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M. Göring'in bir nutku 

Almanya niçin silahlanmış 
''Bazı milletler varki kendilerine ancak,, 
top sesiyle hitap edildiği zaman işidirler ,, 

Su-günkü gerginliğin bir gün A~rupa.nın. başın
~a bir fırtına olup esmiyeceğinı de bılmıyoruz , 

Görlng bir söylevinde 

Bedin 8 (özrl) M Göriuğ Li· 
llıau ameleleri için yapılan mahal 
leyi zfyard etmek üzere Hambur
h gitti bu mahalle keodi ismini 1 
18tıyacaktır. 

M. Gö•inğ dün burada verdiği 
Önemli bir ei5ylevde bilhasea Al
llıaoyanın son silahlanma hareketi 
?in meoruiyetini, haklı olduğunu 
•sbatı cıliımııtır. 

Alman meclis reisi bu nutkun 
da ıunları söylemiştir: 

"Şuoun farkına vardilc ki; bir 
llıilletin eilahsızlığı komşulırıoı 
•ıılha hiçte uyğun olmayan bazı 
§eyler yapm•ğa sevk ediyor. 

Şuphe yok ki, Arsıulusal an 
Iaıma taraftarıyız. Ve zaten işte 
bunu o içindir ki; eilablaodılc, çün · 
kü; Arsiulusal anlaşmanın da 
kendine mabeuı dılleri ve tarzla 

rı vardır. 
Bazı kulağı öyle ağn duyan 

milletler ur ki; keııdilerine ancık 
top ıeaile hitap edildiği uman 
iıidiyorlar. 

Biz ,de silahlandık. Çüolcü se· 
ıimizi işittirmek istedik. Silahsız 
millctlerio başına gelenleri iyi bi · 
liyoruz. 

Bir milletin ıulh istemesi çok, 
- Gerisi ıiçılııcii sayfada 

Mısır ihtilAli 

Mısır ihtilalcıları bu defa da se
vine/erinden tramvayları devirdiler. 

• 

Samuel Horun nutku bir 
soğuk su tesiri yapmıştır. 

guo• iki kız talebe yüzünden yaralandı 

.,. 
S8J 
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lstanbul : 13 (Radyo) - Mı-
11•da anayasaoın iadeten kuruluşu 
hüyük bir coşkunluk ha lini al
llıışt . r 

Dört binden fazla bir nüma 
}i • 1 le ~ fcı gurulıu caddeleri do ışara 

1 
tısırın tam istiklalini iıtemit 
'•dir , 

d Bu nDmayiıciler sevinçlıırin 

t 
eıı tramvaylara hücum ederek 

ab . 
d' rıp etmişler telgraf ve telefon 
••eklerini devirmişlerdir 

~, Port Said ve İskeodeıiyf'de 
1 

• buna lıPrızPr kar ı ş · kl ı klor ol· 
ıı.,şıu 

, Aıık.,a ; U (AA ) - 1 .. ı: i te· 
~~' 192:J M s r a •• y as ısııı,ıı •~ · 
ı 's lıakkrnj• kr • I Fuıd ı rı iırız• 
•d • 
f,~ !?• muvakkat kaouua muva · 

•·ı bıldırm i ,.tır . 
k· ı\ •kara : 13 (A.A) - Mısır hü 
ıı'll r M . 

}eı- '• .sır ıo millatlrr cemı 
ı~t IQe girrcek müstakil bir de• 
ıa olduğunu taoıyao 1930 Lond 
~e juabed,sini tasvip etmesini 
llıi Qıriltere hükümctioden iıte-

Ştir 

tiıu~ahıre : 8 (Özel) - Bir kıç 
ı, eııberi ıoo hareketleri ide· 
'iıb:den üniversite muhitinde 

1 
bir snkOnet vardı • Hıtta 

-- -

talebe cemi)etİ idare heyeti için 
de düo sababdanberi başlama· 
eı lazım gelrn derslere girılip gi 
rilmemui bır münakaşa mevzuu 
bile olmuştu . Fakat İogiliz ha 
riciye nazırı Samuel Horun son 
nutku haber alınır alınmaz bü
tün üniversiteliler tek. bir vücut 
gibi lıarelcde ve greve devama, 
- Gerisi dördıiııcıi sayfada -

Çukurova 

... Aoamilr 

•• •• 1 
Kömür ve odun fiatluı yDk· 

seli yor. 

ADANA GÜNLÜK GAZETE 
ON IKtNCl YIL - SAYI 340.1 

-\ Y~rddaş ! , .. _. 

"Bankalarda artırma hesap· 

larını, karagün dostudur,, 

- diyoruz. 

Benim gôzıimle 

İtalyada bir yasak 

Son gelen Avrupa gazetel~rinden 

birinde küçük bir haber vardı: Ro· 
mada façiıı partisi genel sekreterliği 

Noel ağacım ltalyan değil, başka 
memleketlerden gelme bir anaoa ol· 
dugundan yasak etmiş, 

Noel ağacı İumo doğuşunu kut· 
lamak içio cari olan bir Oiristiyan 
ônanasidir. 

Katolikliğin kabe sayılan Roma· 
da böyle bir yasak epeyce şaşılacak 
bir ~ey olmakla berader ltalyamn gir
diği yeni harp için harcadığı para 
göz önüne geıirilecek olursa bu yı· 
sağıo manası anlatılır . 

Zecri tedbirlere karşı mukne
met savaşı için İtalyan milleti büyük 
fedakarlıklara , mahrumiyetlere ça· 
gırılıyor . Nihayet dioi bir fantazi· 
deo başka bir şey olmayan Noel ı· 
ğaçma harcanacak paraları taearruf 
etmek, memleketin zaferi için ni
şao yüzüğünü veren İtalyan hükii· 
meti için büyük bir kazançtır . 

Façiat fırkası sekreterliği bu ağa· 
cın kökünü haogi memleketteo çık· 
mı§ addederse etsio .. Bu ın'ananın 
Katolik lıalyada bir realite olduğu· 
nu kimse inkar edemez • Bu böyle 
iken Noel ağacım her İtalyao ailesi 
evinden söküp aımağa davet olunu 
yor . 

Bu haberi okuduğum zamao 
bir de bizi, Noel ağacını AvrupAlı· 
!aşmanın bir alameti olarak kabul 
edip an"ona haline sokmakta olan 
ailelerimizi düşündüm . 

Bu insanlar hiç ,üphe yok , yı· 
bancı bir dinin, yabancı milletlerin 
faydasız bir ananaeıoı aile ocakları· 
mıza sokmanın zararını anlamıyacak 
kadar kayıtsız in88nlardır. Biz garbin 
medeniyetini bile kendi damgamızı 
vurmadan , kendi hüviyeıimizi aşı· 
lamadan almıyoruz.Nerede kaldı ki; 
Bu medeniyetle hiç ilgisi olmıyan 
§eylerin içimize girmesini müıama· 
ha ile görelim 

laanın doğuşu .. Bizim bundan 
daha büyük ve daha gururla kutla
yacak ne günlerimiz , ne büyük za· 
ferlerimiz vardır . 

Noel ağacına harcanacak paramızı 
çocuklarımızın kumbaraema atarsak 
birazdaba mod"ro bir insan oluruz. 
Noel ağacının tezyini için vereceği· 
miz parayı kurulacak bir fabrikamı· 
zın,dökülecek bir karış demiryolu· 
muzun bir çivisini temin edecek şe· 

kilde harcarsak yurdun büyük kal· 
kmmasında onurlanacak bir hi•ıemiz 
olur. 

Nevzat Güven 

anıtlarından 

kalesi 
- Yazısı iç sayfada 

lngiliz dış işleri bakanı 
yakında değişiyor mu ? 

Necaşinin uçağı Dessiye dönerken yan
lışlıkla miterelyöz ateşine tutuldu 

Mussolininin damadı Romaya dön· 
mek üzere Musavvadan hareket etti 

Ankara: 14 (AA) - '·Reu· 
terin,, bildirdiğine göre Habe§
/er, lngiliz - Fransız sulh teklif 
ierlnln mii/eller cemiyeti tara 
fındarı kabul edllmlyeceğl ıiml· 
dile istilaya karşı mukavemette 
devama hazırlanmakla ve bıiyıik 
ita/yan kuvvetler/ karşısırıdan 
çekilmek , küçük kuvvetlerle 
dıişmarıı sarsmuk ve gerilerine 
akmak ve bu suretle ltatyanla· 
rın sıiratle ilerlemelerine mantı 
olarak orduların/ yıprattıktan 
yağmurlar mevsimine kadar 
dayanmak hususundaki tablye
lertni takip etmektedirler, 

Cez.yir : 14 (Radyo) - Uluı 
ler kurumu genel Sekreteri Ave. 
nol; Pariateki Halıeı ilç•sine bir 
mektup göndererek uluslar kuru-

Dışişleri bakanımız 

Sofyadarı geçerken Köse 
lvıınofl a görilştii 

lstanbul : 14 ( Radyo ) - Sor 
yadan bildiriliyor : 

Türlı.iye Dışişleri Bakanı Doktor 
Tevfık Rüştü Aras bııgün saat 14 
de Sofyaya gelmiş ve durakta Baş. 
bakan Köse lvanof , kralın müşa· 
viri, ve Türkiye işgüderi, Roman
ya. Yugoslavya ve Yunao elçileri 
ve bir çolı. zevat tarafından selıtm
lanmıştır . 

Trenin istasyonda bulunma
sından bilistifade Bakanımız, Köse 
lvanofid Garın salonuna çekilerek 
bir müddet görüşmüşlerdir. 

Bakanımır, saat 14,35 de Ce· 
nevre ye hHeket etmiıtir. 

Çekoslovak Cumur 
başkanı istifa etti 

lıtanbul : 14 (Radyo) - Prağ
dın bildiriliyor : 

Çekoılovalcya Cumur h•şkı 
oı Mazarik bugüo iıtifa etmi§tir. 
Halefı bu aym 18 inde ı . çilecek 
tir . 

Halkevlerinde verile
cek konferanslar 
Ankara : 13 (A.A) - Cumu· 

riyet Halle Partisi genyönkarulu 
dün toplanmı§ ve bu kı§ Halkev 
leriode verilr celc konferaoılu 
için hazırlanan öğrenek üzerinde 
görüomDıtür . 

Bahçede 
Bir tren kazası oldu 

11-12-935 iı C • gü •·ü sah•· 
ha k•rşı h"lıçed · ez daha teliifı
e müml..ün ol nı.yacak lı r tı eo 
kaza sı 0 1 u1uş ve ı11okır.isılcrin Vd· 

ktiııde alılılda o ı ı . J ,)IJI r n~tiCt' 
sınde hüyük bir facıanıu öoü:se 
geç ' ehilıuişıir . 

Hadis .· §Öyle olmuştur 
Makas bışıoda bulunan malıi 

ne kaışıdan g~lm < kle olan trene 
yol veı mek üzere diğer makasa 
gtçmrk isterken makuçıoın yan 
lıı yol vermuinden geçmrğe im 
kAn bulamamıı ve ka•ııdan gelen 
trenin makioeeine çarpm ' ttır . 

munun önümllzdeki Çarıamba 
güoü ,toplanacağından hllldimeti
oin Parie mubtirası yapilın son 
değitikliklerini kabul edip etme. 
diğioi bu tarihten önı:e bildirme 
sini iıtemitlir . 

İstanbul : 14 ( Radyo ) - Da
gabur ıehri ltılyan uçaklan ta
rafından yapılan bombardıman 
neticesinde kim ilen harap ol. 
muotur . 

Bu bombudıman eanuındı 
Amerikan Kızılbaç üyelerinden 
doktor Hofmao d!l ölmüştür . 

Adlsababadan bildirildiğine 
göre Hıbcı imparatorunun buıuıi 
uçaiı Aduva bölgeıi üzerinde bir 
uçuş yapıp DeHiye dönerken 
yanlışlıkla bir gizli Habet karago-

- Gerisi ıiçıincıi say{ ada -

Kamutay toplantasında 

Bina vergilerinde yüzde 
25 eksiltme yapılacak 

Ankara : 14 ( A.A ) - 1930, 
1931 , 1932 mali yıllarında 
umumi tahriri yapılmıı olan 
binalarm iByrıtafi iratlarından 

yüzde 25 niıhetinde tenzilAt yiı 
pılmannı , Buıu ovası iılahat 
ameliyatından geri kalan iılerin 
bitirilmesine , Ankara ıebrinin 

içmo ınyıınun tamımlanmuına ve 
Ankar•da yapıl~cak gençlik par
kına ıu getirilmesine ait kıounla
rında birinci mOukereleri yspıl
mııtır. 

Yeni bir iş mi 
konuşuyorlar ? 

İıtınbul: ( Radyo ) - Cenev· 
reden bildiriliyor : 

İngiliz ıiyasal çevenleri Liivıl 
ile Samuel Hoer'in ltalyan - Ha 
be§ itiliifından batk• aiyaul bir 
mtaele üzerinde müzaker.lerde 
bulunduklarını yalanlamaktadırlar. 

1 1 

"Aqamdan, 

Almanyada " kış 
yardımı,, 

Bakanlar, fakirle 
için dileniyor --Bertin : 8 (Özel) - Almany 

d•, düşkünlere kış yardımı içi 
çalııılıyor . Tıyatro ve Hinema a 
tiıleri, en tan rom ıı ıahıiyetler 
batta bakanlar; ellerinde birer 
çille kap, köıe baılarındı duruy 
lar ve; gelip geçenlere kolları 
uzatarak , fakiri.er için beı on 
ra dileniyorlar • " Hükumet ç 
lıımuı ,, fakirlere kıı ihtiyaçla 
hususunda giriıilen teıebblleleri 
mihverıni teşkil ediyor . 

Berlinin bllyük otellerind 
adlan otelinin öailadeki yollard 
tramvaylar, otomobiller, otohn 
(er iıleyemiyor lar , 

Bu otelin yakınında yollarda 
biriııiı> kenarında • Pruıya Ba 
vekili ve Rayıştai Bıolcanı Ge 
bire duruyor . Üzerinde meş: 
bir çaket ve elinde, ielip geçen 
lerden sadaka toplamak için u 
zattıiı bir çanık ! 

Onun biraz ötesinde dura 
Göirng'i, poliı, balkın gittilcce ar 

tan kalabalığından korumak zar 
retindedir . ! 

Ve Bakanlard•n her biri, ken 
mıballesinin , •tına olduğa ıo 
kalcların bir köşesini tutmuştur 

Tüze Bak•nı Gürtner büyü 
hapıhanelerden birinin önünd 
ç&lı§ma babanı başka bir kener 
genel güveo direktörü daha bat 
bir tarafta .. 

iç bakanı, - yanında Berli 
güven Direktörü olduğu halde 
belediye binaaının kar9ısında d 
muı dileniyor ! 

Bu; uluıal bağlılık günll ! E 
tanınmıt tiyatro ve ıinemı yıldı 
lari, köşe baıında, ellerindeki k 
çülc kııtuları uzıtıralc ııelip geçe 
den udaka iıtiyorlar , 

Bu ulusal bağlılık gllnünü 
propağandaeı bir aydın fazla za 
mandanheri devam ediyordu. B 
güne kıdar, hütlin Alman yayı 
nı, uyıaız makalelerle " kıt yar 
dımı ,. kurumunun iyiliklerini v 
hüyllklüklerini s.yıp durdular. 

O zamandanberi; bütün, eine 
mılard•, filmlerin bıı tarafları 

- Getlsl ıiçıincıi sahi{ ede -

Maldnelerin ön kısımları par
çıılanmııtır . Nüfuıcı zayiat yok
tur . Makaıçı yılı:ılanmı9tır. Tab · 
kikıt yapılıyor , 

- Söyle bakayım bana nasıl manto alacaksın .. Nasıl .. 
- Kaplan derisinden karıcığım .. Kaplan derisinden .. 

' -- . J 
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fıdı : ? ( Türk Sözil ) 

A n a mu r Şehir Duyukları I, 
ve kalesi 

Anamur merkez kazuıırın 

adı Çoraktır . 

Y. Yalgın 

Ve çevresiode oldukça geniş in 
çelemelerde bulunmuşlardır . 

Uray Bir baba oğlunu yaraladı 
Busene de Toros genç-

Htr,Tilrk bugü yurdunda yap
tığı araıtırma ve incelemelerde 
ilk önce yurdun o köşesine veri
len adı gözden g•çİrmeğe mec
burdur . 

Şimdiye kadar yurdumuzun 
bir çok bucaklarında verilen ad
ları kimi Yur.ao, kimi Eımeoi, 
kimi d.ha lıılm"m hangi uhııla
ra mal ederek koca Türk ulu1U
nun asırlarca önce koyduğu bu 
adları unutmak gafletin• düşmüş
tü (?) . Bu gün Türk grnci büyük 
ülküsü ve henlıği ile buoluı da 
bir defa ohun gözdoo geçirebil
mek fıısıtını elden kaçırmama

lıdır . 

Avrupa Alimleri Aoamar adı
na Anemurium derler ve bunun 
manasını bir takım iıimlero atfe
derler ki bunların hiç hiriıi bir 
mana yaı.tamaz , mükerrer bir 
yere konulan her adda mutlaka 
bir mana bulunması gerektir . 

( Aoaırar ) adını incelemek 
oııuo için, bize bir borç oluyor . 
(Ana) an kökünden: nişan, hatir• 
ve valide olduğuna ğöı e elimizde 
yalnız bir ( mur ) kelimesi kwl
mış oluyor ki bu keliıoe tama
men Türkçedir. Ve anlamı vera
set demektir ; miras demektir , 
b°'güzar demektir, batıra demek
tir . [ * ] Görllyorsunuz ki bura
da ( Ana ) Motamot valide ve 
( mur ) ise mıras anlamına gel
mektedir . 

Şu halde ( Anamur ) adı öz 
Türkçede " ~alide mirası ,, anla
mını yaşıtıyor ki : bu ad aldu· 
ğu gibi keadi malımız oluyor . 

Aoamuru Nubar Paşa bir Er
meııi müstemlekeıi adder. Bu ki
tabı y zan Ali§tD da bu muta!ea 
!ara satılmı§ olduğunu kitabının 

bec ntırıodaki açık fikir lerile 
ispat eyler . Bunun için Nubar 
Paşanın hu kitabında Kilikya hak 
kıodaki mutalealara itlmad doğ
ru drğildir . 

Şarltelcsiye [ •• ] küçük Aıya 
kitabında Anamuruo Kurunu u
la ve kurunu vuıteda Selinua a 
dile anıldığını ve Mıladdan (117) 
yıl önce burada isyan eden 
Musevilerin tedibine giden Ro 
ma impaıatorlarınd•D (Trayon) 
Duo buıada ölmüş olmasile meı· 
bur bulunduğunu anlatır. 

Laoğlova iıe buraya Selinor.t 
adını ver~rek toksiyeyi teyide
der ki : Bunların ikisi de bu mu· 
talealarını İıtirabonun coğrafya
sındeki mılOmata uydururlar . 

Kip.rt haritasında Anımura 
ve kalesine Anemurium adını 
verdikten sonra İslamların taktık
ları (Mamuriye) adını da ilave e
der . 

1915 yılındı Avusturya üni
versitesi proftıörlerindeo [dok 
tor Adolf Vilbem ve ayni üniver 
site baı katibi doktor Jojef Kabil 
mösyö VVuake, doktor Vilhem 
Bavray ve fahri müıavir Hanri 
dedi) asar atika ilimleri müee 
seseıi Damına Türkiyede Konya, 
Adınıı , Feke , lçelıie tetkikler 
yıpm17 ve resimler çekmiş olduk 
tarını resmi kayıd lordan öğren -
mio isek de hunluın neşriyatı 
bakkıoda mah1matımız yoktur, 

[~.,.J bir Avusturya zııblısı 
ile Ta~ ucuna çıkan hu htyet Si 
Iifke, Uzuncaburç, Mut, Anamur 

( • J Bak: Radlof cilt 4. Bu ke·
lime Kazan kırgız Lehçelerinde de 
bu manadadır . 

[ •• J Cild 2 sahife 273 
r ... ı l\lüze kitap evinde resmi 

İzmit mütasarrıfı Mehmet Nüz-
2het heyin 1 şubat 1327 tarih ve 

12 inci "tarih Osmani encümeni» 
mecmuasiodeki Amnr kalası hak
kında yazdığı bir ıabifelik bir j 
tedkik m•kaluında Anamuruo 
orta Kurunda adının Stalior oldu
ğunu ve burasının meıhur (Naki 
doı) şehrinin harabesi üstünde 
bulunduğunu okuruz. Anamıır çok 
urp bir ıuıi üzerinde kurulmuı 
eski ve yeni Anamur adlarıle iki
ye bölünmüş bir muhittedir. 

Eski adı Çorak olan bu k12a 
merkeı:i kültür ve hars itibarıle 
<'enuptao ziyade orta Anadoluya 
bağlı gibi görünür . Halk Silıfke 
Mersinden ziyade Karaman, Kon· 
ya pazarlarını nğbet eder. Konuı
ma lohçeleıi d~ Türkmenlerin 
Selçuk zümrelerine benzer. 

Anamur kaldsı : 
Çorak (Anamur) kasabasının 

bet kilometre gün doğusu güııe
yiode deniz kenarında yapılmış 

çok kuvvetli bir kalrsı va:dır. Bu 
kalenıo adına (Mamuriye kalesı) 

denir, Kale Karamanlılar:tarafın
dao yapılmış olduğu üstündeki 
kitabesinden bdlidir. 

{ Dünkü yazımın ( ) işaretli 

haşiyesinin sonuna ~unu da tkliyorum; 
Sak - kelimesi ; Radlof cilı 17 de 

ve Uygur lehçesi ile Altay, Şor, Kırgız, 
Kazan , Kırım lehçelerinde ( Agdh ) 
anlamınadır.] 

Almanya niç!n 
silahlanmış 

- Birine sayfada11 arian -
çok iyi bir şeyidir. Fakat bu kom 
şuıunun arzuauna da tabidir. Eğer 
bu sulh arzusu komşunun botuna 
gitmezse onu kendi sulh sevtr er-

lerine hediyelik porta
kal gönderecek 

5 ikioci kanun Adanıı kurtulu
şunu bllyük bir törenle kutlayacak 
olao İstaobuldaki Toro8 ge•Çlet 
birliğine hediye olmak !bere uray 
taıafından beşyüz portrkal g&.de 
ıilocektir. 

Tecim odasında 

Yarın ikinci seçmen 
seçimi yapılacak 
935 yılı birinci kAnun sonunda 

müddetleri bitectk olan ıebrimiz 
tecim ve endüstri odası üyelerinin 
yerlerine yenisini seçecek olan 
ikinci ıeçmen seçimi yarın saat 
14 de tecım ve tndüstri oda1mdıı 
ilbay Tevfik Hadi Baysalın baş 
kanlığında toplanacak olan seçim 
komisyonu tarafıo:lan yıpılacek · 

tır. 

Bahtlı bir hemşerimiz 

Uçak piyaokoıunuo bu çeki-
lişinde T aıçı köyünde oturan. Ömer 
oğlu Ta libia 25351 numaralı hi 
!etine 12000 lira vurmuştur . Bu 
bilet onda bir olup Talip 1200 
lira alacaktır. 

Bu bilet ycıııotel kuşıııuda 
bakkal ve uğur l..işe.i sahibi Ah 
met tarafından satılmııtır. 

Muadele hazırlığına 
başlandı 

Borsa oncümeninde 22 birinci 
klnunda yapılacak olan ikinci pı 
muk muadeltsioin hazırlıklarına 

bıelanmıştır. 

Balo hazırlığı 
5 ikinci kanun kuıtuluş bayra

mı akşrmt halkeviade klmseıil Ve 
yoksul ISğreıılciler çılcarlba verile 
cek balonun bazırl.klnına komite 
tarafından önemle çalışılmakta
dır. 

zumuza hürmet ettirmek için !A
zım gelen vasıtalarımız da elimiz
de olmalıdır. 

Fııbrer bir çok dafa sulh iste
diğimizi ve biç bir fotubıt arzu 
sonda ve kimıeye taarruz niyetinde 
olmadiğımızı fakat buna mukabil 
kimse tarafından da taarıuza uğ 
ramak ve yutulmak istemedığimi-

Orta okulda müsamere 

zi söyledi. 
Eskidoo tamamile taliin t•sadüfle

rine kendimizi bırakmış bir halde 
yatıyorduk. Bu gün bıç kimse in
kar edemtZ ki müdbiş bir gergin
liğin içinde yaşıyoruz. Ve bu ger . 
ginliğio bir gün Avrupanın başın 
da bir fu tınR olarak e.up eemiye-
crğini de hiluıiyoruz 

Tanrıdan dileriz ki böyle bir 
ıey olmuıo. Fakat bu dilek bizi 
hadiseleri dikkatle takip mesuli 
yetinden kurtarRmaz. 

Bu fırtınanın topraklarımızı 

kuup kavurmasına mani olmak 
vazifesini ~e unutamayız. 

Yeni silahlaomamız bize bü
yük masraflara ve çalışmalara mal 
oldu. Yabancı •memleketlerden 
ılk maddeler getirtmek mecburi 
yetinde kaldık. 

Bu pardmızla yağ veyahut ma 
denr alacağımız gibi bir tercih 
meselesi karıısıoda kaldık. 

Paramızla yağ almak yahut 
büriyotton vız geçmek gibi iki şik· 
taıı birini tercih etmek demektı. 
Biz maden almayı tercih ettik. 

Alman milleti büyük bir amaç 
için btr çeıit fedakarlığı yapaca
ğını isbat etti.,, 

Bundan sonra M. Göring ya
bancı bazı mtmleketlerde çıkarı 
lan tayialua rıığmeo Alman mil . 
letioio cesareti ve maneviyetinio 
çok J üksek bir balde olduğunu 

Ulusal artırım haftası müna 
sebetile dün gec• tırta okulda çok 
güztl \te muvaffakiyetli hh müsa 
mere verilmiş ve teınıil edilen pi
yeılcrde çocuklarımızın değeri 
ılkışlanmııtır. 

ilimizde bulaşıklı has
talık yok 

Yaptırılan iDC<lemelr.r soouo
cuoda , sığlık ve ıosyal direktör· 
lüğüne gelen raporlarda ıoo bir 
hafta içinde ilinıizde biç bir bw 
!aşıklı hı~talık olmsdığı bildiri!· 
miştir . ,. 

1 Zekat ve fitreleri 
Hava kurumuna v&r
me k dini ve vatani 

bir borçtur --Bu ay Ramazan ayıdır . Bü 
tüo MüslOmanlar zrkat ve fit
relerioin ş•hsi düşüncelere ka
pılarak şunıı buna vermekle dı 
ni vazifelerini yapmıt oldukla 
rını sanırlar . Halbuki verilen 
ba gibi paralar maksadı ttmio 
etmez . 

Bunun için zekat ve fitrele
rinizi vatanımızı havadan gele. 
cek dO§mao hücumuna karşı 

korumak için her yıl bir çok u

çaklar alarak ordumuza arma
ğan edeo havı kurumuna vere 
cek olursanız hem dini ve hem 

kaytler sersisi . - 7- , şöylemi§tk 

de vatani ödevinizi ~pmış olur· 

1 
suou:ı:. 

. - . 

Karısiyle geçinemiyen mütekait bir 
subay, eve girdiklerinden dolayı oğlu 
Y aşarı tabancai le ağzından yaraladı 

Ötey gllo şehrimizde ız k•l. 
sıo büyük bir eyle faciası olacak
iı 'Tehevvüre kapılan bir baba 
on altı on yedi yı§larındaki oğ
lunu öldürecekti. Fakat kurşunoo 
ıeyrini dtğiftirmesiyle bu telafilİ 
mümkün olamıyan facia buıule 
gelmemiş ve genç çocuk yalnız 
dudağının üstünden yaralanmak 
ıuıetiyle kurtulabilmittir . Bu 
hadise hakkında tdindiğimiz ma
lilmatı aıoğıya yazıyoruz : 

Mııtekait Hasan oğlu Mehmet, 
geçimsizlik yüzünden karısı Fat· 
mı ile ayrı )'&§•makta ve bo~an
ma davası açmış bulunmaktadır . 
Fatma , oğla on altı yaılarındııki 
oğlu Yaşarlı ıunun bunu o ıvio -
de yatıp 1.alkmaktadır . Fakat bu 
halin de böyle eürüp gidemiyece 
ği şüphesizdir . 

Bunlar eve geliyorlar. Bu ge
lişten fanı halde kızan Mehmet 

' 
tabancasını çekerek korkutmak 

Tarimer durum 

Şimdiye kadar yağan 
yağmurlar ihtiyaca 
yeter görülmektedir 

-·---
Şrhrimiz ve civaıına üç gün 

denbeıi fasılalı ve sürekli bir ıu 
rette yağmakta olao yağmurlar 

dinmit ve bava düo açmıetır . 
Şehrimiz İçine son üç gün için· 

de yağan yağmurun mikdarı 50 
ve mevsim başlangıcıodanberi 

de 350 mılimetroyi geçmittir . 
Bu mikdar köylerde daha faale 
bulunmaktadır ki ekim içio bu 
yıl bu mikdar yeter görülıuektedir. 
Hava düokü gibi bir ay kadar yığ
murıu:ı: gidecek olursa tarimer· 
ler ekimlerini tamamen ekmiı bu
lunacaklardır . 

Fazla yağmurlardan çamur 
pek fazla olduğuodıo köylerle 
tehir araiında kamyon ve araba 
ioleyememektt:dir . 

Borsada durum 

Boruda son Lir kaç güo için
de pamuk ıatıılarında bir dınguo
luk olup fiatlar da düşüklüğünli 
muhafaza etmektedir . Liverpol 
ve Nevvork boraalarından bildiri
len fiatlar da kez~ duıüktilt·. Düö 
birinci iane pamuğunun kiloıu 

40 , piyasa parliğı 35,50- 36,25 
ve piyasa temizi 32,50 -33 ku
ruıtao ~atılmıştır . 

Mamafih bu düeüklüğOo böy
le devam f'tmiy<ceği umuluyor . 

Sergiyı gezenlerin 
sayısı 

Halkevinde açılan yerli mal 
lar sergisini düne kadar gezen halk 
ve öğrenicilerin sayıaı yirmi be§ 
bini bulmuştur . Bugün her ta· 
raf kapalı bulunduğundan gezi· 
dinin aayıııı çok fazla olacaktır, 

Se• gi büyük bir istek ve takdir 
kazanmıştır . 

Bugün saat onda okul öğreni · 
cileri önltriode bando ve elle 
rinde döviz ve kumbaralar oldu 
ğu halde §P.bir içinde büyük 
bir gösteri yepacaklardır . 

Atlı sporun gezintisi 
Atlı sptır ku:übü üyeleri bu

gün de mutat geıiotileriııi yap.
caklardır • 

üzere çocuğa bir el silb ılıyor, 

komşular yetişyor ve hu meyanda ı 
Recai adında biriıide Mehmadio 
ark1111oa geçerek ıyakluından 

çekmek surttile yüz Ü8tll dOtürüyor 
oğlu Yaıu, üzeıine kapanarak ta
bancayı almak isterken Mehmet 
bir tabanca daha sıkıyor ve çıkan 

kurşuo Yaıarın ağzı üıerinden ge- 1 

çerek Önemli bir ıurrtte yaralan· 1 

masına sebebiyet vermiıtir. 

Yaralı Yaaar tedavi edilmek 
üzere Memleket .hastane~ine yatı
rılmış ve Mbmet de yakallomıştır 

Mehmet, Zabitaya verdiği ifa 
de de kuısiyle aralarındaki ge 
çimıizlikten dolayı Bak yerinde 
dava açtığını ve Yaşarm ötev gün 
gizlice evine gelerek dörtyllz liraı 
parasını çaldığını ve bu yllzden 
çıl.tao k•vğa sobuuda oğlunu yara
ladığını söylemittir. tahkikata de 
vam olunmaktadır. 

15 inci liste 
Urayca para cezasiyle 

cezalandırılanlar 

Çifçi Mahmut oğlu Ömer du 
var dibine iıcdiğindeo 100, Reoç · 
ber Abm.t o~lu Ahit caddeye pis 
su bıraktığından 200 , Rençber 
Ah.net oğlu Halı! uı:u yerde ı1· 
rünmrk suretiy16 bergire mertek 
yüklediğiodeo 200 , llilfeci Rıza 
oğlu Şefık ıu kabını mllhürletme
deo su sattığıodan 100 , Seyyıu 

satıcı Osman oğlu Süleyttıan oğlu 
Mehmet kanara huici sığır ke•ti 
ğindeo ( tahkikat yapılmakta ) , 
Ekmekci Mustafa oğlu Ömer ki· 
loda 40 gram ekmek ookıao ıaı
lıgindao 500 , Seyyar yağcı Ah 
met oilu Mehmol sıhhat cüzdanı 
olmadığından 200 , Sepetçi Baeı 
yıı11n kaldırımı sepetle işgal et -
tığloden 200 , Arabacı Hüaeyio 
oğlu Abdullah piı suyu caıldeye 
döktüğOnden 200 , Ç•fçi Abbu 

ÇaVU§ camue arabalarını asfalt cad 
deye soktuğundan 200 , Yağcı 

koyunlu oğlu Mustafa oilu İbra· 
bim kanara harici sığır kestiğin -
den 500 , Yağcı Ali oğlu Salih 
tavuklarını sokağa b·raktığınd~n 

200 , Bakkal Ahmet oğlu Salih 
bilaruhsat dükkan açtrğrndao 200, 
Aıım fabrikuında amele Alı ta· 
vuklarını ıokığa bıraktığıddan 

200 , B•kkal Mehmet oğlu Ali 
bila ruhsat diikkin açt•ğ•nda.ı 200, 
Şoför Ahmet oğlu İbrahim mı
kioarıo tekeri yolu bozduğundan 
500 , Bakkal Hüseyin oğlu Rt'fik 
kOflll ve çürük zerdali kurusu sat 
tığından 200 , Bakkal İbrahim 
kelle §•ker küf;ll ve çürllk zerde 
li kurusu sattığından 100, Berber 
mebmet ruhsat trzkertsini asma
chğından 100 , Berber Ahmet o. 
Seliim gömlek geymediğinden 
400 , İstasyon bll'Fecisi Ahmet oğ
lu Ahmet narhtan fazlaya ekmok 
sattığından 400 , Vilayet encü 
men katibi Bekir c'ddeye çirkef 
~u akıttığından 200 , Körük ara -
bacın Adil oğlu Yuauf caddeye 
gübre serdiğinden °200 kuruş p11 
ra cezuiyle cezıl•ndırılmı$lardır. 

Cirit oyunu 

Hava iyi gittiği t&kdirde bu· 
gün demir köprünün yanındaki 

al.ır. da cirıt oyunlarıra devıım olu 
nacaktır , 

15 ilk kdnı 

Kıiçük lıikdye : 

Kare dar 

1 
Yazan 

NİHAD TANG1 

- Pas saovar 
- Evet 
- Valör 
- Bet kot 
- Peki 
- Hayır 

- Kabul .. 
- Kart? 
- Padö 
- İki 
Koğadı Lem'i dağıl~ 

Kendisinede bir kart almıt 
kat elinde servi kare dam l 
du . O kadar belirsiz bir fıl 
tıki, .,asıra kağıdına bakan 
banın karısı katiyen bir ıe: 
rememi§ti . Kojueoin sonu 
bu tur pek yükliydi .. Fak• 
Lemi için kaybetsede, kızaO 
bir biçti .. O, kibar tavrı, ze 
liğiyle salonlara sokulan bit 
juandı .. 

Kueoin etrafını n~fe,.~ 
mütcce11is bir kadın çtınbe11 

mııtı . 
Burhanın karısı heyecs1 

sararıyordu .. Kocuınıo k• 
ıervl fıloıtu . Burbııoı dürtO! 
genç adam karnına dudaklı' 
sllkftt tavsiye ediyordu .. 

Burhanın önünde dörtyU1 

kadar vardı . Bugün aldığı t' 
İİ<; lira maaııoı vermiıti . ','. 
larıo ıoounda Lemideo yüz 1 
ödünç almııtı . H•ç olmaz8' 1 

dekini kayLetmeae razıydı ,. 
ıllnliyordu, bunu dı kaçırır•• 
ıy ne ile IJ<Çineceklerdi .. yl 
rayı Lemiye nasıl 8deyecrk

1 

Hıodaoın istoklerioi naeıl Y1 

getirecekti .. 
Lemi, kartını alır almaı 

niyer bir file yaptı .• Burb•' 
rek bir dudakla : 

- Yüz . dedi . ve tek bi1 

liralığı fırlattı .. Nıci zaten 
de kaçmıştı . Kraota komıil 

- Peki . dedi . Lemi : 
- Üçyüz . yaptı . Burb•1 

- Hepsi . demitti ki , f 
önüdde kırk lira bir o•y tı•1 

tı . . .ı 
Komisyoncu kaçtı, LeP" ı 

reste: 
- Kabul . dedi . ,ı 
Burhan karodan filo§uD:~ 

Lemi bu sırada Handanın ~ 
1 

tine bakıyordu çünki on••~ 
için yapacağı feragAti ihsa9 ı 
cekli .. ,• ' 

Onu ne kadar ıeviyord~fl 
ne kad4r kur yapmıştı .. ~ 

Handan ona biç bir zamell ,ı 
da§ karıliğındao bışka bİ' 
göstermemişti . 

Lemi tabii bir aeıle : 1, 
- Büyüksünüz Burba~cı rf I 

dedi . ve elindeki kare dalJl'~ı 
bir file ed&rek yaveşca Ha' 

d
. 1 

goster ı ve : ~10 
- Bayan Handan 1 b~ıil 

bende filoş ruvayyale gaııı•I 
fakat . . ,,ıı•' 

Burhanın kar 111, hu kr.{1 Jı1 

filoı kent maııke ıleğil, ka''} 
olduğunu görünce, neye ~~al1 

ğını bilemedi .. karşısıodok 1 
0 ı 

il 

d .. ~' 1 vea arzulunuo , ken uııı ~;; 

elim bir mukabrl~ uoı• 11 

1111 ) 

hunu böyle yaptığını aul•ıl',1 11 
• ıı O dakike da ona ... o ye~ 'kP' i 

kişotuna ııefret haykırac• ,~1 I 
isyan edt cekti, fakat bıJ ~k~. ~ 
karıılığı sadakayı , bu da 08 ~ 
fırlatmak, Eıenköy ajao!• 

1 
ı, 

mevzu olurdu .. 1jj01 

Ltmiyi, kinli bir ır~es ~rl 
ktır§ıladı . Ve zoraki bıt it 
ile kocuına : k•E'ıl ~ 

- Bur hao, bu uğurlO ..,,,ı 
Ve"' f 

rı sıklıyacağım, dedi · jğ•ıı 1

1 nın üzerind<ki oyııanaD k ı etP Ve ' 
toplayıp avucuna aldı · Jı 11 

ye dönerek : Sil 
- Bay Lemi . Dedi ' 



'/< kdnıırı 15 ilk kô.nıın 1935 ( Tilrk Sözii ) 
Savfa : !J 

• 

azan 
ANGtJ. 

"Bir millet yükseliyor.,, İngiliz dış işleri 
bakanı 

-birinci sahifeden arlan --

SPOR: 

Bugünkü 
Final maçı 

14 Kanunu e· ve! cumarte!li akşamından itibaren 

.-Asri Sinemanın 
lsııgin ve fovkaldde proğromı Büyük Edip (KLOT FARE ) rin eserin 
iktibas . 

ı:---"'1 

Bir Viyana gazetesinin memleketi., 
iniz hakkında şayanı dikkat makalesi lu tuafıodan mitalyöz ateşine tu

tulmuş ise de uçağa biç bir fey 
olmamıştır . 

Şehir ıtadyomu saha komite
ıi tarafından futbolculrrımızı ça 
lıştırmak maksadiyle bir tu nova 
teıtip edilmiş ve mağlup olan ta· 
kımın başkı maç yapmamaaı eaa 

lstanbulJa : Saltanat devrinıle sarııydıı. geçen bir vak'ai mansur 
•• 

- Dıinkü sayıdan arlan -

lik zamanlarda sermaye yok· 
801luğu vardı. Yabancı memleket· 
ler, geri alıp almıyacaklartnı kesin 
olarak lıilmedıkleri bir parayı böy· 
le İnatçı bir memlekete vermek 
istemiyorlardı. D.ğor taraftan eko 
nomj makinasını iyice idare ede· 
bılecek adam da bol değildi.ikinci 
lloksnn çalışkanlık ve maharetle 
h~rtaraf edilirlerken , birincisi de 
Türkiyenin arsıulusal kredi müna · 
Sebatı adan ayrılmasını mucip ola· 
r~k « olmıyan para harcanamaz » 
80zürıün doğruluğu bir defa aaha 
teyit &!ti Para hem kıymetli ve 

heın de ez bulunan lıir modan ol· 
~Uğu İçin bunun makul bir , ·urette 
•dare edilmesi IAzım geliyordu. işte 
hu lşi devlet deruhte etti. 

clavrnoacaklar 

lstanbul : 14 (Radyo)-Doğu Afri
? Mllkine anlara 1 kada bir İtalyın uçak fıloıunun 

O/düren adam! 
Oyaıynnlar : üç büyük artist 

dağıl Dl 

t aJmıt11 

dam yı 
z bir fı1 1 

bakan 
bir şey 

n sond 
.. Fak•1 

, kuao 
Vrı, ze~ 
lan bit 

n~fesıİ· 
ç11nbe11 

beyecs 
nın k · 
dürtO. 

ludalıl• 1 

ek bi' 
aten 
oınıiı' 
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urh'' 

ki' 

Bu sebepten,devletin doyandığı 
altı büyük esastaıı birisinin adı 
" Devletçilik,, dir. Yani milletiıı 
h~yatı üzerinde devletin çok geniş 
hır nufuzu vardır. Bu prensip ayni 
~ekil.Je eko~omiye de tatbik olun· 
:uştur. Yani Türkiyede • chatist 

ır ekonomi , vardır , Bu gayret 
lerıe muvazi olarak yüksulen ku
ruııılar ise zirA! kooperatifl•rdir 
ki, bunlar, nazari yardım ve te · 
llıellerini zirat mekteplerd~n alır
lar. 

. Türkiye istihsalAtı güa geç
lıkçe fazlalaşıyor . 

İhracat madd~si olarak en baş. 
ta gelenler arasında şeker ve çi
tııento imalatı vardır. Bu odan baş -
ka ve ayni derecede ehemmiyetli 
01arak dokuma fabrikaları pamuk 
~e yün istihsalAtı gelir. Kimya n 
kağıt endüstrisi oluş halindedir. 

Asyalı ln~an ve mııklne: 

uğur mu , yoksa uğursuzluk mu 
getirecek? Norbert Bischofl bu su
ali sorduktan sonra ona bir cuvap 
ararken, çalışan insanlara dost,elde 
ettiği tecrübelerle Avrupayı itti
ham eden duygulu, sosyal bir in
san olduğunu gösteriyor : 

, Doğunun milletleri, makinenin 
müthış kudretini biliyorlar, fakat 
batı devletlerinin de bilip bilme
diklerini kendi kendılµ,ri ne soru
yorlar, o Batı devletlerindeki. bü· 
yük bir cezay& çarpılmak tehlrke
sin ~ karşı ancak bir insan öldüre
bilen r. isbrton zararsız bir Alete , 
tüfonge malik olmak için devlet
ten izin almak lazımgelirken, ma
kinelerle şehirleri , memleketleri ve 
kontinaoları mahv ve harap et
mek, herkesin elindedir. Şorkılor, 
bu şeameti üzerlerine almamağa 
azmetmişlerd · r, mokioenia öldü
rücü kudretine inandıkları için.bu 
kudreti itaat altına alacak tek bir 
kuvvet tasavvur ediyorlar : Dev · 
let ! » ( S 191, l 92 ) devletin bu 
" itaat altına alıcı kuvveti " ancnk 
planlı ekonomi ile ifade olunabilir. 

Bu suretle makine menfaat için 
değil, ihtiyaç için çalışacııktır.Doğu 
devleti makineyi ancak bu mak

satla hizmetine alıyor. 

• Çünkü makinenin muazzam 
mabedlerinde, memleket ve insan
lara kar~ı duyulması ldzımgelen 
en tabii hislerden azade , milyon
larca ( Helot ) [ 1 ] ların yaşama
sını, milletlerin, birbirine düşman 
sınıflara ayr . Jmasıoı istemiyor. » 

Bu talep,ı\ vrupada akisler uyan
dırsın J Eğeı bu hal çaresi Avru
podan gelmezse eğor Asya Avru
pnnın hocası olursa , Bu Avrupa 
dünyasının inkırazı Asya devletln
rinin • müdafaaname • sinin en 
müthiş eon sözü demektir. 

y k• 

Leııı' 

Btr ne kadar Türkiyenin tamıı
ilıen endiistrileşrnl>ai düşünülıniyorsa 
da, makinenin ehemmiyeti takdir 

e~ilmiyor değıldlr, Hatta diyebiliriz 
kı, makine Doğuyu fethetmek üze· 
redir. Yalnız şu eüal hatıra gele 
bilir. 

[ 1 ] Eski Ispartalılarda , çok 
A.syolılar makineye karşı nasıl , zelil ıuıulan bir nevi esirler ! 

, bu uğursuz kağıtlarınızı yırtınız 
şuo0 ı\IJıh sıkına . 

ın ~· Lemi elirodeki btş kilğıdı ne~· 
na • ~ 'Yle didık didik etti ve pencere 

hsa1 ı d,ıı caddeye savurdu .. Artık iı· 

DrdO. 
f .. f 

sil • 

bi' 

• ıed··· 1 H d l'k d ıgı o muştu .. an ana mı ı 
'tııekti .. 

Burhan Lemiye uzanuall : 

l:ı· - Leıniciğim ~u borcumu al. 
ııı'.Ycrek bir yllz liralık verdi . Le 

1 de : 

l - Naul Burh1.,, param uğur· 
uıııu ? Diyordu : 

• 
ı:: •• 

Ctb· ve geldikleri zaman, Buıbın 
b•~'~ Çık inden dokuz yüz kırk lirayı 

.1 ır' •rdı ve : 
tııı 1 H ııq - andancığım artık tamı 

__ ,ıı ~ 1
1 
e mesuduz .. Ev kirası ·. B&k· 

,ge ~' ııı' çakkal biç bir şeydın korku 
8' ,,I• uı Yok 
o~' ı -• ıııO ..... 
1 ~ ~ 1 

- "'iye auauyorsun ? .. 
o '.ı - H' ~ı· ıç :. 

11 o:ııı'; ı - Sende bir baılıalık görü· 
•' ~ruın . Hından .. Söylesene .. 

ıı. . B 
c•~ıı İçj - ak Burhan, bu paranın 

o'"'J lı~den bu gün aldığın maaşı çı· 
ki~' be seo al ve artanını bana ver, 

8 ilde d 
101 ııtsıın .. 

ı, 11 ,:- Peki şekerim ama, borç-
'tıl "' es!~ ~ · · 
p<I aaşımızdan öderiz . 

~n .._ Canım biç olmazsa üç yü· 
. ,ıl . il •1 . . . 1 

~,g ·:n:ı ayım gerısı senın o ıun . 
o:ı''' en kıskanacak değıliınya .. 

l ı•' .._ a b · · ·~. 
1 

ayır epıını .. 
s~ ~ F J.l .__ ııkat .. 

ı lı.'. Beo böylt istiyorum Bur· 
Si'~ ' 

.__ Peki karıcığım al . D.:di 

Ve paraluı genç kadının önüne 
yığdı .. 

Hından şimdi ıahıttı .. Kol
larını sevgili Burbanına uzattı .. 

• • • 
Aylar geçti .. Misafir odasın· 

daki büyük balı temizlcnmekten 
gelmtdi . Ve paralaıda Hından· 
dan çıkmadı . Kocası biç sorma
mıştı , belki Handan, esirgiyor 
zehabına varırdı diye 

Bir glln Burhan : 
-Handan . Dedi . Hakikatı 

söyle sana darılıca k değilimya .. 
Şu balı ne oldu .. Yoksa sendeki 
paradan ekliyerek bir yenisiai 
mi ılacakım .. 

Handan ıusuyordu . O yine : 
-Bak, tirkdten üçer muşta 

avans verectkler güzelım : Ben 
sana söylememiştim .. İyi bir oda 

takımı da alırız .• 
O, yine seslenmedi Buıban 

devam etti : 
- Bak hala susuyorsun . Ah 

benim müsrif karıcığım. Her bıl· 
de papelleri vitrinlerde eritecek 
sin . Bari bana da bir elbiselik 
al .. Biliyorıunya kurşunilerde ih
tiyarladı . 

Artık , dıyanaınadı .. Gözleri 
doldu .. 

Zavallı Burhan onda para kıl· 
mı~ sanıyordu .. Bilmiyordu ki 
karısı iki aydanberi makyaj ,tu
valeti bile alamıyoıdu . Ondan 
para istese · 

- Srnde yokmu caoım. Dc
mrzıniydi. 

Burhan karısının bu haline bir 
mana' veremedi ve : .. . . • 

kumandanı olon Muıolininin dama 
dı kont Civano Romayı dönmek Ü· 

ztre Musavvadan vapura binmiştir . 

Londra : 14 (Radyo) - Havaı 

aytorına göre Parlaınanto mahafili 
logiliz ve Fnnıız tekliflerine kar · 
şı hem muhafezakarlar ve hemde 
muhalefet partilRrı tarafından gös 
terilen şiddetli muhalefet karşı 
ıınıla dış işleri Bakanı Samuol 
Horun istifa etmek. mecburiyeti 
karşısında kalacağını söylemekte· 
dirler. 

Bütün bu partil.cr Sımuel Ho· 
ru mesul tutmaktadırlar. Heoüz 
teeyyüt etmeyen ı•yialara göre ye
niden teşkil edecek kabineye Sa
ınuel Hornn yerine Lord Halifak
ıın getirilmeıı muhtemeldir. 

İstanbul : 14 (Radyo) - Bald 
yin, Cenevrede bulunmakta olan 
Samucl Hora bir telgraf çekerek 
perşımbe günü toplanacak olan 
Avam kımuuında İngiliz-Fran
sız teklifleri hakkında söz ıöyle
mek üzere Londrıyı gelmesini 
bildirmiştir. 

Almanyadeı kış yardımı 

- Birici sayfadan artan -

na eklenmiş bir propığanda kıs
mı, balkı bu büyük işin mahiye 
tioe eşına kılıyordu . Tiyatro -

!arda - perde araluında sahne 

üzerinde projeksiyoulı aynı kon· 
ur üzerinde reklam yapılıyordu . 

sı kabul edilmişti . 

Bir ay önce başlayan bu maç· 
lar çok güzel bir samimiyet hava
sı içinde yapılmaktadır . İlk kar 
şılaşmayı Adana idman Yurdu 
ile Mersin İdmao Yurdu yapmış 
ve berabere kalmışlardı . 

İki hafta önc• de Seyhan Ada 
na spor, Tusuı idman Yurdu
nu yenmiş , finala kalınııtı . 

Geçen baft11 oynanan idman 
Yur iu, Toros spor maçı yalnız 
mevsimin değil , şimdiye kadar 
gördüklerimizin eo güzeli olmuş 
ve hakikateu hH iki takım beğe 
nılen ve tıkdir edilen bir oyun 
çıkarmışlardı . Neticede Toroa 
spor, İdman Yurdunu 4-2 yen· 
meğe muvaffak olmu~tu . 

Bugün şehir stadında Sayhan 
Adana sporla Toros spor kaışı· 
)aşacaktır . 

Seyhan ile , Adana spor bir· 
leştikten soora bam manen ve 
hem de maddeten kuvveılenıniı
tir . Onun verimini Tarsu1a kar
şı oynadıkları güztl oyun iıbat 
eder . 

Seybın Adanı sporun bugün ı 
sabaya DHsıl bir kadro ile çıka· 
cıgı belli değildir . Yalnız , ku
payı almak için büllin gayretini 
göstereceği şllpbeıizdir . 

Bununla beraber Toıoıun çı· 
karacağı takım , İdman Yurduna 
karşı çıkardığı takımın aynı ola· 
cıktır . Bütün hatları , birbiriyle 

anlaşan oyunculardan mürekkep 
tir . 

Bundan ÖDCfl yapılan maçlar 
göz öuüne getirilirse Torosun ga· 
lip gtlmesi ıhtimııli kuvvetlidir. 

Bununla bnaber aporda lut· 
iyetle bir hüküm vermek de ınllın· 

Marie Bell-Jan angelo-maksudi 
Ayrıca : Rot~jurııal . istila.Jeli dünya havndisi 

Pıık yakında : Sinemn ıliinyasının en büyük harikası 

makineli adam 

bugün gündüz ikide matine 
birden iki filın 

33 numaralı casus-Öldüren adam 
Pek yakında : :ıinema semasının bir harikası 

Makineli adam 
6229 

-----------=-----------------------! TAN Sinemasında 
Yaratıcı büyük artist 

Doğlns Fuirbank~. Doğlas Fairbanks, Doğlas Fairbanks 

Dün akşam( Tan) sinemasında gösterilen 

''Asri Robenson K • 
roıze,, 

Büyük ve hareketli fılrniaıle seyredenlerin alkış ve taktlrlerini kA 

zand'.. Ro:nan~nı bütün. ~ii~y~nın okuduğu bu meşhur eseri görmiyen 
ler sız de gıJıp seyredınız ıkı saat beJii zevkinizi tatmin otıniş olur 
sunuz . 

bugün saat 2 den itibaren matine 

Pek yakında : Sinemamız yeni bir muvaffakıyet daha kozanacakiır. 
Şimdiy'ı kadar şehrimizJe hiç bir filmi gJsterilmiyen Amerikanın e 
büyük ortistlorinden ( EDDİ CANfOR ) un fevkıılade güzel ve boştan 
aşağı renkli ( TU. 'Ç \'ÜCU ı LAR ) adlı çok güzul lıir fılmioi getirmiş 
tir. Bu müstesna fılrıı bu günl~rde halkımıza gösterilecektir. 

6230 

İşte bu glio; Berlin ıokakla
rında yapılan ve; fakirler için kış 
yardımı dilenen bakınlar, yüksek 
işyıırlar, aktötler ve ak.tiristler, 
bir aydan fazla zamandınberi ha
zırlanmıı olan bir tarlanın ürünü· 
nll topluyorlar .. 

Ulusal boğlılığın bundan da
ha güzel, daha gıbteye değer ve 
daha manalı bir tecellisi olurınu? 

kuo d•ğıldir . En umulmayan zı --------·--------------------i 
manlaıda zaif takımların birer 

harika kesildikleri başarıcı bir ',1-----------------------------l 
oyun çıkardıkları çok defa görUl· 

1 
bu akşam ----

Hollandalı profosör 
gitti 

:,ü:~~rb~ln;:,~; i~~ec!~in~a~~~~~ Alsaray sı·neması 
etm< k bazen mahcubiyeti kabul 
etmek olur . 

Anavaızı ve Mercimek çift 
likleriade incelemeler yapmak 
üzere İstenbuldan şehrimize ğe. 
len hakem Hollandalı profoıgr 

Vandar Stard iocelemelerini bi· 
tirmiş ve lstanbula dönmÜ§tÜr . 

-Ne o ağlıyormusun .. Neo 
vu cici genç kadın kendini tu
tamadı : 

- Burhan. Dedi . Dende on 
para yok . Verdiğin o kirli pa 
raları yerine verdim .. 

- Bu ne demek Üdndan an
layamıyorum . 

Handan, komedine doğru yü I 
rildü . Ve üst gözden şişkin bir 
zarf çıkararak masanın üatüoe 1 

silkti . Burhan şaşırmıştı . Bun· j 
Jar .. Bu iskambiller ne df'mekti? 

1 

Genç kadın: 
-Buıban, ıu kağatları bir say, 

ve bak neler ekıik .. Burhan 1 

Biz , bu , ıu kulübün kazan
masından ziyade sporcuların gü
zel , temiz , her türlü kırıcılık· 
tan uzak, tım mana~iyle centil· 
men oynamalarını dileriz . 

r- , 
1 Oruçta vakıt 

bildiren 
Bugün gllneş 6,.10 de doğa

cak• öğle ezanı 11,50 de, ikindi I 
14,17 de, akşam 16,31 de, yat 
sı 18,3 de İmsak 4,57 de ~ı •. 1 
cak. __J 

stadyom büfesi 
Stodyom büfesi b:r sene müd 

detlo kiraya verılecektir. talip o 

!anların stadyom direktörü Bay 
Cevat Diblana müracaat etıneleri 
lazımdır . · 621 O 3 

alık gibi idi : --~------·---- 1 _ Camın bu ne demek aliah istedi Burlıan. Ve b&ğırarak ilave 
etti: 

aıkına. 
- Karını çalmak içio .. beni 

- Say diyorum. o kadar... kirletmek için .. 
Karolar, kupalar, sineklH, maça 

- Neden? niçin söylemedin 
!ar hepsi ayrılmıştı dört cinsten bana bunu .. neden o vakıt haber 
dört daın ve bir sinek dokuzlusu 

vermedin ki o paraları namus düş 
noksandı. manmın başında parçalayayım .. 

Burhan: -Üzülme sevgilim .. o boıcu 
-Dört dam ve sinek dokuzlusu ödedim. fakat, ııamusumu satarak 

noksın .. Genç kadın burada coş· değil, parayla ... işte halıda ... 
tu: 1 -Y<ter ... 

1 
- İşte Burhan bu noksan ka-

1 
Bakııtılar .. artık, ikiside oğlı-

ğatlar filoş çı~ardığın geçe Lemt· 1 yordu .. ikiside göz yaşlarmdan 
nin elindeydi .. fakat... sevgilerine kemeut örerek bir vü-

- Fakat,. cut olmuşlardı .• 
- Lemi bize sadaka vermek Nihad TaU[Jıiner 

Yeni bir muvaCfP.kıyet daha kazanıyor 

1-Macar Romansı 
Mümessili : 

Marsel Şantal-Fernand grave 
Büyük fe,Jnkıırlıkl~ getiril.en bu şahesor film Fronsanın en büyük 

Rod-Sazoruçıkoo orkestrosılo MAVi TUNA YA yepyeni ve daha güzel 
bir manzara rlmuştur 

2- ölüm vadisi son film 

ilave: dünya haberleri 
matineler 
Pazar: 2 de 

oyunu. 6228 
Macar romansı - Ölüm vaJisi 4 de Kukla ve orta ı 

Adana Elektrik şlr· 
ketladen: 

Sayın müşterilerimize öğütler • • 
t,- ) T?•ar~uf Jüşüncesile elektrik tesisatınızda kendıliğinizden tamir 

ve ılılvo ışlerı yupın•ıyınız, çünkü, bu size cnn bahasına mal olabilir. 

2. ) Elektrik tesisatı tamir ve ilavelerini ehliyet vesıkası bnlunan 
kimselere yaptırıp raporlarını Elektrik Şırkeline gönderiniz. 

3. ) Biliniz ki, ışı~, sırakl'.k v~ güç vHren elektrik cereyanı , doğru 
ııkııllan ılmauığı takdırde tehlıkelı olabilir . Onun için tıısisatınızı vakit 

vnkıt göz len geçirtip, göreceğiniz düzensizlik ve Lozuklukları bortaraf 
eLtiriniz. Kendi tesisatınızdaıı yine kendinizin mesul olacağınızı uout-
mamalısıoız. 6110 13-21-28-5-15 



:!>ayfa 4 tnırk :sözll ı 

Mısır ihtilali 
- Birinci sayfadan artcırı -

lngiltere mallarına boykot yap· 
mağ• kanr verdiler . 

Bunun :neticesi olarak dün 
sabah saat on birde yeni birnü 
mayiş tertip edilmişti . 

Üniveraitelilerin siyah krep
leıle bağlanmış siyah - beyız 
bayrağı başta olduğu halde bin 
!erce kişilik bir talebe gurubu 
ylirümei(e başlamıştı . Baoliyo 
polıs ıeskilatındın bir müfreze 
oo bi kamyonla ve yaolanııda 

bir çok atlı polis olduğu halde 
oümayiıleri takip ediyor/udi . 

Ta le be Kabireoio içltrioe ka 
dar korkunç b.r uğultu halinde 
dağıtılan bir Brile tek ığoz gibi 
bağırıyordu ; 

"Yaşa sın Mısır !. Y aşasıo ih 
tilal 1 Kabrnlsun Hor 1 Yaşasın 
.Mısır adaleti 1,, Hiç bir karışık
lık, çarptşma olmamıştı . 

En ıon çarpışmanın vukua 
geldıği yer olan (Alılıaa köprü
ıli) ne gelinmişti . 

Tam bu sırada İngiliz polis 
kumaodaDı Russell iıe diğer hir 
çok İngiliz :ı:ıbitleri meydana 
çıkıı . 

~ Tornacı alınacaktır 1 

Askeri fabrikalar umum 
müdiirlüğünden: 

--

Kırıkkale Fııbrikaları için Tornııcı alınacaktır _ Bunlardan lstan
hul la buhına'lların Zeytinburnu fııbrikahrında , lzmirJekilerin Halka· 

~pınıır tamirhanesinde, Ankara ve civarındakilerin de Merkez fabrikıı
lartndıı imtihanlurı yapılacaktır . Kenılılerine güvonenler harcirahları 

konJilerine ait olmıık üzere hemen Kırıkkuleye gidebilirler. 

lst .. klil erin istidaları ıle doğruca yukarıda adları yazılı fabrikalara 
müracaatları. " 7685 ,, 6227 

15-20-25-30 ikinci kil. 4-9-14-19 

Para biriktirme düşüncesinin gelişimine 

yardım etmek arzusunda bulunan Osmanlı 

Bankası 1906 senesinde kurmuş olduğu 

Kumbara usulünü tekrar yürütmeğe baş· 
ladığını sayın halka bildirir. 

Su iş hakkında bilgi elde etmek istiyenler 

Osmanlı bankası gişelerine baş vura-

1 bilirler. 6222 4 -8 

İngiliz polis kumandanı polis :-------·--------------------! 
kuvvetlerine derhal ta ar ruz em-
rini vermiş ve polisler eli ~rinde 
koca degnekleri ile talebeye ar 
kadan hücuma başlam1şlardı , 

Bir ez sonra bir çolı.. ıilih 

ıealeri de "tidildı . Bir çok ta
lebenin arkadan yarılaoarak düş 
düğü görlİ!üyordu . 

Bu arada tıp taleb.lerioden 
iki kız talebe de yüzünden yua 
lanmıştı . 

Bir İogiliz zabiti olimı)iŞcİ· 
ler mukıbeleıi neticuinde ıl

oıodan taşla yaralandı ve alın ke
miği kırıldı . Buodau başka iki 
polis yaralaomııtı . Yetmiş ka· 
dar talebe tevkıf olundu . 

Bu tevkif olunan talebelerden 
bir çoğa evlere sığındığı için po 
liı bu evlere de zorla girmekte 
tereddüd göstermiyordu . 

• • • 
Bu ıabah çokan gazeteler her 

şeye rağmen Nesim paşanın 1923 
temel yasasını tekrar ilana davet 
etmektedirler . 

1936 

Yılbaşı piyangosu 
Bıletinizi 

_..Lüks bakkaliye kişesioden .._ 
Osmanlı Bankası altında 

-Alınız-
ikramiyeler : 500 bin 200 bin 100 bin 50 bin 

1 
kıı.fat . 

A:yrıca Notere lastik ettirilerek 50 ve 60 kişilik 

1 
satışa çıkarılmıştır. 

Şansıoızı bu suretle de deneyebilirnioiz. 
ikinci liste 1/10 Iuk 30 numara 60 kişi ortaktır . 
Üçüncü lıete 1 /20 lik 50 numara 50 k i şi » 

Dördüncü liste 1/20 lik 30 numara ve 1/10 luk 15 
ortakt ı r . 6223 

ve 300 bin mü 

listeler tertip ve 

. 

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

• 

Adana P. T. T. başmüdürlüğünden: 

1- Eksiltme kapalı zarf ile-

Tecim ve endüstri odası yönetim üye- 1 
teri seçimi : HAS 

Kaimin 
l 

dir. ve 6 - 12- 35 den itibaren ek
siltmeye çıkarılmıştır.iş 1915 adı<t 
başka başka boy ve kalıdılıta çı

ralı çam telgraf <lireğioin kestirip 

Atlana Tecim ve endüstri od~- ı 
sından : 

T;c .ret ve sınayi odaları oi 
zamname•inin 46 ıncı ınsılJesi mu
cibince OJıı iJare heyetinin müd · 

1 Jeti kllnunu evı•el 935 sonundıı bi
tecektir . 

1 

Bütün ağrılara karşı 
Satıı deposu : 

İstanbul , Meydancık, Atabey ban No. 30 35 
Adana : Seyhan Eczao•si : Celal Bayer 6226 

Yeni heyetin seçimi için ikinci 
seçmenlerin 16 k6.ounu evvel 935 
hribindo seçilmeltrine karar ve
rilm'şt · r . 

FevkalııJe, birinci, ikinci, üçün
cü ve dördüncü s ı nıflarda O lam·z 
da yazılı olanlnrın 16 kll.nuou ev
vel 935 pazartesi günü saat 9 Jan 
14 de kaJur Oı layn geler ek rey
lerini kullnnm ·ılıırı ve Jaha evvel 
de müracaat ederek O.laya talik 
cJilm ' ş d ·• ft erlc ri ine.diyerek bir 
itir a zları vnrsa bilJirm r ler i ilıln 

olun cr. 6225 

Seyhan vilayeti daimi encümeninden: ı Seyhan P. T. T. başmüdürlüğünden : 
935 yılı 1 nci kdounun otuz 

birinci salı güoü saat onJa vilılyet 
kooağıoda daıml encümen o lasın · 

da ibalo edilmek üzern ( 72 l ) lira 
( 48 ) kuruş koşıf bedelli Üdma
niyo- Fevzipaşı şosası iızerin le 
Hasan beyli köpriısünüa Ahş o p 

folıliye te b.lıli aç•k eks ltoıı e usu 'ü 
il •o •ks ' ltm 0 y.• k onııl •n ı ıştıır. 

Ke~il lııılas ı sı . nı lraj , fonı . i 
şırtn nn· c\ eksi!t •n ı ' ~a r tn 1111 s ' e 

Adana Çifçi birliğinden nıuk IY lerıa rw"i ( 36) kur · ı~ nııı 
k ,ı biliı · ıl " Nııria d iresınde" vcr ı -

24 üncü ka.r. ıın •nlı günü s»al 
15 Je birliğ i mize yıllık toploıntısı l • cn kıir. ~J .. vukknt le n:nnt ( 54 ) 

yapılacoktır. TopL1ntı yı ri .\J~na lira ( 1 1 ) .kuru~t ı ır 
kulübüılür. !,t•klılerin Nafia müdürliiğiin-

G 
den lası! kli elıl ıy t v -sikasilo b r 

öı üşülacek yerler tikte yukarıla yazı!ı gün ve suett ı 
1-- Yönelim kurum raporunun Villl.yet doimi encümenin e gide 

okunması ve kurumun ilrası, ceklerdir .6228 

1- Eksiltmeye konulan iş baş 
ka başka boy ve kalınlıkta 1108 
adet çıralı çnm telgr•f direğirlir. 

2- ihale açık eksiltm ,ı sure 
tile yapılacaktır 

3- ller direğ i n tahmin bedeli 
4 Iira,l.r . 

4- Eksiltm•' ı hnl si 23-12-
35 l:ırıhi ıı d ' ı•az u rıes gıt • ii ~ · ı o. L 
15 ,ı ,, ·\d u ıın I' T T }ı;ı~m(i !liri 
y l binns! u ıl H k • dl.sılt rw kooıı i ; 

yoı o tı " dıı y ;ı pıl ac akl r . 

5 - ~luvokk ı loıninut rniktnrı 

332 lora 40 kuruştur. Acfano l' .T . 

T lı•şmüılur y -· ti sandığına t · ı-lını 

eJıl~cek vo alı ·ıacak mııkbuzh ko-
misyona mü •acaat olunacJktır. 

6 -- Bu direkler Tarsusun Gıı -

lek nahiyesinin Boğaz kioir mın
tnkası lşemik ormanlarındao ke-2- Yeni yör.etim kurum üye- 15-19-24-27 

)Hinin seçilmesi. r 
3- Yeni yönetim kurumunave ~C• akçı/ar 

, silecektir . 

1 

7-lotiyenler şartnamesini baş· 
müdüriyet ayn iyat muhasipliğiode 
görebilirler . 621 1 

rilec~k dirfktifler. 

4- 13irFğin çelışmuı hakkındaj. an hainidir 
yeni tekLfler. 6231 7-12-16-20 

teslimi taahhüdüdür . 

2- Evrakı şartname ve fenni 
şartnarııedir . 

3- Bu dirtkler Silifkenin Ta-
şucu nahiy ~sine bağlı Akdere, ışıklı 

köyünün denize 12 kilomoıre me
safı· siode Boğalen ve kökçe har
man ormanlarından kesilecektir. 
istiyenler kendilrri tarafından le . 
min edilen ormanlardan Ja kese
bilirler . 

4- Tahmin bedeli beher Jirek 
dört liradır. 

5 - Bu d ı r~kler iki şekilde 
ayrı oyrı t~slim şarıl dır. Uirisi ta
mamen M~rsin istasyonunıla diğer

leri F. paşa-Mardin \e F. paşa

Diyarbekir arasında muht~ lif on 
b ş istasyonJadır. iki şekdde de 
t t·kl r kabul 'dl 1 ilir 

6- !'ek lil z rflar ı 23 12 3 ~ 

T . ıl .. 1•1 zo ltsi güı ıı fi . u! 14 ıle 

A luııto P T. T. ı ıu ,11111 . Iü y ti ı l 

t, pi onu ·• l.o;ııioyoıı 0 lıı ı çıl .. cak ve 

ihule e ıl.J , c l..tır 

7- Mııvnkkat tem ıı"t 57 ~ !im 
50 kurı;ştur. 

8- Şart ıameyi görm• k 'stiyen 
istekliler Aıl.nn PTT. ba ~ müılıi

riyctioe veya mahallı P T.T. mü 
Jüriyeline mürucnat eJeb:lirlor. 

9- Teklif m ıktupları altıncı 

maddede gösterilen sa&tten bir 
saat evvel komisyona verilmiş ol
malıdır. Postaıla, ve her hnngi b;r 
gecikme kabul edilmez. 6212 

7-12-16- 20 

• # 

. .. 

1j ilk J..:arıurı 19J 

ı-L~ R KiYE 

llRAAT 
~--.l'J KA 1 

DAoA. 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT ~DL;Q 

O. Demiryolları Adana işletmesinden: 

Adanadıı Yeni letasyon büfesi 3 sene müddetle ve pazarlıkla~ 
namesi mucibinde kiraya verilecektir. 

A- Muhammen bedeli icar ayda 60 liradır. 
B- Pazarlık 23-12-935 r·azart~si günü saat 11 de Adent 

işletme müfettişl i ğinde yapılacaktır. ~ 
C- Şartnamesi Adanada işletme müfottişliğinJen ve Kooya; ~I 

istasyoolarınılan bedelsiz görülebilir. f 
D - lst~klilerin 2490 No. lu kanun ve şartnRmed~ ynzılı V

81
. 

ve 4 f~toğrafı p~zarlık gününden 0 ,1 gün evvel işletme müf1ttişlif1 

vermeleri veya posta ile ayni günde bulundurmaları. 
E- Pazarlığa girecekler muhammen bedelin iiç son,lik tuta''~~ 

% 7,5 gu nisbetinde 162 lira muvnkkııt teminnt mnkbuzu veya 11 ~0 ~ 
mektubu ile pazarlık gün ve saatında Adanncla işletme müfettişli~1;~ 
bizzat v~ya musodJok vC'killeri Lulunmalıdır . 6182 1-7-1 J/ i· 
-------- - 1 

Yeni eczaneden 
. -o' 

Çocukıarınızı, yavrularınızı çok doğru o'arak hrttırmalı: istı) 1 

nız yalnv b lı , kl P r için g., tirltiğimiz hassas ter .ı zi-nizdc ücretsiz 
0 

!arttırabilirsiniz . 6229 15-17 

5370 179 

,, 

.. ıılill il 
Umumi nrşriyat p>U 

M. Bakşı 9ıı 

Adana Türk sözii ııı•'b9 


