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Mısır ihtilalcıları 
ne istiyor 

-Nevzat Gıiveıı-

Şiıııdiye kadar Kabireden gelen 
betler Mısır g~nçliğinin istiklal için 
1tı mii~adelenin biraz daha şid· 
ıı,Gdij!iui İngiltere için biraz da

;. Vthamtt aldığını gösteriyordu · 
11 Çok kanlı niimayişlerden sonra 

tfd Partiıinin idare ettiği en eski 
llıaaları ilnivenile gençliği olan 

, 
11ill hareketinin ilk bir zafer ka-
bdıgını gördük . Mmr milliyeıper· 
~ılcrj ilk olarak İogilıerenin ıasvi· 
. olsun olm81ın parlamanter reji
ın geri dönmesini iıtiyorlardı · 
111 birinci Fuat bir kıç gün önce 

temel yasa11m yeniden kurmak
llıilliyeıperverlerio bu isteğini ye
c geıirmiş oldu . 

1 E'ıkaı 1919 d•oberi devam edip 
ta M111r ihıilili bununla hedefi· 
'•rmış mıdır ? Şüphesiz hayır · 
temel yasası Mısır istiklalinin 
k bir faktörüdür . 

· Mıtırlılar kozlarını baılarındakl 
.;; lıükumdarla değil yabıncı bir 
eııe paylışmıı durumu karş11ında 
lar. 

llugiinkü açılan eavaı :doğrudan 
lruyı İngiliz hakimiyetine kartı· 

ı., 

. ? halde bugünkü ihıi!AI harekeı· 
0ın mıoiıını aolaıoalı: için Mısı

Q 10
11 beş oo ıeo,.lilı: yıkın tarihine 

~ İagiltere ile olan münaeebeılerine 
t g·· oz ıtmak lazımdır. 
&ı11ırda İogiliz hakimiyiyetioe 

1
11 İsyanın, iaıiklil iıteklerinin bir 
eket haline geçmeıi 1919 da baş· 
~- Bu harekeılerio oeticeıi olarak 
-~ de İngiltere Mıııra bir muhteri· 
l~!darcıi ıeklioi grçmiyen bir İı· 

al tanıyor. 
llu anlı§ma ile İngiltere keodi 
Cnfıaılarioe değen büıiln sahalarda 
1•ırıo idare iplerini elinde tuımak· 
ır. 

1923 de Mmr milliyeıperverleri 
gun tt-krar kurulan liberal temel 

ını kounıyorlor . Milliyeıper· 
itlerin loıiklat eavııı devam edi· 

1930 dı İogilıere ile yeni bir 
bahedc projesi yapılıyor . O za

~ııı İngilıer~de iktidar mevkiiode 
,,'. •mele hükumeti vardır . Bu p· 
~'Ye göre Mısır tam bir ietiklile 
•uıuvor . 

Al il!eıltr ıosyeırıine aza olarak 
1.İYor, İngiltere ile daimi süel bir 
•fak yapılıyor • ve yalnız Süveyt 
' 11takasıoda kalmak şorııle bir mik· 

1 İngiliz askerinin Mısırda kalma· 
Qı miisaade ediyordu . 

~il ~u muahede projeıi o zamao 
~ 1~Yeıp .. rverlerin bir prolesıo ayap· 
'eıJe •uya diişmüştü . 

''ıı llundao sonra, yioe ayni 1930 

' 

,;~~Binde 1923 temel ya!asıoıo lag· 

1 !u•lcre~. otoriter bir reji~~o kur~I 
'ı nu gorüyoruz .: Bu r .. ıım o gun· 
~ kadar devam elli . 

t1 Derkeo 9 birinci Teşrinden bir ç •.. 
Q fuu evv .. ı iııifaye mecbur kı· 
1 • Dgiliz Dış Bakanı Hor'uo lllı· 
1 

1 lıtilal tarihinde önemli bir yer 
,•cak olan ıöylevi Mısır milliyet· 

; 'erlerinin bışında bir bomba gi · 
~8tlad 1 
toreig~ Office şefi bu söylevin· 
%0gilıercnin Mısırdaki durumunu 

•faza ve imtiyuzlerıoı mü•lafaa· 
(•k direyrcı·ğini söylemişti . 
İb ite Mı11rdaki son ayıklanma bu 
a'ıı başlıyor . 

lı u günden sonra günl~rce ıo · 
ar karılı gösıerilerin gürülıüeü 
doldu . Tramvaylar, otobüslrr 

tı~di . İnsanlar öldü ve yaralan· 
~.- i 11ıır10 geoç kızlırı, delikaolı 

, 1°1liliz polisinin sopa ve kurşu
\' tıııda haklarını bağırdılHr .. 

lsl3~: 111~•daııberi devım eden parti 
il ıl~' ilt~llı•zlıgı ortadan kalkıı. Mısırın 

•• , L,rl'5· k 'b" .. ·~· ''· ı.,ı urulmuş gı ı görünu· bf' (1 

r şlıl3 ı·~•sır ·ıı· . . d" 'to ? mı ıyeıperverlerı şım ı oe 
\r r 

ptl ~ e(<{ 
kB .'!.~ P•rtiıioio Başklnı Nahsa 

. , li 

., ~11 • "ya ıım bir iuikliil, yahut 
iııi, 0rınülü ile ifade eııiği .M11ır 
~ •• ~ 1Pcrverl~rioio bu ğünkil is· 
l, IUnlardu: 

lt'lit. Derhal parlamenter rejime 

-· --
ADANA : GÜNLÜK GAZETE 

:es 

Habeşler MakBilenin ileri mahallelerine girdi 

!Musolini üst üste irtikap ettiği hata yüzünden ingi -
1 fiz, fran~ız efkirıumumiyesinin darbesıne uğradı 
İn iltere; Akdeniz devletlerine askeri ve bahri ihtiyat 
te~birleri alıp almadıklarını, İngiliz filosuna yardım 

edip etmiyeceklerini sordu. 
Ankara : 20 <Radyo) - hal r -"' ya- Habeı l&VBfl etrafında Tig· Baldvin, İngiltere müşterek bir 

re cephesinde bulunan Havas ı- h • 
jan11 aytari bildiriyor. . harekete azırdır dıyor. 

tıalya kuV9etleri Makall~oın 
güneyindeki bir Habea kuvvetıol 
pü•kürtmeğe muvaffak olmu§t~~· 

Bet uçaktan mürekkep ır 
filo Hayk gölü O:ıerinde uçmuı

tur . Bunler ıı•çen hafta bu böl 
gede teftiate bulu~an imp~~a 
torun hueketi haklundı malumat 

toplamaktadır. 
Habealiler ; Ogad , n cephe 

sinde elde ettikleri büyük za 
ferden cesaret alarak İtalyanları 
yeniden tAarruzlırdı buluıımık 
üzere amirleıine bat vurmuılar 

dır . 
Şimal cephesinde bugOn bir 

dei"iaıklik olmamakla berader Lu 
rada mOhim harekatı intizar e 
dilmelı.tedir . ltalyan uçakları mü 
temadiyen uçmalarını devam ve 
Habeı kuvvetleri ve kasabaları 
Ozerine bombalar atmaktadır · 

Ankara: 20 [Radyo) - Bir ta 
raftın Avam ve diğer taraf 
tan Lordlar kamarası İtalya Ha
beş münasebatı etnfında ğörOt· 

melerine ve müzakerelerine de 
um etmektedirler. 

Ha lifu; Lordlar kamarasındil 
söz alarak Samuel Bor'un •ulh 
ıarılarJoı bazorlamak Ozere bO
lı.timrt tarafından Pariıe göode
rilmiı olduiunu ve Habeşiıtıuıo 
sulh gartlırıaı redd-'ttiği t•kdirde 
onun çezalaodırılmaeıoın lngiltere· 
ce ula düşünOlmedığini, bugün
kü duruma göre ıulhuo akamete 
uiradığını ve fakat bu_ durumun 
ıulh p•ojelerinin tanzımı esnısıu 
da ki durumdan biç bir farkı ol 
mıdığıuı ıöylemiııir. 

Lordlar kamarHı, Halifaks'ın 
bu sözlerini büyOk bir reyle onay

lamıştır. 

Londra : 20 ( A.A ) -
Havas aytarı bildiriyor: 

İngiltere, Akdeniz dev
letlerine müracaatla zec
ri tedbirlerin tatbiki yü
zünden çıkması muhte-

2_ Mmrın emoiyeıioe kafi gc· 
lebilecek kuvvetli, hakiki bir llfmr 
ordusu. 

3- Kıpitüluyoolorıu ilgasr. . 
4_ Mısırın l\lill~ıler Soıyeıesıne 

~irmı· si. 
Aşaj!ı yukarı 1930 projesi nida 

bu isıekleri İngiltercnin kolaylıkla 
kabul edeceğini sanmak biraz fazla 
nikbinlik olur. 

logilıer~nin 1930 da böyle bir 
projenin hazırlanmasın~ ~abul eyle· 
mesi ancak, o zaman ıkııdar mev· 
kiiode ıravayyisı bir hükumetin bu· 
luomuı olmHile izah edilP.bilir. 

Son İtalyan-Habeş savaşile Mı· 
ve Süveyşin iıoparaıorlnıtun sö· 

sır ı· ·ıı· .. gc poliıikHındı ne önem ı mı ı mur d b . . 
b. yeri olduğunu biraz • • ıyı an· 
ır b b"' 1 b' lıyan lngiltereuin u~ilo. oy e ır 

. k bul etmesine ımkao yoktur. 
§ 0 Y1 a k 

Bu takdirde Mısır, ya daha ço 
büyük kanlı fedakarlıklara kaılao· 
mayı göze alacak, yabuı da pazar· 
lıklarında daiıoa. karlı ~ıkmaoın yo· 
luou bulan İogıltere ıle pazarlığa 

oturacaktır . 
Nevzat Güven 

Avam ve Lordlar kamarasında 
konuşmalar oldu. 

ateşli 

Baldvin, ''s lh ölmüştür,, diyor. 
Aokıra : 20 (A.A) - llOn Lordlar ve Avam kamaraları İtalya 

Habeı anlaıma:ılığı meeeleıini mOzakere etmiıtir. 
Avım kamaruınd• eaki dıı bakanı Samuel Bor Pariı sulh tek

liflerinin yapılmasının sebeblerini anlatarak bu projenin vatandaıla 
rinıo tuvilune mazhar olmaması yüzOnden iılıfa ettiğiri ıöylcmiıtir . 

Muhalif i§çi partisi Lideri Parls ıulb tekliflerini rededilmezse 
dunyaoıo anarşi ve htrp haliae düıeceğioi söylemiş ve bir talı.bıh 
takriri vermiıtir. 

Baıbakın Baldviıı de projenin ayırmak ve tam ve urih bir suret
te olduğunu ve İoııiltere bükiimetinio onlart yürütmek için biç bir 
teıebbüıte bulunamayıcığını, lngi_liz politik~sın'.n nHzide o~duğu ~i~ı 

milletler cemiyetine istinad edeceğını ve cemıyetı kuv~etlendırmek ıçın 
çalııocağını ve loiılterenio müıterek bir harekete huır bulunduğu · 
nu ıllyliyerek itimat iıtemittir· 

Neticede takbih takriri red ve hükumetin milletler cemiyetine 
istioıd eden bir siy.sa takibi hususunda hülı.iimete itimat beyan deo 

takrir kabul edilmiıtir . . 
Kahire: 20 [Radyo] - Bugllnkil kabine toplantısın~~ Bıl.dv.ınu 

Samuel Horun nutkuna cevap v crerelı. ezcllmle ıuol.rı ıoylcmııtır: 

- Arkadııım Samüel Hor' un istifasından dolıyı teı uürleri
mi bilbiririm. Hor'un Pariee gidip Liival ile sulb şutlarını karar 
laatırdıklarındın ancak pazartesi glloü, onun bir söyleviyle haberdar 
oldum. Bnadan sonra da ıulb §Brtl.rı gazetelerle ilin edilmiıtir. 

Sulh ölmü§tlir· Hllkdmetim yeniden bir aeye tetebbDı etmiye
cektir. Fakat Uluslar soıyeteai zecıi tedbırlerin tıtdidioe karar ve 
rirH İngiltere de bu karara ıüphesiz İftirak edecektir. 

mel müşkilatı göz önüne 1 vukuunda sıkı bir mesai 
getirerek askeri ve bahri . birliği yapmağa hazır olup 
ihtiyat tedbirleri alıp al-

1

1 
olmadıklarını sormuştur. 

madıklarını ve İngiliz fi- Bu meselenin zecri ted
losuna karşı bir tecavüz 1 - · Gerisi lki11el sayfada -

Gazi Antep haberleri 
--- ----- ·--

Alleben deresi taştı sular 
köprülerin boyuna ulaştı 

Ustura ile bir adamcağızı kestiler 

Gazia11leplc Allebeıı deresi 

Gaziantep (özel)- Şehri biry arım 
dayire ,,klinde kap\iyau Allebeo 

der<Sİ taşmış ve taıkıo!ık göst~r~iği 
yerlere bazi zaı arlar ıkli elmııtır. 

Bilhassa Tabık hane mahalle 
ıi civarınd.ki dlilıkiinlardan bır 
kıçı baeıra uğumııtır. 

Yağmurlar, ıon baha.dan beri 
gidetle devam ettiği içın yollarda 

da ufak ttf:k kazalar vukua gel
mittir. 

Ezcümle; Fevzip•fa - Narlı 
yolundaki bir köpıüyü su basmış 
ve oradan geçmek üzere bulunan 
bir kamyon bu ıele tutulmuıtur. 
Üç yolcu ıle aöfer kurtulmuşlar 
uda kamyoodıki elma sandıklı -
- Gerisi üçıincıi sahifede -

-- 1 Dün gece ıaat 21,30 da İıtan 1 
bulda Beyoğlu mıntakaaında uçak

lara karşı korunma deoemeei mu
vaffakiyetle yapıldı. 

UN iKİNCi YIL - SAYI 3409 
---- ---. 

Suriye milli birliğe doğru 
Bütün Partiler dağıtılarak yer
lerini vatanilere bırakıyorlar 

Gizli cemiyet mensuplarının muhakemesi 
Şım : 17 ( özel ıytarımızdan) 

- Şımda r Fransızlara kerıı Su 
riye halkını tek cepbede yerleştir 
mek cereyanı giıtikçe kuvvet bul 

maktadır . Evvelce Şa~dı Y•t• · 
mış olan krallık portisi , mılletl 
fırkası ve eliılah fırkası kendilik· 
!erinden dığılmıalardır . 

Bııııün yışay•n elittihadülva 
tıni partisi vardır ki o da vatani 
kütlesine muzaheret edeceğini 
ilan etmiştir . Bu ıuretle Suriye 
halkını yalnız başını vatani kütle-
8i temıil etmektedir . 

Gizli Suriye milli cemiyeti tahki
katını yapan Tambıl dava evıakını 
müddei umumilik vasıtaeiyle muh

telit ceza mahkemesine gönder 
ıniştir. C•miyetin mühim şıbsi· 
yelleri olan Eotoa Süeda, Zeki•l
oekaı , Fuat Mağrtc , Nimet Sa 
bit mevkuf ola •ık muhakeme edi 
leceklerdir. Cemiyotin hariclr d~ 
Suriye fırkaları ile de alakası bu
lunmadığı onlaşılmıotır . 

Deniz konferansı 
yortu tatili yaptı 
Londra: [A.A] - Deniz kon

feran11 Noel yortuıunı kadar ta
til edilmiatir. 

İtalyan dılgeleli 6 kiinunaıa · 
nide konferansın toplıumasını tek
lif dıuiılerdir. 

Bu son toplantıda İogiliz pro
jesi tedkik edilmiı, hponlar 
inıaat proğramlarının bir kaç ıe
ne evvel bildirilmesi teklifine şid
detle mnbılefet etmiılerdir. 

Heryonun mektubu 

Pariı: 20 (AA] - H•ryo, Ra
dikal Soıyaliat pır tiai Baıkanlı
ğ111a gönderdiği bir mektubdı, 
Baıkarılığa tekrar gelmemek bu
suıuod .. ki kararını teyid ctmiıtir. 

Lavalın konuşması 

Cenevre : 20 ( A.A ) - Lava! 
hareketinden evvel balkan an
tAntı mümessilleri Tevfik Rüştü 

Aras, Poriç, Politis ile konıışmuş
tur . 

Nazilli Fabrikası 

Ankara - Sümer Bank tan
fındao Nazillide yapılmak!• olın 
meoeucıt fabri"ssı içio Rusyadan 
getİ•ilect k makine ve alit ve 
rdrvatının gümrük muafiyetine 
.it fatura yerine gümrük vt'sika · 
!arının esas tutulma~ı Bankı lar 
Bey• tinc kararloştırılm • şlır . 

Suriye hazinesinde açık : 
Şeyh Taceddinio bir çok mu 

raflara mal olan Pıris eeyahati 
yüzünd•n Suriye hezinesinde 140 
bin liralık açık vardır . Bir çok 
memurlar heuüz maaş alamamı9· 
tardır . Sergi piyınkoıuoun ik•a
miyr le rini vumek i çın h11zinede 
mevcut para yoktur . 

Suriyede mektepler : 
M18 r•f v •zirlığinio milletler 

cemıyeti mandalar komiayonuoa 
verılecek rapora esas olmak üze
re hazırladığı istıtiıtikteo : 

1934 de Suriyede 512 erkek, 
197 kız mektebi vardır . Bunlar 
da 54725 erk.,k , 26367 kız tale· 
be vardi . Vr zirlık 926 yılı ile 
934 yılını mukayese ederek birin -

cide talebe adedinin 32 bin ikerı934 
de 91092 olduguou tesbit etmiş 
tir . Bu ıon mevcud· 889 eak •k, 

148 kız mahallrı m e ktebıuin 23815 
" ' kek 2847 kız taleb rsi d., dahil 
dir . 

1 Yunan Kralı 
Georgos ve lngiliz 

hattıhareketi . -
"Gıutte de Lauıaane,, dan: 
Kral 11 inci Georges, iftibır 

edebileceği bir enerjiyle, aonr .. -
dın Cumhuriyetci ke,ilenlerin 
ekserisi gibi Knldau ziyade Kral 
taraftarı olan ve hOktlmet reisi 
olup bir zecir ıiyaanı gütmek 
heveeinde olan General Koodili
si bertaraf dmittir 
Bunuolı beraber General Koo

dilis'e bu fırsatı vermiyen Kral 
aynı zumaod" kabineyi teşkil et
mek vazifesini Coodılisin rakiple 
ri olan halk partiıi ıefi Çaldıris 
ile "Ultar,, !arın batı Metaxaı' ı 
da vermemiştir Bilakia l.ıükiime 
tin bıııoı berkesin beğendiği ve 
siyasal hayatta henüz yıpranma
mış bulunan Demerdjis gibi bir 
kimseyi çağ.,mııtır. 

11 İnci Georgeos'un göller· 
diği uzlaşma ve genit müsama · 
ba rubunu saygı ile karıılamalı
dır. 

Gerçi - belki de berkesin de 
diği gibi - Kral, kendisine Cum 
buriyetcileri kazandirmakta olan 
bu makul ve mahirane tebirleri 
kendı ıabai teşebbüsleriyle bula 
- Gerisi dördıincıi sayfada -

Çukurovada anıtlar 

Anamur kalesinde bir burç 
- Yaz\.":> ı iç sahi/ada-



• 

ay• : 2 

Gıiney yurdda Amllar - 2 

Anamur ve kalesi 

Bu kalenin dıt kapıaıoıo üs· 
tilodeki kitabe iki pnça mermer· 
den ibaret olup üıtüete konmuş
tur . 

Birinci parçanın vükıekliği bir 
metre genişliği kırk beş santim
dir . Çok güzel bir aülüs yazi ile 
ünriode : 

Yalmıın Yalgın 

"Anımur: Adana viliyetinin 
İçel livasına merbut ikinci sıoıf 
kaza kaymakamlığı olıırak bir 
kazıdır : 

(Türk Sözü) 

1 

1 
Şehir duyu ki arı 

Kömür meselesi 
Hancılar köylünün pe
şini bir türlü bırakmıyor 

Dün matbumıza bir yurddat 
geldi ve bize bir kısım bancılarıo 
kömür fiatlırı Ozerinde oynadık · 

laıi roller hakkında şun la rı 

Bir elbiseci dükkanı soyuldu 

iki kişi yakalandı ve elbiselerin 
hehsi de meydana cıkarıldı ____ ... , ........... ,, ____ . 

" Hüve amilülmellkülislı\m ., 
ibaresi, kitahcnin sağ ve ıo 

luoda iki deh tekrar edilmiş 1&ğ 
lı sollu ve meyillidir . Bnodao 
sonra taşoo ılt tarafrna : 

Bu kaza aabil Bahri scfidde 
ve Silifkenio garp cenubunda 
vaki olup : Şerkan Gülnar, Şima· 
len vilayet, (Eımrbek ve Alaiyc 
kaymakamlıkları) cenubeo Bah 
riıefid ile m11battır . ı anlattı : 

Ötey gece §ehrimizde hayrete 
değer çok kurnazca bir hırsızlık 
hadisesi olmuştur · Zabıtadan bu 
huıuata ıu malumatı aldık. Okur 

yaşlarında Abdi oğlu Kizımdır. 
Çaldıkları elbiıe ve manto 15 
parçadır . Bunlar llç r dört gün 
önce manto almak hahanesile bu 
mı&'aıaya gilmiıler ve buraoın 

durumuou iyice inceledikten son 
ra mantoyu almadan çıkıp git
miılerdir . " Kad enşee ve ene muham· 

mellün ve senaülmelikülazam ,. 
Cümlesi ilave edilmiş ve hu 

suretle nihayet bulduktan sonra 
altmıt ıantim genişlik ve 
gene bir metre uzunluktaki 
ikinci kitabede : 

" Velmevlelmuazzam zıl
lüllı\ihifilalem müfidulhavri 
velcud binaırlhilmelikilve· 

dud tacüddevle Sultan İb· 
rahim bini Mehmet bini 
Alieddin bini Karaman 
Hallledeliahü Sültanehü 
ve avdaha alelalemine bür
hanehülbeldetülmamuriye 
velalekatünnaciyetelmegu
riye lilguzzat hasnen ve 
meskenen lilguzzatilhay 
hediyeten müdire fi sebil
lılhi hakk• cihadihi ve tem· 
maha biavnillahilmelikila
zim Şakiren lienumih ic-

tebehü ve hedahü ilisıratın 
müstakim, Ve ketebettarih 
fi fevvAlil mükerrem sene· 
te arba ve hamsin ve se
ewni miete (854) 

Anamurda idare heye-
tinin 25 mayıs 327 de yapılan bir 
tetkikatta görülen hu lıitabc ıu

retile Mehmcd Nüzhet beyin (ta
rihi Osmani encOmeni) mecmua
sında çıkıın suret ıruıoda ufak 
tefek eksiklik ve fazlalıklar göze 
çarpmaktadır . 

Ezcümle tetkik heyetinin bi
rinci taıı hu makalede olmadığı 

gibi tetkik heyetinin ikinci taıta 
bir aerlevh .. ı yok ikro üzhtt 

' 

Kozanın merkrzi Sılifk eoio 

yüz kilometrı: cenubu garhiıinde 
ve Sazlı dağ eteğinde kain Ço 
rak ismile maruf bir karyedir . 

Merkez kasabada Selçuk za 
manına ait Sultan Alııedrlio ca· 
mii, ve merkez kasrhadao bir 

Kale içindeki harap cami 
saat buud me11fede deniz lcena· 
rında Selçuk devletine ait Ma
muriye oımile harap bir kale 
vardır · 

Bu kalenin dahilinde bir ca· 
mi şerif ile Haeao jt&Zi oamile 
maruf bir merkıd nrdır . 

Kalenin haricinde kadim bir 
hıımam harabesi g6rülmektedir. 

Kalenin dıt kapuıunun diva
rıoda oldukça mürtefi olarak mev. 

..;'t~J/J>tr..1..r(~J>--.J~J,,..!'2~·_,, ,_,ı•_.w·~ ,_,t~ ~""'="' ( l·J 'J .;,.l)J.' ~-·;•3,ı:, 
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Ka/elrnpıısıındakl kitabenin sureli : 

h~y kitabeye " büvemüyeaserel
emal ,, haolığı İle başlar . 

Bunun do~rıııuou bir fırsat 

bulıır da bir defa daha oraya ka
dar gidersem alacağım iıtımpar 

halledecektir . Onun için timdi 
kitabe üzerinde o kadar uzun bov 
lu bir inceleme yapmak doğru de· 
ğildir . 

Kalenin içinde minaresinin 
bir ucu yıkılmış bir cami ile Ha
sıın Gazi adına yapılmış bir ıuezar 
vaıdır . Kalenin dışıoda Romalı
lar kurunandan kaidığı umulan 
bir hamam harabeıi görülür . 

Kaubanın içinde biı Alaeddin 

camıi vardır ki bunun her belde ka 
le kitabesinde adı geçen "Mehmet: 
Karaman ,. tarafından yapılmış 
olmuı umuluyor . 

Aoımuru daha iyi tanımak 
için müzemizin kitRp evinde ve 
( 8) numarada asılları saklı evrak 
dosyada ( 1912 ) yılınd :ı kaza ida
re heyetinin küçük raporunu nco· 
rediyorum, hu ra~or Anamurla 
beraber o ınubit için de ufak bir 
vesika sayılrhilir . 

zu bulunan ve merbuteo göıteri 

len kitabe mevcuttur . 
Çorak kasabasının cenubu gar· 

bisinde bir es ki kale harabelerile 
bir eski kasaba osdrı mevcut olup 
tarzı inşasına nazaran Bizantin za
manına ait olmasını ilham ettir
mektedir. 

Bu kasaba Anamuryom ismile 
malQm olup Anamur aaır.ı hundan 
tevellüt etmiştır . Kazaya tnbi 
Silinti nahiyesi dahi m~şhur Tra
janın vefat ettiği mnlıal olduğun· 
dan Trajanopolisi namilo maruf 
ise de bildhare Sinootin muharrefe 
alarak Sinti namını almıştır . Bu
rası eski bir şehir olduğundan ha
rabeler meyanında kadim bir ha . 
marn ve tiyatro mahalli görülmek 
tedir . Tarzı mimarisino göre bunun 
da Bizatin olması melhuzdur.» 

Bu rapor çok gıırip bir rapor
dur. Fakat mühim bir vesika oi
duğu için okuyucularıma aynen 
sunulmuştur: ileride hu balı se ye 
ni baştan bir önem vererek Ana
muru daha eyi tanımak fırsatını 

bulursam ben de çok sev i nmiş ola-
cağım . 1 

la•ımııa bildiriyoruz : 

Yeni Cumuriyet otelinin ya 
moda hazır elbiae satan İb • 

- İlbaylığın emriyle ve ura
yıo da kırariyle kömür satışı yal
nız pazar yerine iuhiur etti . Bu 
çok güzel . fakat dün aabableyio 
pazar yerinde bir köylüye kömü 
rün ki losunu dört buçuk kuruta 
pazarl ı k ettim . Çov!llları tarttır

mak üzere k~otar başına geldık 
Kömürlt:r tartıldı . Bu sırada kan 
taıcı ile köylü göı göze geldiler 
ve bir takım işaretler yaptılaJ . 
Bu sefer satıcı bana döndü ve 
kömü.üo kilosunu b ş kuruıtan 

bir santim aşağı vermıyeceğini 

5Öyle ii . Kaotaıı:ıoın hüviyetini 
inceledim . Meğer h.aında kö
mür pazarına yerleşrn bir bancı 

imiş . diğer kantarcılu da hunlar 
dır . 

, ıahımin dükkanını aabableyin a
çan müstahdemin dükkinıo arka 

1 
clbetiode büyük bir deliğin açıl· 
dağını göımüt ve hemen meseleyi 
zabıtaya baber vermittir . 

Şimdi hu vaziyet kaı~ısrnda 
gel de pazar yerinden ucuu kö· 
mür al . Mümkün mü ? 

İlboylığın ve urayın bu meae
leyi de önemle gözöoünde tutarak 
hunları ceıalar.dırması lizımdır . 

Tecim odasında 
Dün başkanlık divanı 

seçimi yapıldı 

Yeni seçilen tecim ve endüst· 
ri üyeleri dün aaat OD birde 
toplaoank batkaolığa İzzet Ko 
çak, ikinci ba§kaolığa eczacı Bas · 
ri , birinci ba§kaolık vekilliğine 

fabrikator Nuh Naci, ikinci hıt· 
kan vekillijıine inkişaf 9irketi 
direktörü Kemal, hrıap iıpekter 
liğioe Ford acantui direktörll 
Arif Cemal , muamelat ispek· 
terliğine manifatura tecimerle· 
rinden Salih, kongre llyelikleıi 
ne de it bankası direktörü Zu
hat ve tecimer Ziya Kurttepeli
yi seçmişlerdir . 

Hayır sever halkı
mızın yardımları 

Memnuniyetle öğrendiiimize 
göre hı)ır sever bir kısım hal· 
kımızın, zekatlarını fakir ve kim · 
sesiz yavıularımıııo sıcak yemek 
elbise ve kooduralarını temin 
etmek ıur~tile yüzlerceaioi bay
ram günlerinde de s •vindiren ço 
cuk esirgeme lrnrumuoa veımek 
suretile büyük sevaplar i~lf'mek
tedirler. 

Bu zevatın yavrularımız• kar· 
şı gösterdikleri bu ıliikayı .tak 
dirle karşılar diğe• !erinin de bu 
na katı~masıoı bekleriz . 

Bu kuruma yordım edt o kıy 
metli z, vatın adları gızete ile 
bildirilecektir . 

Tetkik itiraz 
komisyonunda 

İlimiz tetkik itiraz komisyo
nunda mo0vcud bulunan eski mu 
amelelerin hemen ekıerisi biti
rilmiş olup diğerlerinin de bir 
ın önce bitirilmesine çalışılmak· 

tadır . 

aaziantebin kurtuluşu 

Bu ayın yirmi hetinci çarş•o
ba günü Gaziaotebi.o kurtuluş 
günüdür . O gün yıpılacak töre 
ni filme almak ü:ıere şrhrimiı 
den bir sioemı öperatöı u isıen

mieıir • 

Zabıta memurları huraya gel
!Dif liıımıielen incelemelerde bu· 
luaduktan ıoora faaliyete koyul
ma§ ve bir kaç saat ıoora da iki 
kişiyi yakalamış ve çalınan ellri
selerin hepsini de meydana çı -
karmıştır . 

Zabıta geç vaktı kada bu iı 
üzerinde incelemelerine davam 
etmiıtir . 

Bu hıı sıılığı yapanlar eaki 
istHyonda Dö§eme uramında o· 
turan Alısonyalı iııiz takımın 

dan Anlan oğl" Mümin ile Mil 
li m<Dauca t fabrilıuında olup 
İncir lilc k6yllnde iakao edilmiı 
olan amcuınıo otlu yine yirmi 

Köy öğretmenleri 

Halkevinde toplantıya 
çağrıldılar 

Halkevi larafıodau · göıterilea 
arzu ,üzerine köycülük t•ıkilitı 
hakkında görllıülmek üzere mer· 
keze hatlı köylerdeki öğretmen
ler bu ıyın 31 incı sıh gOoO Halk 
evinde toplantıya çagrılmıolardır . 

Ôıi'retmenlerimiz hurıda lcöy
cülük trşkilatı hakkında öneı.nli 

bilgiler edintcek ve bunlardan 
köylerimizi istifade ettlrmefıe çı · 
hıacaklardır. 

Boduroğlu fabrikası 

Boduroilu fahıikaaı denmekle 
taQı)ao keçeciler içindeki fabıi
ka bezı ııhbi ıartlardan dolayı 

kapatılmııtı. 
Fabrika Hbiplerioio bütün bu 

sıhhi eksikliklııri tamımladılıları 

göıüldüğllnden Uıay encümenince 
açılmuına karar verilmittir. 

Baş kAtiplik imtihanı 

Açık bulunan Kııraisalı hakye 
ri baı kilipliği imtihanı dün a:i
liye eccümeoiode yapılmıştır, im
tihana ilıi kiıi girmiştir. 

Kurs dün açıldı 

Kayt ve dosya tutmak uıulları 
hakkındaki kurı dün hllklimet 
konağında açılmıştır. 

Bu kursa merkez mukayetle 
riyle ilçe tahrirat katipleriudea 
yirmi üç kiıi devam etmekt,dir. 

Kurs bir hafta sürecektir. Def· 
ter tutma uaulları mektupçu Hil
mi tarafından gösterilmektedir. 

Maaşına ek yapıldı 

Orfa oknl fen bilgisi bioloji 
öğretmeni Mıhriverio ders sııatlerı 
fazla olduğuodao on altı lira ek 
y pılmııtır. 

Kadastro fen 
memurluğu 

lıimiz kadastro fen memurlu
ğuna seksan lira ücretle raki fen 
memurlarından Surüri tayin edil 
mittir. 

Bunlar bir mani.,elıı. eld~ ede
rek ötey gece ıaat ikide tiyatro 
bahçesin ın yıkık bir yerinden at 
lıyarak dükkdoın bir yerinden bir 
insan geçecek kadar delik açarak 
içeri girip 15 parça elbise le man
to alarnlc ıavıışuyorlar. 

Bunlar çaldıkları bu elbiselerden 
bir kısmını Döşeme mahallesinde 
evlerinin mahzeninde önceden hu 
sus! surette yaptıkları bir çukura 
ve bir kısmını da incirlik köyün· 
deki evlerinde saklıyorlar. 

Yapılan şiddetli takıbat neti· 
cesinde çok g•çmeo.en hem bunlar 
yakalanmış ve hem de çalınan el
biseler saklı bulundulıları yerler· 
den çıkarılmıştır . Bunların daha 
haşk ı hırsızlık suçlarile alakaları 

bulunduğu tesbit edilmiş olduğunu 
incelemelere devam olunmaktadır. 

Sebze hAli 

HAideki aeb:ıtciler haftıda 

yarım güu iatirahat etmeği aralı· 
rında kesin olarak kararlaıtırdlk
larıodıo ııeçen haftalar oldutu 

gibi pazar glloltri saat onüçten 
sonra dükkinlarınr açıp ıe!>ze 

ve meyva 18tmıyaceklardır. 

Halkımız bu uatten ıonıa 

zahmet edib de bryhude yeıe ora· 
ya gitmesinler. 

Noel hazarltklerı 

Yılba§J yakla§mıkta olduğun

dan hılk şimdıden hazırlıkda bu
lunmaktadırlar. 

Bir kısım mağazalar vitrinlerini 
Noel h.diyeleriyle süılemitlerdir. 

Bu yılbaş.nıo geçen yıllardao 

dabı güzel kutlanacağı )apılaıı 

bnırlıklırdan aolo§ılmaktadır. 

Yılbaşı biletleri 

Yılhatı Tayyare piyankosu•a 
kartı bu yıl çok iıtek vardır. 

Daha timdiden bir çoğu satıl
mış bulunmaktadır. 

Millet dershaneleri 

Bu ay §ehrimizde açılan mil· 
(el dcnhaneleri ( A ) şubeıiode 
derslere önemle devam edilmek
tediı . 

Bu yıl dı buralara devam e
denlerin ıayısı grçen yıla göre 
öoemlidir . Bu dershanelerden 
çok iyi sonuçlJr elde edilmekte
dir . 

Hava tehlikesini bilen 
üye yazımı 

Teakil edilen komisyon , ha 
va teldikeıiui bilt 1) üye yazımı 

işlerine faaliyetle devam etmek· 
tcdir . Üye ynılan vatansever 
halkımızın sayııı gündeo gllne 
faılala,maktaôır . 

Kamutay k'ış tatili 
yapmıyacak mı ? 

Ankara - Kamutayın mutat 
olan kış tııtiliui bu sene yapma · 
maaı ihtimali vardır • 

21 ilk kdnun 

Habeşler makalle 
ileri mahallelerine 9 

- Birine sayfadan arlafl 

birlerin şiddetlendir' 
sinden önce ortaya a 
ması istenmektedir . 

Roma : 20 ( A.A ) , 
Resmi çevenlere g. 
İtalyanın Paris sulh t 
lifine verdiği cevap , 
rumda yeni bir değişi~ 
yapmamıştır • 

Musolininin nutk11 l 
hancı memleketlerde 
nıldığı gibi İtalyanın 
vahı olarak telakki ed 
mez. 

Pari~: 20 ( A.A > - Fr• 
gızeteleri Avam kamaraeıoiO 
kü celıeıini " Laval - Hoar 
jeoio gömülmesi törenin eoıı 
haııı ., diye tavaif ediyorlar · 

Gazeteler, Mussolinio bald 
reketioin büyük bir kayal ill~ 
rı doğurduğu mutaleasıada011 

Sai cenah gazeteleri, dil0 

celsenin tcairlerini impaıalO' 
hudutları dııında da duyuracııll 
dar mübim olduğunu, sol el 

gazeteleri de, Musaollnioio O 
le irtiklp ettiği hatalu yiiıii'0 

logillz, Fraoeııı hükumetle' 
efkarı nmumiyelerin in du bel 
uğradığını yazryorlıtr . 

Loodra: 20 (A.A) - SiY' 
çevenler , İngiliz, İtalyan g•' i 
liğinin öoümüzdeıır.i illolerde ·ı 
tacığıaı tıhmin ediyor ve 11181 

renin ancık milletler ceoıi ı 
öteld iıilarınıo karadan, d• 
den yardım edeceklerine d 
teminat aldıktan aoora 
tedbirleri şiddetleadiraceğioİ 
zıyorlar . 

Nevyork : 20 ( A.A ) - Ni 
Taymis gazetesi yazıyor : 

" İngiliz, Fransız dev~ 
adamlarını korkutmalı 
onlara hiç de hoş gö~J . 
miyen bir projeyi ka~ ~ 
ettirmek için Musoliol 

At' 
rafından ortaya bir r~ t 
rupa harp tehlikesi B ~i 
mıştır ,, I 

Paris : 20 ( A . A ) - p r 
gazeteleri Baldvinin zaferi ~' 
kında mutalda yürütmemelıt8'1 ı,· 

JP ler. Dahn ziyade Cenevre h• 
!eri ile meşgul olmaktııt.lırlar- . ı ı 

Malen : Oıısekizler komit'~· ıj 
sulh projesini ilk dakikn<lA g" •( 

düğünü yazıyor 1•f 
Adisababa : 20 (A.A) -" 1 •I' 

redeki muharebeler her ao ~ 1 , 

detleomektedir . ltalyao- lı' 
h•ı kaynaklarından gelen bl ~ 
ler mübhemdir . 1ı 

Habeşler Tigredeki Iıa1Y1 , . 
'I• 'ı safı cenahını çevirm•ğ6 v 
0
,10 i 

maktadır . Kuvvet itibarile t' 

olan Habeşler, lı.lyanları f11 1 1 ı 
keze doğru geri çekilmeğe ıJl . 
bur etmektedirler . p.)' i 

Adisababa: 20 (A· 5
1 

• re 
Royter ajansına gayrı ·ıe~ 
mi bir kaynaktan -vet1 ~ı' 
malumata göre Habe.Ş e~ 
taları Makallenin ıl t' 
mahallelerine girıtıişle ı 
dir. 1 ı l .,.,, " 

Cenevre : 20 (A.A) - "'
1 

~ 
ler cemiyeti konseyi dün s~:;,r ~ 
ıttifakla kabul ettiği bir tı~ ~ 
suretinde lngiliz ve fıao 9 '~ i'1 ~ 
klimetleıioe barı§ yoluodak' ti" 

retlerinden öıQrü teşekkil' ,~dl I 
mit , P ••İs teklifleri b~~k 11 ~Jı· 
bir karar vermenin iıok•:iye jl ~ 
ğındao hıbıoluomakta '' ~o· 
tetkiki huıusuouo on üç1''!i1jl· 
miteaioe it vdı o dildiği bıl• 
mektedir . ,.tı' 

Bundan ıoera 18 ler kO 



kdnıın ..._ 21 lik kanun 1935 

kalle 
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arla~ 

ndir' 
ya ıı 

~dir · 
.A). 

re gc 
·ulh tel 

Londra nasıl eğleniyor. 

Bc.:-'yaz ve kırmızı karanfillerin rolü 
• 

lngilizler sabaha kadar eğlen-
cenin yolunu nasıl bulmuşlar •. 

( Çıplak ) numarası karşısında 

( TUrk Sözii ) 

istanbulda 

DUn gece hava hücu
muna karşı kurs de

nemesi yapıldı 

Beyoğlu kaymakamlığı mınta
kasında bava hücumlerine karşı 
bir korurıma dentmesi yapılmış 
lır. 

Saat 21 de sokııklan, cadde 
IHe polis kuvvetleri gelmiş ve 
intizamı temin tylemrğe gayret 
etmiştir. 

Orta mektepler 
zamanla ilk mektebe 

çevrilecek 

Sayfa : :J 

Asri Sinema 
21 Kanunu e··vel cumartesi <ıkşamından itibaren 

Senenin en muazzam ve muhteşttm filmi 
500 Fikilran 150,000,000 lira kıym •tinde bir donanma ve dünyanın 

en büyük Tu htelbahirinin iştira kile vücuda getirilen 

Fedai donanma 
isimli sanat harikasını t•ktim ediyor 

Ayrıca : Türkçe izahatlı Foks Jurnal 

İngiliz erkeği . 
(Paris Soiı) dan : danaözlerin yanına bir hayli de 

zenci danıöz katmııtı . 

Deneme tam saat 21,30 da baı 
lamıı ve yarım aaat sürmüştür. 

Bu eanade iki tayyuemlz uça 
rak .vlerde ıaık görıinüp görün 
mediğini tarassut etmiştir. Bu 
müddet zarfında bütün nakil va -
sıtal•rl işlemtmiştir. 

Ankara - Hükilmet Kültür 
Bakanlığının orta okullara talebe 
tebacümünü önlemek makHdiyle 
alıom.ıısı lazımgel~n trdbirteıe 

dair hazırladığı muhtelif proje 
ler hakkında yokınd• parti g•u 
bunda izahat vertcektir . Zaman 
I• orta mekt•plerin ilk mekttple
re ilbakı taaavvuru vardır . Bu su 
retle yurdumuzda tabsil seviyui 
yükseltilecek ve orta mekteplP.rden 
çıkanlar liıeyo devam arzusunda 
bulunurlarH aıkı bir imtibına tl
bi tutul .. caktır . Bundan maksat 
lisderi ür.iverıiteye talebe yetiş
tiren bir oknl haline koymaktır . 

bugiin gündüz iki buçukta maline 
tkıı l d Londrada akşam !aal yedi ol 

bllJu bülün mağezalar kapan 
erde. llıııtır . y .ınız çiçekci dükkanla 

11 Ilı.. ç k b' ı . nın 1 ust• sna ... ün il , ır ngı 

ki ed 1,ı için gündüz kıyofdtiode şem · 
1'Ye b' · ne kadar elzem ır şey ıse 

ibtce kıyafetinin zarafeti için de 
- Fr• ey 

ı. 0 ~I aı veyıhud çok koyu karen 
asın ıı k 

_ H ar' o ador lüzumludur . 
• 

0 

11
• d Y alıuında bir karanfil olma 

n '
1
° bın halk içine çıkmayan kral 

or ar . 'tin . J ·a d 'n batU 16 . cı orJ an ıutunıu a en 

1 
. ~,ı .. Çiilc bir iatnyoo garının kişe 

8 ııı "'ın b 
d 

dı' 1 uruna varınceya kadar er 
ın 8 c, b d . b ilk . dilı b· il ıno aya rıayelte üy 
1
' tO' h Iİlizlik göetrrmektedir . 
ar• .~ b· Uaıta g•çen glln çok ciddı 
uracll" lı · 
ol cı 

160 
10 •damının bürosu.ıun Ilı 

in o• ) de yezı takımı ve telefooun 
üziiO' ,~nı haaında bir 8u bardağına 

y etl•'i 11:0 ırııa Halını brlrlryen bir ka 
rbelı!' lıl gördüm . 

d Bunun çok güzel bir itiyıd ol 
- SiY'i Uğunda aüphe yoktur . 

ge•f İt' Faiıat düşünülrcek olursa bu 
Ierdt 1

1Y•dı güzel ııfatile a~latmak 
e 1ı1giı ı olur . 

ceıııi . 11 , Bu aı zu bütOn bir ruh hale
n, deı ı:ıın ifadesidir . Bütlln bir gün 
ine d ı •etıktan sonra bayat! iyi tarıı-

1'da a ı• ~ " ele alarak, zevk ve neıe 
ğini' t koyuluvermek .. 

1 Bu hal, İngılizlerin niçin eğ
NiY ;~ce yerlerind6 bir çocuk gibi 

&yijlı bir neıe içinde vakıt ge 
devi '11tbiJdiğini pek ala izab eder. 

a~ Bunun sebebi Londraoın eğ
•• ' ı ':lceltrioin , seyir yerlerinın d•
Of 1 iyi olması drğil .. Halkın, ae

kalf, ~1•cilerin daha mükemmel vıı eg· 
Hrıİ 11 11~ceyi daha iyi hilmesidir. 
• p.' .. Londrada eğlence salonlarıaın 
?r vl· :ule çarpan bir güzelliği var

ıl 
1

'.
1 

• Lüks bir ç.,çeve konfor ta-
111 lı 

oltııklar .. Uılu bir çocuk 
pl 

11 
'~kterinde eğlenceye teıne bir 

b·r Yırci galabalığı .. 

eıııeJ, li Bunun neticesi olarak bütün 
h•J" ~batro, sinema, mıızik bollar hın
ar· id ınç doludur , İşleri yolunda 
it'fl 'İl'? ıalon sahipleri iıe müıte-
A ~ 11ttıni mtmnun edebilmek için 

tt' 1•1 ~d ınden geleu ber feyi yapmak-
_, ,.ı hlır . 

30 Jıı 11~itı.~k~e biraz dnha itina ile 
-- lı' ,. 1n onuae koyclukları temsil-

b' ındh . ~,k en erke! lieadı pıyıoı bııl-
11 tadır 

tıalf . )'." • 
,,11~ 'i •lnız bu çeşit eğlence yerltı 
v ti' Çok d' f fe 0'. j~tdij na lr ırıallarda Mbıbın 

1 
ıııı'. ; k ne !.adar açık kalır . Mtse 

e ıııt' ~ raJıo yıldöaümündt, vryahut 
· "•eçiırı gecesinde olduğu gi· 

)' .A , llnyuı. 1 .. ı ·1 . 
e; I • ". ounta ar müşteıı crı-• ( rauı 

1 •\e~ tıı •:ıı varyete numralarından 
eti , ,

1
• 

11

1Uıda en büyük müzik - bol 
iti "e · eŞ "· •1 r_ıne varıncıya kodar içinde 

•\efl ıq •:Yr bulunan mükemmel bir 
1 •ıJ 

Bu hal siyahla beyazın karış· 
masınr biç bir zaman kabul ede
miyen Londralıları çok ıinirlcn
drrdi . 

Mamafıh bütüu hmaşalarda . 
ekseriya bir " çıplak ,, numarnı 
da unutulmaz . 

Bu numua verildiği zaman 

Umumiyetle bu deneme muvııf
fakiy.tli olmuŞtur. 

Halkımızın verılen emirlere 
riayet ettikleri sevinde gö ülmüş 
tür 

Köstence göçmE nleri bir İngiliz ukeğinin reaksiyonunu 
Seyretmek kadıır eğlenceli hır ıey 
yokıur . Bılbaısa karın yanında 
olduğu zaman .. 

Bu ıeyir kaı ııs ı nda İogıliz er 
keğinin ilk reflek<ri bir sıkılma 
bir mahcubiyettir . Gülllşleri ca 
lidir . Kızarır, b3kınıyormut gibi 
görünmeye çalışır , batka ıeyler
den babıeder . n~zaket icabı al 
kışlar . 

Edirneye gönderilenler mQ
nasip vlere ) erleştirildıler 

Fakat ertesi gün bakınız yine 
oıadadır. Ve ber akşam da ge
lir . 

Bu hal karşıaınde İngiliz ka 
dınlarının har~kete g•çtikleri mu 
hakkaktır . Hatta g•çen aene 
" Amerıkalı bir nryete heyetin 
deki g•oç danaözler " i mev. uu 
babı ederek Avam kamaruında 
beyanatta bulunan saylavı h.ıır
lamak lazımdır , 

Bu uyln; bu çeşit aeyirlerin 
İngiliz kadınını Şomaja (işsizlik ] 
uğrattığını iddia etmişti . 

Her ne bal iıe bütün bunlara 
r~ğmeo (çıplak ) numarası devam 
edip derur . Ve eğer kanunun eli 
gelipte İnııili4 aeyircİ•İnİ yakHın
d11n tutarak ( kadın ve erkek ) 
zamanında kibarca dııarı almaea 
11baha kadar orada kalmakta it: 

reddüt etmez . 
O dakikadan itibaren eve dön

mek lazım. 
Çünkü; her taraf kapanmış

tır . Nereye gidilebilir ? Tabii ku· 
lübler mliıteına .. Yalnız bu ku 
lüblere girebilmek için de aza ve 
yahut bir azanın doıtu olmak il 
zımdır . 

Mamafih daime, rıihayet biri
s· bulunur . Ve kulübe girebilir 
siniz . 

Fakat kulübün karsoou ıize 

içki vermez . Namınıza depo edil
miş şişeler yoktur . Çünkü, ku·· 
lüblerde kanunun memnuiyeline 
bir çare o'mak üzere bir şekil bu. 

luomnştur . 
Kullib , azalarına mabıus 

olan husu~i bir ad demektir. HAi· 
buki kauun biç kimseyi i~trdıği 
zaman ve saatte evinde ve şampao· 
ya içmekten mennetmiyor . 

o halde her aza bir sandık iç
ki alır ve kulübe bırakır . İste:li
ği zaman kendisine bu şişelerden 

getiri lir · 

Romanyadan Edirneye son ge
len göç'llen kafilesinden Edirneye 
kayrıl•nlar 3 k•tarla şehrıoıi?e 
gelmişler, ilgilıler ve h•lk tarafın
dan parlak bir &ur ette karşı !an
mışlardır . 

Gelen göçmenler Rom ,nyanın 
l<öst•nce, Sılıstıe, Totraken ş hır 
ve köylerindendir. Uır kuç gün için . 
KaraeğHÇ konuk evinde konukla· 
nan göçmenlere yiyecek , sıcak 
çorba ve yemek verılmiştir. 

Sağlık durum!arıle de ayrıca 

al4kadar olunmuş ve h• pıi ban
yodan geçirilmiştır . 

Evvelce gelecek eri bildirılrn 
bu göçmenl•r için ilbay Osman 
Şehirbaş l~zımgelen tertıbatla ev
ler işini vaktında halletmiş , göç
menler gelır gelm ez hır iki gün 
İçinde ayrılan evlere taksim edıl 
mişlerdir . 

Edirne merkezine gelen Ro 
manya gSçmenlerinin tutarı 315 
evde 1180 ııOfustur. 

Bu göçmenlerden 92 evde 364 
nüfus, Edırneye, 223 evde 816 
nüfus ta Edirne merkez köylerine 
taksim edilmişlerdir. 

Merkez köylerinde yapılmakta 
olao bir kıç ev bitmi§ ve göçmen
ler yeni evlere girmişlerdir. 

İlk yaza Edirne merkezinden 
2,000 göçmen evi yapılacaktır. 
Daha şimdiden ker~stelerinin bir 
k11mı Edirneye gelmiştir. 

Gelen kere&teler 30 vagon dur. 
Göçmenlere yiyecek pek fakir o
lanlara da ayakkabı verilecektir. 
Hayvanlarına da eaman, ol yem 
veriliyor. 

Türk-ltalyan Ticaret 
anlaşması 

·ı ürk- ltalyan ticaret anlaşması 
bu akşam saat 12 de bitiyor. An
laşma esa~en iki gün önce bitmiş
ken alınan zecri tedbirler dolayı
sııe iki gün daha uzatılmış bulu
nuyordu . 

Anlaşmanın yeniden uzatılacağı 
hakk·nda alıı.kah makamlara he
nüz bir karar alındığı bıldirilme

miştir . 

Bu uıaks • tla liaelerdeki ted
risat takviye olunacalc ve birer 
81Dıf daha ilave edilecektir . Liae 
ye gırmeyen orta okul mevzuları 
18< ıanat mekteplerine devam 
edebileceklerdir . 
Yuıdun muhtelif miballeriade 

y~ni teknikumlar açmak ta taeav
vurlar aras• odadır . 

iki film birden 

Gizli teşkilat-Petrol muharebesi 
Gelecek proğram : Sinema semasıoıo soo harikası 

Makineli adam 
Bastıbacak -Düztaban 

Bayramda üç g-ün için Adanayı ziyarete gelecektir. 
6257 

Gaziantep 
haberleri 

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

1 
- Birici sayfadan artan -

rından bir çoğunu eel alup götür
müıtür. 

Alleben derui zaman zııman 

taşmekta ve btr ta,masında ufak 
tefek ve bazen höyllk zararların 
meydane gelmeıine sebebiyet ver· 
mektedir. 

Yağmurlar bu ıidd~tı muhafs
zy ttliği takdirde zarann dabı 
büyük olmasından korkuluyor. 

Her yıl uğranılan bu mütema
di zararın önllne gıçmek için ye 
gane çare şudur: 

Dennin tehir içinde çizdiki 
mecra yanlarım çeviı melidir. An
cak bu takdirdedir ki, dere, lı:or 
kuıuz vaziyetini bulmuf olur. 

•• 
Burada Askeri müttabhitlik 

yapmakta olan Urfalı Fevzinio 
adamı SOleyman pek feci bir ci
nayete kurban gitmiştir. 

Yapılan tahkikat 'u neticeyi 
vermiştir: 

Süleyman, arkadaılarından o-
lan muhtardan alacağını ister . Yok 

tur cevabı üzarine kızar. Ve 
muhtar la diğer arkadaşını kısaap 
Durduyu sarımsak tepedeki çolıaa 
kulubesine eğlanmeğe davet eder. 

Yol da mrıhıarın llzerine atı· 
larak Süleymanı ustura ile bota 
zından keserler. 

Hadise, Durdunun umumhaae
sindeki do~tuyle bir arkadaşına 

meaeleyi anlatması üzerine mey
dana çıkar. 

Durdu Adliyeye verilmit, Bi· 
reci~e kaçan mubtar (önemle) a
ranmakta bulunmuştur. 

S Enver 

TAN Sinemasında 
Bu ak§am 

Göz kamaştırıcı dekorlar, çılgınlık, gençlik ve bayat 
renkli bir film 

baştan aşanı 

T unc vücutlar • 
Baş rolde Amerikanın en büyük komidyenlerinden Eddi Cantor sizi 

iki ıaat daimi bir zevk ve neşe içerisinde bırakacaktır. 

En büyük yıldız FRANSISKA GAAL gösterildiği her yerde pHrlak mu 
vaffakıyetler kazanan 

Küçük anne 
isi;ı. ve en güzel filminde pek çok alkış toplayacaktır 

Ayrıoo bu t.B8fl! lOM MIK in dehşet ve hey1Jcan dolu ateş saçan Cilmi
nin birinci devresi ile bir pordelik temamen rerıkli SILLI ~ENFONI 

KIRAL DAOOBER 

lll•e edilerek fevkal!de bir proğramlıı 21--12 - 935 cumartesi akşa -
mandan itibaren gösterilmesine başlanacaktır 

Pek yakında: MAURfCE CHEVALIER yi 200 Holivut artisti 
raber FOMI BERJERDE göreceksiniz. 

6254 

ile be· 

Alsaray sineması 
bu akşam 

Canbaz, kuvvet oyunları, akrobatık dansl~r başlıyor. Bayan Sidün
yıı,Bay Reuf,Bay Alinin harikulıı.de hünerlerini görmek ve bunun üstüne 

Kadın parmağı 
Mümessili : Vallasberi 

iki büyük artistin şahane filmini seyretmek için bu akşam her halde 

Alsaray sinemasına 
gidiniz. Fi&tlsrda zam yoktur. p:üzel eğlence ve beyec'ln fırsatıoı 

kaçırmayıo 

Yakında: Define adası 
bü1ük ve hayret verici Türkçe film 

6255 

Sovyet dikiş maki-1 
l . . Para biriktirme düşüncesinin 

ne err acentesı 
gelişimine 

Osmanlı 
Mağazamızın makinesıi usta 

Mehmedin mağazamızla al4kası 
kPsilmiş olduğunu ve yerine başka 
bir usta aldığımızı muhterem müş
terilerimize ilıı.n ederiz.6239 

3-3 

yardım etmek arzusunda bulunan 

Bankası 1906 senesinde kurmuş olduğu 

Kumbara usulünü tekrar yürütmeğe baş
ladığını sayın halka bildirir . 

Sağlığınız • • 
2Cln 

' 

8u iş hakkında bilgi elde etmek istiyenler 

Osmanlı bankası gişelerine baş vura-
bilirler . 6222 8-8 . l t' Pıt Vermektedirler . 

Ş e 1 G:;ela " Savoy oteli " "Hou.e 

1 b •9enor ve Dorcbeıter ,, 
f;fill1

.., 'ı01~' Usta biı birleıilo yarıt ya· 

Polis şişenin üzerinde adınız 
yazılı olduğu takdirde biç ağzını 

8 çmağa hakkı yoktur . 

İşte Londıada ancak bu su- Bütün barsak , mide hastalıklarından , bilumum em'a mikrop-
retle sabaha kadar içip, danı ede- Jarı , tifo dızantari vesaiı e tuCHyldt , yumurt .. Jarından sakınmak 
bilirsiniz . 

Sahabe kar§ı İngiliz kadın ve ıçin ve sıhhatınızı korum ık içinyalnız Kayadelen SU-
ya erkeği, kravat, akşamın seki • • • 

ziode olduğu kadar muntazam b•ğ- yu ıçınız . 
( 8 omış, saçlar aynı ıbtimımla taun Mikropsuz ve yosunlardan tamamen dri , berrak ve dünyanın en 
mış göksündeki karadil biraz so- yi menba suyu olduğu SELABEI' Dl'.RECE'.:llNiN ( 1/5) bulunduğıı 
luk olduğu halde evine gider . tahlil ile isbat edilmiştır. 

İçiode o gece güzel •ğleodi - K d J suyunda bulunan feideli mevaıl hiç bir menba 
ği kanaall, ve büyük bir nebata- aya e en ııuyuoda yoktur. 

~,... 8t ,. ,, ~ . 
"'ı' ~ ~\ı la lllafib Londralılar burada 

1 !Ilı 
ıJ ,f ~'•le· t•nın muıyyen hudutları 
i 'ı· t~ ltıe Çıkılınuına müsade ede-r • 
' ~d' ~ &nYak 
~' .tı· 1 bi Otellerden biri geçenler 
oW r o .. 
. ·ei' 'Jıoılik ıılıun dıye geoç 

ı ı) 1 """"' 

~o' •,, loııı, tın refahım aıtıucok şekilde Lon· BENZERi EŞi YOKTUR . Bunun için yalnız Kayüdelen suyu iÇiNiZ . 
dranıo teşebbüsüne ve eğleoceıine 1l-15 61 75 ıı 

·iştirakten duyduğu buzur ile uy :..------- ---------------.... Define adası 
r. ;ı· 11,1. nırıış, başkan zecd ted 
,Jıı . •ıı t tb k' .. 

t ~ • ı ı ıçın müte h1&1ıs· 
~11. Otııit . . • J t 

oıi'' ~ı, •sının ıt erine d~vam c · - Türkçe film 6233 

Olduğunu bildirmi§tİr . kuıuna dalar · 
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Sayfa 4 (TJ)rk ~) 

Yunan kralı Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA - birinci salıifeden arlan --

Kilo .Fiyatı 
CiNSi 

36,50 

411 

Yııoao doıtluğuoa oldukca nahoş ç I G I T 
bir gözle bakmaktadır. Ekspres 1 

Satılan Mikdar 
KUo 

Şimdiyse !ngi!tereye müteoev- n-...:l::.;an:;:e-'"-''"'------- ı--2-,3~7-,5--ı 
vi bağlarla bağlı olan ve koroyu U--iY""e::.r"'"'li---o""'Y ... e-m"""l'""ik-"---ı-...,2..,,l;.,5;.:..----ı------ıı---------ı 
cu bir büyük devlet olmak husu- ,, "Tob umluk,, 1,95 2 

aundaki ıoanıvi rolu mucibince H U B U B A T 
hareket eden İngil:z bllkiimeti Bu~day Kıbrıs :_-.,.---------il 

buı vaitler alan bir Prensfo hem ,, Yerli 5,75 
do böyle bir zamanda Atiniıya 
dönmfsinden oüpheıiz ki Lood ra 
memnuoiyetıizlik duymamakta 
dır. 

Fazla olaıak, artık şayanı hay
ret derecede uyanık bir surette 
hareket eden logiltereoin, geçeo 

Cyazdaoberi Avrupada konıtitüı
yonel monar9iler çoğaltıp .. daha 
başka şeyleri ortadan , kaldırmak 
buıuauodaki yapageldiği cehiller 
de herkesio maliimudur. 

Hele bu kritik aolerda kendi 
ıini bilhassa alikadar eden Ak· 
denize komıu olan uluslara karıı 
aldığı veziyet de İrgilterenin 
meyil ve tercihlerini bayii açık 
ıurrtte belirtm.ıctedir. 

İngiltere, §llpbe yok ki Yu
goslavya Naibi Prenı Paul'un 
konıtitüıyooel ıiyaaasıoa mlluıir 
olmamış dcğıldı Şimdi de Yuna 
nistanda bir dosta batta bir nevi 
tilmize malikt!r. 

Maurice Murel 

Oç zeytin yağı fabrikası 
açılacak 

Memleketimizin mühim gelir 
kaynaklarından biri olaa zeytin 
unayiciliğimizi ilerletmek için 
Bskanlık t.rafından bir proje ba
zırlaıımek llzeredir. 

Bu proje yPpılıp kabul edil 
diğini llkdiıde Zıraeet bınlıaeıaa 

bu lıususta g•niş bir sı lahiyet ve 
rilec•k ve banka terafrndan büyük 
fabriica açılacıcıktır. 

Beheri on altışar baskılı olan 
bu fabrikalaııo ilk ilıisi Edrt mit 
ve Ayvalık diğeri de Aydında 
kurulRcaktır. 

Fakat fabrikatörler bu fabri
kaları zeytin saoayiimize fayda 
dtğil zarar vereceklerini ileri sllr 
ılükleri için muele Bakaolıkca 
t.ıkik edilmekre:lir. 

lngiltere Bulgar istanın 
Balkan paktına girme-

sini istiyormuş 

Rumen gazetelerin n Sofya 

muhabirlerinin yazdığına göre, 

İogiliz Hariciye Nrzareti Bulgar
ların komşulariyle Jaba ııkı mü· 
naeebette bulıınmalorı için çalıt 

mıkla ve batta Bulgarlorıo Bal
kın ittihadına girmesine tarafın 
bulunmaktadır. 

Bu sebebledir ki yakında Bul 
garların Balkan itilafına girm•ıi 
bekleomelt tedir. 

.. Mentane 
Arpa 3,62,5 
Fasulya 

o laf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Si sam 15,5 

UN 
- Salih ııoo ._ ___ _::.:;;:..:.=;__ ______ ,_700·~~ı 

... ... " 
:.O ~ -Düz kırma ,. 
~~ Simit 
] 5 ....--Cumh~riyet 
~~ ... " 

850 

"" "!-=-...--------.... "'1-Düz krıma ,, 
750 

. Alfa ,, 

Liverpul Telgrafları 
20 f 12 f 1935 

Kambiyo ve Para 
İŞ Bankasından alınmıttır. 

San,lm Pen~ - Liret 2145 Hazır 6 40 
1 inci K. VMdeli 6 19 Rayşmark 9 85 

Frauk"frausız,, 
2 inci K. Vadeli 6 18 Sterlio "lngilis" 619 25 
Hint hazır 5 77 Dolar "Amerikan" 79 60 
Nevyork 11 16 Frank "lni ·r°" 

Seyhan defterdarlığından: 
Dekar Cinsi icarı Köyü 
30 Tarla 40 Abdioğlu 

125 

75 

75 
50 

150 

)) 

• 

• 
.. 
)) 

50 

50 

50 
50 
50 

Adalı 

• 

.. 
" 

Hududu 
Dr.ğusu Acem Abdullah batısı Hacı Bo· 
ğus güneyi Kürt Oban kızı kozeyi uauo 
oğlan veresesi. 
Doğusu klllak batısı Abdulgani koıeyi 

Hacı güneyi çorak. 
Doğusu ince kulak batısı dipsiz ku\ok 
kuzeyi Hacı Hasan oğlu Ahmet güneyi 

Kerim oğlu Hakkı. 
Dört tarafı Durmuş 

ı) • • 

Doğusıı Çorak ve Adolı yolıı batıaı Cey
han n1ıbri ve Ufak Ilgın gün•yi C•yhan 
kuzeyı Çorak. 

20 ,, 50 Ağzıybüyük Doğusu yol batısı hend~k kuzeyi Y asııf 
güneyi Kamil 

Yokarıda mevki ve miktarı ve muhammen kıymetleri yazılı yedi 
parça arazinin iki s enelik icarları yirmi gün müddetle artırmağa çıka

rılmıştır. 

isteklilerin dipoz • tolarıoı yatırmak ve ihaleye iştirAk etmek üzere 
936 ikinci kdnunun yedinci salı günü saat on beşte milli emlak satış 

komisyonuna mürocaatlun . 6259 21 - 27-31-4 

r-- Foto Coşkun , 
Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işlerini 

ve her türlü Ağr~ndisman ve diğer bıitün fotoğraf işle
rini yapmağa başlıyan Coşkun Güven, hrr gün sa
bahtan akşama kudar açık bulunan atelyesindtı saat 14 
den 19 kadar bizzat çalışmaktadır. 

Doktor Ali Vasfi mus. 
1 

tahzaratından: 

K·niumolsempl , kiniumolar 
atno-farre, kiniumolphoRpho iode 
calcıum nmpulleri, cıı.lcıurngluco 
nal, calcıumefCervescent, calcıum· 

çikolet, C• lccıumgrtı nü lo sıroca 1 
cıumglokomıt, Hemogen A Hemo 
gen B ampul ve şurupları ve 

selde karlsbadeffervesenio umumi 

satış yori : 

Yeni Eczane 
Bu mustahzaılur ınuka!ı;li bıı- 1 

lunon Avrupa mustohzorlarının 1 
formüllerı mucibince ihzar edıl- ı 
miştir. Fıyatlerı onlardan yüzde 
50 nisb~tinde ehvendir . ller Ec-
zanede de bulunur. 6233 

14-18-21 

----·--------------------~ 

Seyhan defterdarlığından : 

. " 

21 ilk kanun 1131 

ı-tJ R K iYE 

ll R.6.AT 
E3ANKA51 

' 

.·DAoA •. 
BiRiKTiREN 

-RA~T l;Dt;Q 

DİŞ MACUNU 
Vt;: FIRÇAN.li!_llW!! 

EC ZANESINDEN ALiNiZ 

UCUZl.ıUK" . . . ·, DOGRlJ/JP, 
5370 184 

Diş beklmlerlae 
müjde 

Bütün Diş malzemesini . b l lstan ti 

fiatına muadil olarak Seyhof1 

Eczanesinden alabilirsiniz.6112 
23 

Adana asliye hukuk ha
kimliğinden : 

Amatörlere mümkün olan bütün 
\ 

kolaylıklar gösterilir. 

Adanaıla Eski 0dbağhaııo ma
halleslode Irmak h•mamı den 
mekle maruf ve 3000 !ıra gayri 

safi irotla mukayyet hamamın 432 
sehimde Yunanlıdan mıtrflk 193 
sehmi gayri mübodi bonosu ve 

40000 lira muhammen b,ıl, 1 ile 
936 yılının 2 inci kdnun ayının 
20 inci pazarteı;i ı<ünü Sijat on 

beşte Seyhan defterdarlık daire
sinde ihalı·si yapılmak üzere ka

palı zarf usul le bir ay müddetle 
artırmnğa çıkarılın ştır. isteklilerin 

2490 nıımarulı kanunun 16, 17 İnci 
maddeleridde yazılı teminat ve 
32,33 üçncü madd..Jerine uygun 
telıııif mrktııplarıfe Adoı · a defter 
darlığıııa müracaaıl.rı ilan olu

nur. 6260 21-31-10-18 

_/ 
--~----·-------------~/1. 

No: 555 
Adananın Çınarlı mahallesinden 

Süleyman kızı Cennet vekili avu
kat Tahsinin müdd~a aleyh ayni 
mahalleden Yuıuf oğlu Mustafa 
Hüsameddin nloyhiou osliye hukuk 
mahkemesin~ 11çtığı ihtar davası. 
ııın cari muhakenıesinde müedea 
aıeyhaya yapılan ihtara ruğmen 
uvine dönmtıdiğinden ve müddea 
oleyha boşanma davası açmış ise 
de müddea aleyhin ikametgAhı 
meçhul olduğunden boşanma ar-

stadyom büfesi 
Stadyom büfesi b 'r sene müd 

detle kiraya verılecektir. talip o 
!anların stadyom direktöıü Bay 
Cevat Diblana müracaat e!meltri 
IAzımdır , 621 O 6 

zıhalı ttıbliğ edılemediğindea müd
deo aleyhe ilAnen tcbliğat icrasına 

karar verilerek muhakemenin mu

allak bulunduğu 17-1-935 ta
rihine müsadıf cuma günü saat 9 
da Adana osliye hukuk mahkeme· 
sine bizzat gelmesi veyfi bir vttkili 
konuoi göndermesi aksi takdirde 
gıyabında boşanma davasıoa de
vam edilecııği tel.tliğat mokamır:a 

kaim olmek üzere keyfiyet ildn 
olunur . 6256 

,.. , 
f Kacakcılar ı 

I~~ h~inidir 

Adana il ve ilce • 
sayın halkın~ 1• 

\ 
caba öğüt : ıııt 
Cwını, kanını , midesini , iyiliği ve ekonoruiyi s~ven her sayıo 

Bayanlara günlük tflreyağı: ,.ıo 
Sad" ya<Yın arısıııı ve he,r ÇtlŞİt peynirlerin yıığlısını hor 00 Jor' 

nomik bir :atışla buyruğa h •zır olan Adana Eski Buğdu~ ~111eı 
yolıınıla 144 sayılı :recim evin.de Yeşil !)ursa Pazarı sahıbı 
Uysaldan alınız. 6143 12-15 

.. dii il Umumi neşriyat mu 
M. Bakşı 

1 
Adana Türk sözii ıı •' b•'9 


