin ~e 
met 1 Çünki ölan topraktan gelıp 
toprağa giden cismindir. Asıl sen 
olan " Ruhsun " Sen yaşıyorsun, 
san seni candan seven arkadaşla· 
rının , Adanalı laf .n. kalbind~~iri h ~ 
Sen Mehmet değilsın , -,ıana Me 
metçik diyebiliriz. Çüokf sen de 0 

Mehmetçikln gibi vatıın, namus! 
vazife uğrunda yaraland•n. CeSetıP 
toprağa gömüldtl, fokai temi~, ~e· 
vimli rlihunu biz Adanalılar kalp· 
}erimize gömdük Günler , aylar ' 
seneler ~enin kahramanel\ hatıra·. 
tarını aslA ~ılemiyecek, Hiz sebi ~r 
~aman anacağız . t\fehmet 1 b~ 

· ·ıtın hain s~rs"ri kurşuna kur~an gı 
fakat o da kendi cezasını ken~l 
eliyİe \.erdi . Adana ıokaklsrı0-
don seni geçirirlerken , arkantlsO 
yüzlerce vatandaşın acıyarak gö• 
yaşı döktüler . St:oin tabutunun ii
zerine dökülen yağmurlar arksP• 
daıı ağlıyııo ailenin ve erkedegl•"' 
rının gözlerinden akan yaşların 
\abahhur etmiş su zerreleridir ' 
Sen o ya!larla ~ıkıbarak a riari 
g6müldüh. 

Mezar! Mezar, orası da ayrı 
bir acun, orası da ayrı bir ildir· 
Öyle bir acun ki, oradakiler d~ 
batkı bir dilden bir blrlerltl• 
ktinu,urlar. B dl\nya ğıdip jel· 
miyrnler dünyaSıdır~ 

h 
.. , 

Mezıuında müsteri ol szı 
ölü. Bak! Biz kalanlar seni dD&B

1
• 

ır• nüyor, ıeni anıyoruz. Seo de 1 
1 

dü§ünüyor, aoıyör musun? Bak· 
dünya yine yerındt>, ıeceleri rJJ.~
vi g6kte yaldızlar parİiyor, ı.D· 
neı yine doğup bıtlyor. Bu gölrk 
bu yer hep ayl\i yerler. P'akat ~~
ol~li sen~in. seni biz bir l:İaba ,a· 
rr miye'Ceğiz. & i 

Mehmet! Mebtında rı •. 
uyu. Arkaoda bırıktığm aileo• 
düıünmı, sahipsiz kaldıl~r. d~=· 
müteessir olma. Onun sabıbı Y 
ıek Türkiye Cumuriyetldir. ea· 
lar asla sahipsiz deiillerdir~ . 

11 
Ödev kurbanı~ Ogün ıeo• 

ardmdan kaç bin kişi seai eıeo· 
ledi görmedin mi? 

----------~·--------------Şehrimizde kadastro 
i_tlarl --

Şehrimize geldiğini yudıtı· 
mız kadastro heyeti, Sofub•bÇt• d••. ve Türkocağı uramlarınıo k• 
roıuna baılaınıUt'~ 

Kaçak sigara kağıdı 
b· 

Seyhan nramındu oturan b8 
• •• 

çeci Ali oğlu Yusufu~ evıudr~'li 
p}lan arat~trmada ,tüi oo t~ğr 
Halep ıiiarkah kaÇak sigsr" 11

•91• k dı 
dı bulunarak alanmı§ ve en . e 
de .yakalanarak ihtisas hakyerı• 
verilmiştir. 

Müşterilerin rahat1111 

kaç1rmış 

b·rili 
Mrhmtl oğlu azir adlı 1 

•0 " · ıer1 Barda 11arhoı olup mu~terı 1, 0• 

rabatıot kaçırd•ğln(ho pk• l . ~·rı 
mıt ve hukkında kaounı 1f ı 
mıttır. 

. Açık tete~kÜ~ .. i>•I 
Kizım ~oktanberl Çekil#•. S•1 

ve dit ağrılarından di§ tabi hl JıO 
Yusuf Hüsnü tarafındao y9P' ıi 

. b" r t o• çok mahırane ır ame ıy• 111e• 
cesinde bu ıirılardan t•~: l'J 
kurluld&.1tundao kendilerıb k0, .. 

lzc.ateuiz va11ıtasile açık tefek 
lerimi sunarım . 

Slllf kede ec:cıcı 
Adnan Bayer .. . 

Lazki ye hükumeti hakimi Şöf
ı~rin Berute gelerek Asurilerin ı 
Türkiye ve Irak hudutllrıodan 1 

LazkiyP. araziıiae nakli meselesini 

1

1 

konuşmuştur. 

Ceylıaoın Sirkeli k~yünde otu 
ran Selma oğl11 tımail adrnda bi· 
rioio ayni köydt: oturan Mustafa 
oğlu Cemili kama ile sol lıötre
ğindın ağar surette ynralıyarak 
kaçtığı ve yaralıanı Ccyhana ge
tirilerek tedavi ahına alındığı ve ! 
kaçın İsmailin aranm,kta oldu- / 
ğ.u i!ç~bayhktaQ ilbaylığa bildi ~ J 

rılmııtır. l "'•••••••••••tMliliMiiıl••••mııiılıııiiil••--111111'·1 • arızın 

rin ye,ıe,tirileceğini haber ver Acele satlık ev 
(Elkahes)ın Çemı muhabiri, Çe 

ma §Chriniıi timalında (Elğab) a
razisinin, cemiyetiakvam bütce
sioden verilecek olan bir milyon 
Frankla ta!:!viye ve tanzimine 
bıılanacağını ve boraya Asurilc · 

mektedir. 
• • • 

Şarlderden Eaı · ri AhduUab 

B b c 1 ::...... bO .. 

1 
° ekli kilise sokağında ş:mdi "biçkı yurduı mın isticarıod9 ,ı 

ıınan eskiden me h ı k . · " a0 
r uın l o tor Selıh Yusuf ailesinin oturduğu e 

satlıktır- l\luracot . Ad 'd B "k . "h · ana a elcı o fubrı~nsınılo Rııfl Sah · . . ~ Kont Dömaı telin bir davetine ic~ 
br.tle lc.trİDisani içinde Suriye ve 

1 L-b 1 k cn55 
u oana gcece t~. ~~~~~-~~-~-~~~~-~~~5~:6--~~~~~~ 
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Oiyarbekır~ · 
girdi 

ita lyan istekleri kabul edebilirmi ? Hırsızlıklar 
4 Teşrini sani pazartesi günil akşamından itibaren 

............___ .=;.. Birinci sayfadan artan -
Yüksek dolap uramında ıoturan 

Bektaş o§'lu Hasan adh biri kara
kola baş;urara k lsmail adlı biri 
tarafından kapı kilidi kır lmak su
retile evinden bir takım eşyasile 

'°Yfadan arian bir fark gözetmekte, Ôgadenin 
*et kk ı biç bir zam•n baş eğmediğini , 

-. '.. U e dayiaa - Hurraran Menclik umaoında a-
. l•lırı.dua ile geçir· 
ı hnabildiğloi ; Ti8reoin iıe Me-
~ •rı•.nlar bile bu güo melikin ilk kurdugU kırallığa 
f>·' •oıaottmiılerdir. bağlı olmadığını söylemelcte-
11•rbelclrin ezeli bas-

. bulunan •ıtma, tifo; / dir · f 
b ı Oou!I için , talya şuoluı iı· 

11 ı~ıcı bastal!klar J 
, 1 temekteair . 11 llllf, yeni nesil 

te 1- Habeşiıtaodan ayrifaeak 
" rec,. k bir saj'lım 
tl ı olan Tigre , İtalyan koruması 
tuif 111ektedir · 

ııltıoda erkin bir krallık olacak-
/ık tıier i : t ır , 

•t iduesioden ıoora 2 - Harrar t e Ggaden böl-

~ b"YJndırlık alanın· geleıi, İtal)a lehioe olar .. fi men· 
•ıleri ııta ile aşağıya da rejimine tabi tutulaçaktır . 

t 3 - Habeşistanda öteki kısım-

~11 :~ığlara gelinceye fuı ~zerinde l tl'ro\aeak ot.o bir 
ek1rde bOyük bir su koadominyom (müşter,t M.rr) 

'Vıktile yapılma' o İngiliz , l''ransız ve lta lyan hak-
11 zamınis yİ~ıfmfl 1•11\la ıaygı göstererek Habeıis· 

t..t Olduğu için §ebrin tanin B:ı!t.tıt.l~ndınlaıaııaı da 
r...: lrötü bir b•I almııtı. mümkün kılacaktır . 
., .111 Önce büyük bir İtalya . lngilterc ve Fr•DıH .... 
-. il ele alınarak 220, ile doğrudan dotruya konuşma 

Clln11111ı ıuretile ıeb- lar yapmak istediiioi ilin et· 

.:~~b~~inde olan ıu, mekte •e uluılar ıoıyeteıile ta 
~it ıÇıne ,aJıpabil~ii- biif t-f•betiıtuu ihmal eder 13· 

çotc ,,hirlerimizde rbnlli,kteSii . 
~ •u işi, bu gOn Di . Bir kaç muidİiaid 
. •lledilmiı ve Diyu- Bu isteklere karşı bir kıç mO-

~elllizio en gilzel ıu· llihızı yapılabilir lci bunlar İogil· 
~ ' ~avu§miljtü! ., tettnio de yapmaktan ıeri dur-

••kı bir Türk trbri mıyacakİarı mdıiliatıalıtdır • Şüp· 
.~irde vaktilc yapıl· hesiz , Mısır Sudaniyle .biılıaiMa 
''' kadar kullanıl- Tsana göl il üzerindeki tehdit ber · 
Iİl6kedıiüel pllolı bir taraf edilmiş olacakhr . Süpbesiz, 

teılcilita vardır • 1 Kaptan lahlteye tiden yol artık 
)Onun bazı bozuk kı- tehdit edilmiyeccktir . İ-4indi!tlln 
~!ilanlarda ur1yıo ö- ! yolu &zerindeki tehdide gelince , 
luUe 6naıUHıtı ve j lıt• da artmıyacaktır , çünkü 

'9Q bulüomadıfı hata ı bu İtte İtalya kıyıdan bir kilo
)~aideo kınalizasyını 1 w~tre bile fazlı yer kazaomı)'8 
~ ı 6l\klıf . 

'den fen• bir durum.: Fakat 8g"den ve iiarır io:o 
\•' ihtiyacı lcar§ılıyı- haklı olan İtalyan düıoliEeıi , 

lllezbabaı•, urayca T•ire için haklı değildir. Filvaki 
lda istimlak edilerek ' Tiğre daima H•heıistamo idi ve 
t ~la Jlra liarcamak · Ş~a yahut Gocam gibi , bu bü-

bir biçime sokul · yük dcrebe~f~r ldrallıjı federaı-
te•iz et yemeıi temin yonunurıllcırallıkluından birisi idi; 
• 

~r •• d ıçın eki ana cad · 

ı'11 b,psi bu iki yıl 
Qaııtır . Banun i~io 
• "' . iı 
111 Y•llın bir para ar· 

"'' . . ~ ıçıodeki yoll., için 
•luıt olunmuı , ber 

~ Parke yapılmak tu-
t •ç yıl içinde ıebrin 
01.l•rı parkeye çevri· 

·~Yıl urayca bir çocuk 
llıfiıavere evi •ıılmıı· 
~•fh çocuklaraoa f>ara
ta ve yoksullaun 
•erilmekteıdir . 
l&rküa Diyarbekirde 
1 ıanııo oturmuş ol · 
~ . ~e Pamuk kö§kle· 

1tı bitmif , buituı 
' ~~eçenlerde bu iş 
d •re Ç•ğrılıo filıel 

~1~ 'misi prof esibleria · 
Pi illet. bu köşklerin 
ln ışini üıtüoe al -

b~ıı Diyarbe~:t tren 
•r 111,deniğ vıgıtaya 

1 •tıd&jtri ve ıebir ha
'»ll teıkil ede~ elek-

-~llYor . Tesisatı teah· 
~ et faaliyete geçmiı. 

••ta ait biUüb malze-
llliıi:r . Tur bini yüz 

.~Q dü§eo bir ıu ~~' 
,
1 
•rıtrıl , traaeforma

. ~~bi İn§&at kimi\en 

'~t·' ay ıoara Diyarbe
'Y•çlarıoı lıarşılaya-
bir elektriğe kavuıa · 

~ıııı için urayca iki 
b.11r• Buf edi lmiştir . t kapısı aolreıiude ye· 
~ lkevi binasıoıa önün
h lla'>dern bir ( anıt ) 
•ıırlaamııktad1r . Bu 

Şoa kıralı olan Mendik bunların 

hepsini birleotirmitrir • Fakat 
1896 dan biraz önce Tiğre kıralı 
M•ogaıya d• bunlaııo htpıini 
birlr§tirebilirdi . Memelikteo 6n
ceki kirsi da fiğreli idi . Z11ten 
imjlarator Hayle Sellllieden b•ı
ka bOtün babeı imparatorlarının 

ta~ ıiydikleri mukaddtı Akıum 
ıebri de Tifrededir . 

EsHen , Aksumun faj>tı ~abe -
riai İ§itince ağlayan Hıyle Selal
serin imparatorluğun bu kadar 
bü1Gk bir parçasından vaııeçe
miyeceği dil,Onüle~ilir • 

Şunu ilave edelim ki ; ltalya 
tarafında o , Habe§iStamo silah· 
Jandırılm11siyle beraber göz önün 
de tutulan kondomioyon , Habe
ıistanao uluslar sosy~ttsinde ilye 
oldutunu hesaba katmamaktadır. 
Bunu İ§İtİnce ş8yle ıöyliyeoler 
bulunabilir : Nıçin yaloız Habe· 
fistan silabıızlıodırılmıyor ? 
Konuımalar devam edebilir mi? 

Habrşistaoa gönderilecek si
IAh ve c•pbıaeler Ozerindeki •m· 
bagoaun kaldu1lmıı olması dola -
1uiyle Sudan veya logiliz Soma- 1 
)isi 1oliyle oraya çok büyük mik
dardı sillh Ye cephane göade
rilditiadto , durum biraz çapra-

meydanın pl anı minıar Arif Hik 
met tarafından yapdmııtır . Bu
raya Atatüıküa büyiik bir heykeli 
konacakltr . Heykel içia 25000 
liralık bir tahsiHt ayrılmıştlf . 

( Devrimci AtatOrk ) olarak 
yaptırılacak ~ olao bu heykel için 
Tnrk sanatkarlara arHında. bir mü
sabaka açılmıştır . İçten gelen bir 
ilgi ile bütün Oiyarbekirliler ta · 
rafından bir gün f'VVel bitmrsi iı 
teoen bu çok önrmli itin ilk ba 
hara kadar bitm ,. ıı için çalıoıl· 
maktadır • 

oıklaımaktadır . Bundan bir kaç 
hafta sonra Habeıistan on bin 
!erce dahı 6ilAba ve milyonlarca 
daha kurıuna sabib olacaktır . 
Mitralyözlerden , toplardan, ltat· 
ti tanklardan bilet bahıoluamak- ~ 
tadır . Y aoi ne kadar zaman ge- \ 
çerae , Hab~siıten o kadar iyi 
ıiliblanmıı olacaktır . Şunu da 
düıünelim ki , Habl'§İstının ae
ferb,rliği bitmiş , fakat askerle
rin tabaş~Ud& bilmemiştir . 

iki kiliminin çaldığını şikayet etmiş
tir. 

Yapılan incelemedf1 çalındığı 

şikAyet edilen eşya ile kilimlerin 
Hasan tarofınılan Uüsoyio adında 
birisine rehin edıldiği ve bu suretle 
Hasanın yalan uyılurmak suretile 
memurları beyhude yere uğraştır
Jığı ve başkasına dıı hırsızlık c:iir · 
münü yüklettiği anlaşılmış ve hak
kında kanuni iş yapılmıştır. 

§ Sofubahçe uramın<la otursa 
Mehm"'t oğlu garson Halit , c~za· 
yirli İÔrahim oğlu Mehnıedin pal
tosunu çalıp kaçarken yakalanmış
tır . 

§ Ameledeo Şarkışlalı Mehmet 
oğlu Hüseyin adlı biri karakola 
başvurarak yatmakta olduğu Tuz 

Asri Sinemada 
• 

yenı 
., 

program 

"Bitmemiş senfoninin ,, ilahi artisti 

Mart ha Eggertin - temsili -

.-Kalpten, kalbe -sa 
Martha Eggert 

ho filmınde sanatın en yüksek me1rtebesine kadar yükselmiştir. 

ayrıca : 

Pata Jurnal 

ltalyaoıo hemen konuımalara 
giriımesi daha iyi olur . Habe
tiıtanın ise bunda hiç bir men· 
faati y6'ktttr . İngilizlerin bu şart · 
lar içinde Habefiıta!lı konuşma · 
ğa giriımeğe ıevketmiyecckleri 
!anılabilir . Zaten Negüs geçen
lerd~ Amerikalı gazetecilere bir 
toprak parças'todao vazı~çmeyi 
düşünmediğini 1 fakat bir eeyler 
elde etmeği dDıündüğünü so1Je 
iiii~i . ( Bu vaktiyle Edenin yaptı
ğı tekliftir U bwoa göre Habe
~istana lngiliz somali•inde bir ser
best liman ıartiyle İtalya Oga· 
dcn'in bir parçasanı alacaktır.) 

banındagecdoyincebinden on lira~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
parasının çalındığını şik4yet etmiş 
ve yapılan ince ltımede paraları ay
ni handa yatmakta olan arkadaşı 
Omer oğlu Hüseyin tarafından çıı
lındığı bunun üz~rinJe çıkan Hü
seyioe ait boş para cüzdanından 
anlaşılmıştır. Hırsız Hüseyin yaka
lanmış ve hakkında tutulan ince
leme kdğıtlarile Curnuriyet genel 
savr manlığına verilmi ştir . 

lnglll: ıeçimlerinden sonra : 
Halyanlaran işleri kendi lehle-

rine cevirm~k için lngiliz seçimle
rine kadar vakitleri "Y«rdrr, Seçimde 
ya ulusal kabine kazanacak,:. Yahut 
da bir itçi kabinesi iş başına gele
cekfit , iş başına bi.r 0İfÇİ kabinesi ,UmllldlUlllllll!llllllWlııımıtflll!MIMllllUlll-lllllUlllllDlıntllllllllUIRpt. 
gelirse - ki İ.tunnıı ıçınde, sıyasal 1 b~ gece nöbetçi .. 
durumu müst.:ıkil oltttıııma r~~men ' 
belki de B. Snovden de bulutiacalt· Eczane 1 
tıf . !On İfçİ kongresinin kararla-

rının unuiuf~iya?agt enı.labilir. Eğer 1 Tarsuskapı civa.rı~ıda ı 1 

ulusal kabıoe ış baiıtrJ~ kahr~a: , f!ı Halk eeı~nıesırlır 1 

ltalya kendisine karşı Ederi . ftllJ ! l__.ıınmmMıııH1-•ıııııu111caınıı11119...u1111111111ıııuuıı11 .. \ 

adamlar la, Akdenizde olup bıttınler 
1 

ı 
yüıünden cidden çok kayguya Jüş
möŞ olan bütün lngiliz emperaliz

mitii bnfacıılıtıf. 

tirir, fakat l!15iliz Somaliıile aJi

k&1rnı keımiş olur . 

Halbuki 1906 ve 1~25 tarihli 
andlışmalarda, İogilterenid Su

6 Teşrin çarşamba akşamı 

Be ima Cevdet 
konseri 

6072 
Bundan bııka, ü1tıtal kabine 

iıçilerin kamoyuou heıaba katma· 
dao hareket edemiyecektir • dandan, İngiliz so~ılİPİain bir ~i·,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

mam olan zayl'ya bir demir 
4 

Q zaman ise, ablokamn dOşü· 
niile6eii kttv'Yve&I• iddia oluna 

bilir . 
İtalya karıısında kamu,una 

dayanan bir İngiliz hükumeti ile 
kuvvetli ıurette : silihlaamı§ bir 
Hıbctiıtan bulacaktır . 

Açıkça ılrüldüiü üzere, hal
yao menfaati, lnıiliz seçiminden 
örıce konuşmalara başlamıktar · 

EC1konomlk ve finansal se
bepler 

ÇünkO İtalya bu ite yüzlerce 

milyon bailamiıtır · 
Hesaplandığına göre Habrşis-

tan ıefiri ona ayda 450 ile 500 
milyon lirete mal olacaktır . (.) 

Bu ise epi paradır . Sonra 
zecıi tedbirleri tatbiktelcteki güç 
lükler De oluna olıun, İtalya bir 
çok uluıların aldığı tavur ytızün· 
den güçlüğe uğram•kta, ne. logil
terede, ne Amerikada kredı bu

Ja mamaktadar . 
A1m.ıaya ona kredi açacak du

rumda değildir . İtalyanın aldığı 
ıeyin parasını p< şin 
zımdır . 

vermesi li-

Bu bakımdan da onun men 
faati, konuşmalara giriımesioi 
gerektirmektedir . 

Bazı Habeş delegeleri, Habe· 
şistınıo yıllarca harp edebilece
ğini söylediler; bu doğrudur . 
Bir Habeşli evinde otursun veya 
harp etıin, bunun faıkı devlet fi
naosmda duyulmaz bile. HalbuH 
İtalya için aynı ıcy söylenemez • 

Harrar meşelesi 
Asıl önemli nokta ne koodo

minyon , ne ltalyanın Tiğre ve 
Ogıden hakkındaki istekleri de
ğil, bayanın Harrarı almak iste

mesidir. 
Filb•lcika, halya Harran ~lırsa 

Tiğre ile İtalyan Somalisioi birleı 

( • ) Bir liret a§ağı yukarı 9 ku-
ru§tUf • • 

yolu yıpabilcceği Zilıredilmittir. 
Bu 11ralarda da lngilizln derin 

sulu bir liman yapmalctadırl..r. 
halya bu prG-jeai giilettirdi mi. r 

Habe§iıtınm Şap denizine bakan 
yamaçları İngiliz nufuzundan çı · 
kacaktır. 

Foto C:oşllan , 
Tersine olarak, İtalya bu ııı 

baıaramazsa İogtltere, lıkender-
1eden kalkarak z,.ylaya varan bir 
yol yapabilecektir. 

Bu yol ise Süven kanalından 
vaz geçmeği mümkün kılacak ve 
öte taraftan da, Babilmeadebin 
güneyinden Mus , vva ve Aaa b' da-
ki halyan mevzileriyle Cibuti'deki 
Fransız mev~ılerioi cevirecektir. 

Bu da yüzlerce imparatorluk 
yollarından biriıi olacaktır. 

Hatime 

Gerek Ama tör işlerini ve gerekse atelye 
ve her tilrlil Ağr~ndisman ve diğer bütün fotoğraf işle

rini yapmağa başhyan Coşkun Güven, ht>r giln sa
bahtan akşama kadar açık bulunan atelyesinde saat 14 
den 19 kadar bizzat çahşmaktadır. 

Amatörlere mümkün olan 

kolaylıklar gösterilir. 

Bu akşam 

bütün 
• 

Netice itibariyle İtalyanın İn· 
giliz ıeçimlerioden ve ahlaka teh
likesinden: önce konuomalıua giri · 
ıeceği, - bunun tersini yapar8ır, 
devld adamlarının zı: kalarıodan 
umudu kesmek gerektir - : ko
nuşmaların önce bıı ·bakanlar yo
liyle yaplacağı ve sonradan her 
şeyio Uluslar Soıyeteıııi öniiode 
lcotarılacağı; nihayet ltalyanlarıo 

Alsaray slnamasmda 

-ilk önce ileri sürdükleri ve her 
§eyin, )talyanın özel haklarını 
kabul eden ve orta Habetiıtanla 
bunun "mülhakatı,, arasında fark ·· 
gözetmekle berabN Negüsüo im· 
paratorluğuou çok ufaltmıyao 'bir 
uzlaşma ile bitirecej'i "anılabilir. ı 

Şurası da doğrudur ki, İtal
yan uouriyle Hebeşlerin gevıe

memck yolundaki azimlerini de 
besıbe katmak gerrktir. 

ltalyaular belki de istedikleril\i 
parlak bir zaferle kabul ettirmek 
istiyeceklcrdir. 

İtalyanların fazla şeyier eh.le 
etmek isteyip, her şeyi yeniden or 

Çok heyecanlı filimlerinden 
gösterecektir. 

Karaçaylak 

birisini 

Hissi heyecan, güzall'k , zevk, neş'a filmi 

ilaveten 

2 kısım dünya haberleri 

Ç~rşamba günü saat iki de ten-
, zllatlı halk m.'tinesi 

6075 
taya atmamalarını temenni edelim. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve K'.ôzI 

Kilo Fiyatı 
Satılan CİNSİ En En çoL. Mikdar 

az 
/{. s. K. s. KUo 

K~pım;ıı pamuk - -
1 

Piya•a parlaj!ı .. 36 37,25 
Piyapa ı .. mizi .. 
lanı> I 35 4-0 
iane 11 32 37,50 

. Ek•prP• 36,50 

' 
KlPvlont 1 

YAPAGI 
BPy•z 

1 1 1 Si vah 

Ç I G 1 T 

' 
EksprPs 

1 
' 

iane 2,05 
Yerli "Y,>mlik,, 

.. "Tob urnlnk., 1,87,5 l,82,5 
1 

HUBUBAT 
Buj?day I\ıhrıs 

1 .. Ynli 
., MPn!nne 

Arpa _.._ 

1 
Fa•ulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 

• 

,, 
ı, , 

1 

' 

,, 

KetPn tohumu 
~lercimek 

Si sam 1 12 1 

UN -· Salih 800 

1 - 72S ~ .. ·- .c ... 
~ .. -Düz kırma .. ..!ı(,~ 

Simit " ::ı-o ı:: - .. ......-Cumhuriyet 900 ~~ - .. 850 
""::ı .... "' Düz krıına ,, 

Alfa .. 
Liverpul Telgrafları K.mbiyo ve Para 

4 / 11 / 1935 lŞ Saokasıodao ahnmışıır. 
.\anılm Pene 

Hazır 
1 

6 43 Liret 91~ 
R•nmark 1 97 1 inci K. Vadeli 6 12 
Frank"Fraoeız,, 

2 inci K. Vadeli 6 
101 Sıerlin "lne:iliz" 618 50 

Hint hazır 5 64 Dolar "Amerikan,. 79 50 
Nevzork 10 95 Frank "lsviçre., . 

Belediye ilanları 
1 

1 

1 

1 

1 Kok kömürü alınacak 
1 Be!Pdiyemizin kışlık ihtiyacı olan yirmi ton kok kömürünün satın 

; ıılınmaııı açık olarak ekeiltmeye konulmuştur . ihalesi Teşrini saninin 
· 12 inci salı günü saat on beşte belediye encümeninde yapılacaktır. 

iğreti tutum parası yetmiş beş liradır. isteklilerin şartnaınesioi gör-
m k üzere lıer ün azı i lcri kalrmine ve ihale unü de Daimi e g y ş g 

26-29- 2-5 mene gelmeleri ildn olunur.6042 

Semikok sobası alınacak 

encü• 

89leJiye daire ve şüebatı için satın alınacak olan otuz dört adet 
8 ·nıikok sobası açık eksiltmeye konuımuştur. ihalesi Teşrini seninin 
12 inci sılı hıinü saat on beşte belediye encümeninde yapılacakt ı r . iğ
reti tutuın parası yüz liradır . 

isteklilerin şartnamesini görmek üzPre her gün yazı işleri kalemi ne 
e.· .. hale giinü de daimi encümene gelmeleri ilAn olunur 6041 

26-29- 2-5 

Temizlik işleri amelesi için dairede örneği mevcut kumaştan on sekiz 
adet tulum ile iki takım kapalı elbisen ı n yaptırılması kumaş ve dıkiş 
müteahhide ait olmak şartile ve açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 

1 ihalesi teşrinisaninin 15 inci cumart~si günü saat on beşte belediye 
rncümeninde yapılacaktır. iğreti tutum parusı otuz liradır . 

isteklılerin şartnameyi görmek için her gün yazı işleri kalemine ve 
1 
ihale günü de encümene gelmeleri ilan olunur.6060 1 - 5 - 9-14 

Yuni teşkildt dolayısile 18-11-935 tarihinde Mersinde ölçüler ve 
oyar baş ispekterliğinıie ııyar işyarları sınacı YHpılacaktır. 

, istekli olanların gidip gelme masrafları kendilerinA ait olmak üzere 
~şağıda yazılı evraklarile birlikte 18-11-935 pazartesi günü öğl ıden 
sonra saat tam yarımda Mersinde baş ispekterlik dairesinde bulunma 
arı ıldn olunur. 

1 - Nufus kAğıdı 
2 - Askerlik vesikası 
3 - Tahsıl derecesini gösterir şahadetname 
4 - Kısa tercümeihal 
5 - Dört adet vesikalık fotoğraf. 6073 

kiralık ev 

Ourmuşfakı makallesinde Dr.Süleyman Sırrı Beyin evinin karşısın

daki iki kat üzerine No: 82 ev kiralıktır.isteklilerin Lüks Bakkaliyesine 

ğramaları . 5946 14- 15 

( 'l'flrk 8~ztl ) .5 Son leırln 1935 -

Zecri tedbirler 
kesinleşti 

~birinci sa/ıifeden arlan
ka cepbı-lerde de ıyni zamanda 
taarruza geçilmesi ihitimali var· 
dır . 

Zira bütün mesele sevkulc•n 
bakımından çok ön emli bulunan 
Adua , Adigrat , Makalle müsel 
leıi idare etmekte<lir . H ; r ordu· 
ouo öoündto yürüyecek olan yer· 
li kuvvetler antrenörlük ödevini 
görecekler ve t•arruıun hızını ar
tıracaklardır . 

Süel sebtplerden başka he
nüz işg•I edilmiyen yerlerde bir 
kısmı İtalyanlora teslım olan ve 
bu yüzden Habtşlerio hışmından 

korkan ahalinin imdadına yet it · 
mek lazım gelmektedir . Bir yan
dın vasati ırtifai 2500 metre o- j 
lan Sinıkalı , Ed•g•mU•, Adıgrat 1 
deyli c'pheleri de ıahkim edıl j 
mektedir . Böylece Danakalıların 
taarruz trhlik•ıiae kuşı dojtu ci
hetinde bir müdafaa hattı ltSİs 

edilmiş olocaktır . 

Adissababa : 3 (A.A) - Ha
heşist.nın •ski Roma elçisi ve 
Bodur ilbayı Decaz Makonan 
otuz günlük bir yoldan 20,000 
kişi ile buıaya gelmiştir . Yük
sek bir fahsiyet olan J\Jakonao 
buradaki Avrup•lılar arasıodad• 
çok tanınmış ve sevilmıştir . 

Roma : 3 (A.A) - Selahiyet 
sahibi Ço>vulerde söylediklerine 
göre her h•ogi bir yabancı dev· 
lete karşı y•pılacak düşmanca 

gösterilere evgel olmak içın çok 
şiddetli trdbirler alınacaktır. İta! 
yan gençliğinin heyecan. haklı 

olmakla beraber bu tedbirler ka· 
tiyen tatbik edilecektir . 

Ziraat bankası Mensucat fabrikasın
dan : 

iane pamuğu çektirmiş Olan iia
yıo müşteriforimize : 
c~ kil en p ı mukların, koçanların 

arkasında yazılı birinci maddeye 
gJre bir hafta zarfında kaldırıl

ması )dzımdır. Şım1iye k"dur kal
dırılmamış olan pamukların sahip
leri veya alıcıları tarafınd~n kısa 

bir zamanda kaldırılması , aksi 
takdiruA tesiratı havaiye ve saire
den husulo g elecek hasara! ve 
zayiatın bugüne kadar olduğu gibi 
bundun so nra da tamamen salıip
lerin• veya alıcılarına ıı i t hulıındu

~unu ve bu yüz tlen fabrikamızın 

hıç bir mesuliyet kabul edemiye · 
ceğini açıkça bildıririz.607 4 

5-7-9 

,.. 1 

1 
Kacakcılar 

vata~ h~inidir 1 

Toros fabrikasında pamuğu bulunan
ların ehemmiyetle nazarı dikkanlerine: 

Fııbıikamızda J. emuğu bulu· 
nanlarla bu pamuklardan satın 

almış olanların ; fubrıkamız dahi
linıla balya koyacak yer kalma 
dığı ve ayni zamanda bu pırnuk
ların çokluğu yangın tehlikrsini 
arttırmakta ve sigortasız bulun
duğundon 5 teşrinisani 935 tari
hino kadar pamuklarını kaldırıoo
\arı, aksi takdirde vukubulacak her 
hangi bir yang ı n ve sair hesarat 
tan dolayı fabrıkamız hiç bir me
suliyet kabul etmiyerek bu pa
muklar hokkınılo borsa nizamnıı· 
mesinin tatbik ed lmesi için borsa 
koınise rl • ğine müroc:ıat edilPceği 

sayın müşterilorimize ilil.n olunur. 
6050 Fabrika m ı dürlüğü 
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1 Vilayet daimi encür118
' 

ninden: 
·n I• 

Karaisalının Hamirliye k0Y0 
fi 

llususi idar enin malı bulıın° 0 ııt' 

1 
beh •· r dönümü yedi lira mııh:rl' 
men kıymetli ( 30 ) dönün• t 010!· 

1 ( 46 ) parça olarak ayrı , ayrı 1 ı 1 ıır 0 
kiyeti peşin para ve açık ar j;• 

suretiyle satlığa çıkarılmıştır ·,11 ~ 
1. b"' tekli olanların yüzıle yec 1 

5 
5ılı 

pey ak çel erile 19 - 11 - 93 0ı -------------------·----------= f "~I~ günü saat 10 da duimi encu 

Miiderris dok"or 
Raşid f ahsin Tuğsavul 

Avrupa ve Ş>rımızca t an ı nmış lloca doktor Ra1 id Tahsin ş a rımıza 

gelmiştir. Üç hafta burad~ kalacaktır. Buş vur ıc lıa stnl a rı : 

llergün ~lerkez Ecznnosi karşısı duki Mırn l l inı ıl ı '< tor Fun.l ı n mııa 

yenehanesinde kabul ve tedavi etnı ktedir. 60 12 10-10 

Sayhan defterdarlığından: 
Maholle8i Şıılllliki kiracıs ı / 
!\ara soku Hane Ke hepcı l\ ı: rinı çavuş 

« • , İskenerünlü l' ayriye 
Çukur mescit • Şoma t zndu Hıfut vereeeleri 
Su gediği • Furunc ı ~lustofa Çavuş 

Camii cedit J,,, [ıl eci zade Süleyman 
Hıdır llyas • idman yurdu 

Hazine ye ait yokarıdo yazılı he nelerin icarları 21-10 - 935 t eri · 
hinden 21-10-936 Goy esioe knd . r bir Sen o müddetle ve 5-11-935 
günün~ müsadif s&lı glınu öğleden ~o ora saat 15 de ihuJ,, edilmek üze
re 15 gün müddeti ı açık artırmoı{o \" karıl.lığından talipl<-rin yüzde 7,5 
trmınat akçosile Milli emlil.k idarc:s ı nıleki satış koıııisyoı.uoa müracaat
ları ilAn olunur. 

• 2J-27-1-5 6021 

müracaatları . 

29-1-5-9 

Seyhan valiliğinden: 
ıW 

llususi idare ile aldkad 1 ' 14~1 .. (1 
vairin kışlık yakocokları ıçın ~ilO 

kilo kok kömürti ve (10000) 11,1• 
meş• kömiirü ile (12250) kıl~ 01.' 
şr. oılunu açık eksiltmeye kon 

mu ştur. ~ı· 
0 en 

fol ı p olanların muhnm• r~t 
,1..ı üzerinden o/o y~di buçuk riPi 
k 1 ·ı ·1ı J •· •• I 'frŞ a ça arı. o ı a e gunu o an c~· 

Paniııin beşinci günü doiın.i e;63 
m •n e müracaat eylemt!erı. 6 
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1 

1 Paranı! __..-1 

1 
hıır' 

Boş yere hıırcama ve ı I 
cıyacaksan yerli rn~ 

ınu-·döıil / Umumi nrşTiyat 

M. Bakşı 
1 

Adana Türk sözü ıı a b005 


