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:J<aragünlerin acı hatırası 
93 -~~~~~~~~~~-------~~ 

;: Güzel İzmir 17 yıl önce bugünldüşman 
rı; ayakları altında:çiğnenmeğe:haşlamıştı 1 

Egenin yıldızı şirin l:mirdtm bir göriinii§ 

!B 15_ Mayis 1919 zu unutmuyoruz. ken daima göz önünde bulunduraca
ğımız şu hakikatler bütün çıplaklığı 
ile ortaya çıkıyor ve bütün Türk 
vatandaşlara haykırıyor : 

~---------- < 
Hava şehitleri 

İhtifali bugün yapılacak 
Ôtedenberi 27 kanunusanide 

yapılmakta olan hava şehitleri ih
tifali günü değiştirilmiş ve 15 Ma- i 
yıs olarak kabul edilmişti . Bu tö- ! 
ren bugün saat 10'30 da Atatürk r 
parkı karşısındaki meydanlıkta ya· i 

j pılacaktı~ . . ; 1 

1 .T esb_ıt edı~en programa göre t 
t şehırdekı fabnkalardaki ve saat , 
! kulesindeki canavar düdüğü mera· ~ 

1 
sim baş!arken uzun uzun çalacak- t j 
lardır . i 

~ İstiklal marşiyle başlanacak ~ 
f törende bir manga askerimiz hava· 

ya silah sıkacak ve meydandaki 
bayrağımız yavaş yavaş matem 
alameti olarak yarıya çekilecektir. 

istiklal marşından sonra bir 
Subaymızla Türk hava kurumundan 't 

1 
ve şehir adına belediyeden bir ar • 

Şüşning istifa ettj 
Yeni kabineyi tekrar kendi kurdu 

----+-• ........ •··---

Kabinenin yeni şeklinden Avusturya iç 
siyasasında n1ühim değişme beklenebilir 

Viyana : 14 ( Radyo ) - Şüş· 
nin kabinesi istifa etmiştir . Yeni ka- 1 
bine tekrar Şiişningin başkanlığında 
kurulmuştur . 

Partisi olan demokrat Katolikle

rin Avusturya Nazileri olan Heimver· 
Jere karşı büyük bir zaferidir . Bu 
hadise Hitlcrcilerin büyük bir hefr 
meti olarak telakki olunmaktadır . 

Barbarte içişleri bakanı olacak-

Kabine bir beyannaın~ neşret· 
miştir . Bu beyannamede vuku bu· 
lan değişikliğin sebepleri izah edil
mekte ve Avusturyanın iç ve dış 
siyasetinde hiç bir değişiklik olmıya
cağı ilan olunmaktadır . 

' tır . Kendisi aynı zamanda Avustur 
yanın dahil! umum emniyetinin ko· 

Kabine değişiklik · karannı 12 
saat kesilmeden süren bir toplantı-
dan sonra vermiştir . ı 

Viyana : 14 ( Radyo ) - Kabi
nede vukua gelen tadilat Şüşningin 1 

runmasma , fevkalade se1ahiyet1e 
memur edilmiştir . 

Viyana : 14 ( Radyo ) - Şüş· 
ning yeni kabinede hariciye ve milli 
müd :ıfaa nazaretlerini de deruhte ve 
kabul etmiştir . 

we • •ısfi? wa 

Dahiliye müsteşarı 
İstif asını verdi 

\ l.ııtifa eden D11hiliye miisf.Pprı 
Vehbi 

Son gelen İstanbul gazetelerinde 
okuduğumuza göre Dahiliye Veka
leti müsteşarı Vehbi istifa etmiştir . b: u tarıh bize , bir devrin babşını , 

a .Yeni bir devrin açılışını hatırlabyor . 
de Silahı elinden alınan , cebren 

topraklarına girilen , ordulan terhis 
ettirilen bir mi1Ietin yaşamak hakkı 
~~ a~~ı~ bu tarihten itibaren ortadan 

Türk istiklalini korumak ve onu 
bir tehlike karşısında sarsıntıdan 
uzak bulundurmak için tek bir çare 
ve tek bir yol vardır : 

kadaş birer natuk vereceklerdir . ı ı 
Törenden sonra muhtelif yer 

lerden gelecek çelenkler Atatürk ------------------·--------

Müsteşarlık vazifesi teftiş heyeti 
reisi Sabri tarafından vekaleten ifa 
edilmektedir . Kimin müsteşarlığa 
tayin edileceği henüz belli değildir. 

usbutun ka1dırı1mağa teşebbüs olu
nuyor. 

İzmire ayak basan Yunan ordu 
h su , Türkün kuvvetsizliğinden, iç ve 

dış Vaziyetinin kötülüğünden cesaret 
alarak sonu belirsiz bir maceraya 
a~ılrnıştır . O gün yurdun her köşe· 
~ı~~e tek bir duygu , tek bir ülkü 
akını olsaydı , Yunanistarun bu de· 

rece cüret göstereceği hatıra bile 
gelmezdi . O günlerin dağınık man· 
z.arasının verdiği gayret ve cesaret
tır ki tam üç yıl dört ay bu Türk 
topraklarında Türk ve Yunan kanla 
tının döküJmesini intaç etmiştir . 

Bugün , 17 yıl önceki bu acı ve 
korkunç günler başlangıcım hatırlar· 

fo Habeşistanda 
Yerli hükumet yeni bir 

merkezde işe başladı 

l~r ] Cenevre: 14 [ Radyo ] - Mil
lı ıı etler sosyetesi konseyi içtimalannl 
ıT1 ~6 hazirana kadar tatil etmiştir. 
ki u tarihde Habeşistanın vaziyeti 

Yeniden müzakere edilecektir. 

1 
.. ~oma: 14 [ Radyo ] - Musso· 
ınının bugün Meb'uslar meclisinde 

ehemmiyetli bir nutuk vermesi 
muhtemeldir. 

c • Düçc bu nutukda Habeşistanın 
ılhakını meclise haber verecektir. 

Selahiyettar mahfeller, Milletler 
sosyetesi konseyinin İtalyayı Ce
nevreyle teşriki mesaiden ictinaba 
ısevkettiğini söylemektedir. 
I Ankara: 13 (A. A.) - Millet:r cemiyeti konseyi Habeş mesele-

·i ~ sınin görüşülmesini onbeş hazirana 
ol bırakmış ve zecri tedbirlerin kaldı

tılrnasına karar vermiştir. 
İtalyan delegasyonu hemen Ce

tıevreyi terketmek için hükfunetle
trinden emir aldıklarını Milletler ce
trıiyeti sekreterliğine bildirmişlerdir. 

Londra : 15 (Radyo) - Ak· 
8Unıdan Roytere bildirildiğine göre: 
Yarınki Habeşistanın merkezi olan, 
Adisababadan 350 kilometre uzak-

rtl laki Roye şehrinde yeni bir Habeş 
../, ri.ikumeti teşekkül etmiş ve işe baş

arnıştır . 
imparatorun hareketinden sonra 

bazı makamlar oraya gitmişlerdi. 
Habeşistandaki İngiliz konsolo
- Gerisi ikinci sahifede -

Yurttaşların birbirlerini sevmeleri , 
birbirlerine bağlanmaları . Ve birlik

ten kuvvet , cesaret , iman doğaca· 
ğını takdir ederek büyük yarma ha· 
zırlanmalarıdır . 

Biz , büyük kurtuluşu bu birliğe 
borçluyuz . Yaşamış ve bu yurdu 
şenlendirmek ve her türlü tehlike 
ve felaketlerden de uzak tutabilmek 
için yine bu Türk birliğine güvene. 
cek ve dayanacağız . 

15 Mayis 1919 zun Türk mille
tine anlatmak istediği en güzel ders 
de bu olsa gP,rek . 

Ömer Kemal Ağar 

Heykeline konacak ve asker ve 
mektepler geçit resmi yapacak-

~ Iardır • Törene kurumlar , mektep· 
ler , memurlar , halk ve Adana . 
Türk kuşu mensupları günlük kıya· t 
fetleriyle iştirak edeceklerdir . ~ 

.................. w :wwwa .... 

Vekiller heyeti 

Toplanarak müzakerlerde 
Bulundu 

Ankara: 14 (A. A.) - İcra ve

killeri heyeti dün ismet fnönünün bas· .. 
kanlığında toplanmış, muhtelif işler 
üzerinde kararlar vermiştir. 

Ortamekteblerde 
imtihan şekli 

Kültür Bakanlığından gelen talimat
name bütün tereddüdleri ortadan 

kaldıracak mahiyettedir. 
~~~-----·------~~-

Talimatnamenin özünü aşağıya topladık 

Kültür Bakanlığı tarafından ha
zırlanan imtihan talimatnamesi bü· 
tiin Orta mckteblcre ve Liselere 
tebliğ edilmiştir. 

Orta okul talimatnamesine gö
re birinci ve ikinci sınıf talebesi 

' 
ders yıh içinde aldıkları üç kanaat 
notu ile sınıf geçebileceklerdir. 

Birinci ve ikinci kanaat yokla
malarında aldıklan notların vasatisi 
en aşağı beş numara olacaktır. Üçün· 
cü kanaatın dörtten aşağı düşme
mesi şarttır. 

Mesela; birinci, ikinci yoklama 
kanaat notları 7, 8 olan bir talebe 
üç.üncü kanaat notunu dörtten aşağı 
düşürdüğü takdirde smıf geçemi
yecektir . 

Birinci, ikinci kanaat notlan dev· 
resinde iyi çalışıp da yüksek numa· 
ra alanlardan, sonradan dersleri se
renler üçüncü kanaat devrinden 
aşağı not alırlarsa sözlüye kalacak· 
!ardır. 

Bu suretle çalışma devresinin 
derslerin kesimi tarihine kadar sür~ 
mesi imkanı temin edilmiş oluyor. 

Birinci ve ikinci sınıflarda bü
tün derslerden beşten aşağı not al
mayanlar doğrudan doğruya sınıf 
geçeceklerdir. Beşten aşağı not alan
lar yalnız beşi dolduramdığı ders. 
lerden imtihana gireceklerdir. 

Sözlü imtihanda beş numara 
alanlar sınıflarım geçebileceklerdir. 

Sözlü İmtihana girip de bir, iki 
veya üç dersten muvaffak olama
yanlar eylul ayı içinde yapılacak olan 
ikmal imtihanına gireceklerdir. Bu 
imtihanda beş numara alabilenler 
sınıflarım geçecekler, iki dersde 
muvaffak olup da bir dersden mu
vaffak olamayanlar sınıflarında ka
lacaklardır. 

Üçüncü sınıfa gelince: Üçüncü 
sınıf talebesine sene i';inde iki ka· 
naat notu verilecektir. Bütün talebe 
sözlüye gir!nC'k mecbıriyetindedir. 

Şehrimizde ekonomik 
durum çok umudlu 

Geçen Nisan ayında yaptığımız ithalat 
ve ihracat arasında, ihracat lehine yarım 

milyon liralık fark var 
-----·······-----

Geçen yıl ayni aydaki fark. ancak bunun yarısı kadardı 

Ticaret ve Sanayi odasından al· 
<lığımız rakamlara göre şehrimizin 
Nisan ayı içinde yaptığı ihraç ile it· 
halat arasında ihracat lehine 499,270 
liralık bir fark vardır. 

249719 lira iken bu yıl bu farkın 
aşağı yukarı 250,000 Jira fazlalık 
göstermesi şehrimizin ekonomik du
rumunun inkişafına canlı bir misal
dir. 

Dahiliye Vekaletine daha bazı 
istifaların vukubulduğu söylenmekte 
ise de henüz bu haber teyil edilmiş 
değildir . 
~~~-----·------~~-

Roma elçimiz 
Musolini ile görüştü 

Ankara : 14 ( A.A ) - Muso
lini bu gün (dün) Roma büyük Elçi· 
mizi kabul etmiştir. 

Tük - Çekoslovak 
Ticaret anlaşınası imza edildi 

ANKARA 14 ( A.A.)
Türkiye ile Çekoslovakya ticaret 

1 ·ve kliring anlaşması dün Pragda im· 

1 zalanmıştır. 

İthalat eşyasının büyük kısım· 
lan ve tutarları şöyledir : ----------------------------------------------

Ziraat alatı 13,150,benzin 16,634, 
çimento 1,546, gazyağı 9,826, hur· 
devat 23,630, kahve 6, 11 O, kanaviçe 
5,713, kösele 3226, yerli mensucat 
21,816, ecnebi mensucat 15,471 , 
makine parçası 5,788 , makine yağı 
1,006, şeker 62,153,vesaire 396,768, 
umum yekun 582,837 liradır. 

Nisan ayında şehrimizden çıkan 
malların da büyük kalemleri ve tu
tarı şudur: 

Pamuk 520,447 , pamuk çiğidi 
37,391, çiğit küspesi 19,991 , çiğit 
yağı 39,330 , arpa 530 , buğday 
6,206, Un 21,604 , susam 832,iplik 
184,836 , bez 105,568 , yapağ 
17,095, bağırsak 4,893 , ve saire 
103,484 , umum yekun 1,062,107 
liradır. 

Geçen yıl ayni aydaki ilhalat ve 
ihracatımız ise toptan yekun şu ra
kam lan gösteriyordu : . 

İthalat 271,183 ve ihracat ise 
521902 lira. Bu iki rakam arasın
daki ihracat lehine fark ancak 

Birinci ve ikinci kanaat notlan 
nın ortalaması beşten aşağı düşme
melidir. Sözlüde dört numara aldığı 
takdirde sınıf geçebileceklerdir: 

Bir, iki, üç ve dört dersden 
Muvaffak olamayanlar ikmale kala· 
caklardır. 

Eyhil ayında, bu derslerden bi
rinden Beşten aşağı numara alan 
smrf geçemiyecektir. 

İdman bayramına hazırlıklar 

Bugün şehir stadyomun
da büyük prova yapılacak 

K1zlnrı1111: İdman şmılikl<:>rine lıazırlamrkon 

19 Mayıs 1919 Atatürkün Sam
suna ayak bastığı gündür . Bu ha
dise Türk milletinin ve gençliğinin 
daima kalbinde yaşatacağı ve ha· 
fızasmda silinmeden koruyacağı bir 
hadise -olarak telakkiye şayandır . 

Her yıl Mayıs ayının pek te bel
li olmayan bir gününde mektepliler 
tarafından yapılmakta olan idman 
bayramı bu yıldan itibaren her sene 
19 Mayısta yapılacak ve ertesi gün 
mektepler tatil edilecektir . 

Şchr!rni't orta kdrisat mektep· 

talebesi Türk milletinin tarihinde eşsiz 
bir yer işgal eden bu günü çok par
lak bir surette canlandırmak için 
çalışmakta idiler. 

Çarşamba günü şehir stadında 
yapılan idman prova]arı heyeti umu
miyesiyle iyi geçmiştir . Fakat , da· 
ha iyi ve daha güzel geçmesini te
min maksadiyle bugün saat 15 te 
bir prova daha yapılacaktır . 

19 mayıs Salı günü saat 16,30 
da da bütün halk önünde idman 

- Sonu üçünü ş;:ıhifcde -



ahife : 2 

Aydın hathndaki Aziziye1 

tüneli genişletiliyor 
Bu tünele 400 bin lira sarfedilecek, di

ğer tüneller de genişletilecektir 

İzmir : 12 ( Hususi muhabirizden )-

Evvelki gün eski Aydın demir
yolundaki büyük Aziziye tünelinin 
genişletiJme töreni yapılmıştır. Pa
zar günü saat onda Alsancak'tan 
kalkan hususi bir otorayl<> İzmiz lı
bayı Fazlı Güleç, Gireson say lavı 
Hacim Muhiddin, İzmir şarbayı Beh
cet Uz ve yedinci, sekizinci işletme 
direktörlerile kiymetli mühendisle
rimizden ve şimendifer tamircileri
mizden mürekkep kafile Aziziye'ye 
gitmişler ve orada tönelin genişlen
me işinin ilk temel taşını atmışlar

dır . 

Törene sekizinci işletme direk
törü Tahsin'in bir nutku ile başlan
mıştır. Tahsin bu nutkunda Aydın 
demiryollannın bir tarihçesini yap
mış ve bu yollarm devlet eline ve 
idaresine geçtikten sonra geçirdiği 
tekamülden ve halka karşı yaptığı 
ve bundan sonra yapacağı faydalı 
hizmetlerden hahsederek Türk mü
hendislerinin tüneli genişletmek için 
giriştikleri ehemmiyetli ve kıymet
li mesaisinin gögüsler kabartacak 
bir eser meydana getireceğini izah 
eylemiştir . 

Tahsin'den sonra İlbay Fazlı Gü-

leç, kısa, fakat özlü ve kiymetli bir 
nutuk söyliyerek Cumhuriyet idare
sinin büyük eserlerine bir de bu e

serin ilave edildiğini, ve büyük şef
lerimizin güzel idareleri ve direktif
leri sayesinde başarılan her büyük 

eser gibi bu işin de muvaffakiyetle 
başarılacağını söyliyerek candan ko
pan alkışlar arasında tünelin temel 
taşını atmıştır . 

Törenden sonra davetlilere Azi
ziye otelinin bahçesinde bir öğle zi

yafeti verilmiş, neş'e ve zevk içinde 
geçen bu ziyafetten sonra davetli
ler akşam üzeri İzmir'e dönmüşler
dir . 

Aziziye tüneli hem yanlanndan 
hem de irtifasından genişletilecek 
ve bu suretle en büyük lokomotif-

lerimizle vagonlarımız bu hat üze
rinden geçebilecektir. Ameliyat bir 

buçuk sene devam edecek ve bu a
meliyat için dört yüz bir küsür lira 
sarfedilecektir . 

Aziziye tüneli bittikten sonra di
ğer tüneller de genişletilecektir . ı 
Cun;huriyet idaresinin bu yeni ve 1 

muazzam eseri her türlü takdirlere 1 

layıktır . 

Sütten yün yapıldığı gibi 
Şımdi de kireçten kauçuk 

yapmağa başlandı 
-----.. -.+••·---

Geçenlerde, yine bu sütünlarda, 
sütten terkip suretile sunl yün yapıl
dığını yazmıştık. 

Son Avrupa matbuatı, bize fen 
aleminde yeni bir keşif daha tanıtmış 
oldu: 

Geçenlerde Berlinde açılan bü
yük bir otomobil sergisinde, halka, , 
ilk dafa olarak, terkip suretile eJde 
edilen suni kauçuk arzedilmiştir 

Berlindeki "I. G. F arbenindustrie,, 
müessesesinin keşfi olan bu madde, 
bu sahada uzun yıl1ardanberi yapılan 
tetkik ve tecrübelerin semeresidir. 

Ark lam basının tesiri altında bun 1 

lar birbirile imtizaç ederek Karbür 
dö kalsium meydana getirmekte , 
bundan Asetilen elde edilmekte, ve 
Asetilenden de, mayi haline sokul
ması gayet kolay olan Butadiene 
gazı çıkmaktadır. 

Butadiene ve kauçuk unsurları-

Türksözü 

Muasır Türkiye 
"Zarya,, adlı Bulgar gazetesinden: 

Büyük savaşa giren devletler a
rasında en büyük değişimlere sahne 
olan devlet, Türkiyedir. 

Türkiye, bugünkü teceddüt ve 
islahatmı, büyük bir iradeye malik 
bulunan inkilapçı Başkanı Kamal A
tatürke medyundur. Atatürkün en 
büyük ideali, Türkiyeyi çarp kültürü 
ruhile diriltmekten ibaretti. Türkiye- 1 

nin her alanda ne kadar geri kalmış 
olduğu ve Türk milletinin nasıl mu
hafazakar bir millet bulunduğu göz 
önünde bulundurulursa, bunun pek 
kolay bir iş olmadığı derhal takdir 
edilir. 

İlk önce Türk dilinin temizlen· 
mesine ve modern bir dil haline so· 
kulmasından başlandı. Harf inkılabı 
yapılarak Latin harfleri kabul edildi. 
Türk h1ğatındaki kelimelerin üçte 1 

biri değiştirildi . Atatürk bundan 1 

sonra maziyi hatırlatan bütün zahiri 
şeyleri ortadan kaldırdı. 

Fesi, sarığı ve yaşmağı attırdı . 
Harem hayatına bir nihayet verilerek 
aile hayatının çok eski olan anane
lerini kaldırdı . 1924 de çorak de. 
nilebilecek olan bir yerden bugünkü 
Türk devletinin merkezi fışkırdı. Bu 
şehir lstanbula benziyemezdi . Bu 
şehrin kuruculuğu , bütün Türk in
kılabı gibi Amerika kuruculuk ve 
yapıcılık mizacına göre akıyordu. 

Bu muazzam inşaat işinde bin
lerce mimar vazife almıştı.. Ve, bu 
gün nihayet bu şehir Garp Avrupa
sındaki büyük şehirlerden hiç birin- j 
den farklı değildir. j 

Türkiye sosyal ilerlemeye müvazi 
bir surette ticaret. ekonomik ve bil
hassa endüstri alanlarında dev adım
lariyİe ilerlemiştir. 

Ormanlarımızın 
himayesi 

için ciddi tedbirler 
alınacak 

Ormanlarımızı yakılacak odun 
kesilmesi tahribatından kurtarmak 
ve maden kömürünün istihlakini ar
tırmak için Devlet daire ve müesse· 
selerinde maden kömürü kullanıl

ması hakkında yapılan tamim ve teh-
menniler üzerine dairelerce alman ted

birlerin kısmen muvaffak olduğu gö
rülmekle beraber bazi vilayetlerce 
bu hususun henüz temin edilemediği 
Ziraat vekaletinin işanndan anlaşıl
dığından bahsile bu mühim işin is
tenilen gibi yapılıp kökleşmesi için 
gereken tedbirlerin alınmasını Baş
vekalet Dahiliye Vekaletine, Dahili
ye vekaleti devilayetlere bildirilmiş
tir . 

Lise bakaloryası 
Hariçten Lise mezuniyet imtihan

larına girmek isteyenler için Maarif 
Vekaleti tarafından bir talimatname 
hazırlanmışbr . 

Bu talimatnameye göre : Her 
talebe ancak dahil olduğu şubeden 
imtihan vereceklerdir . 

Talebeler bu derste muvaffak 
olamazlarsa imtihanını Eylul devre
sinde vereblleceklerdir . 

Üç kişi 

Bir köylünün zorla pey
nirlerini almak istedi 

Dün, Karşıyakada oturan kıbti
lerden Cemil ve Ômerle Fatma a
dındaki bir kadın , sırbnda peynir 

Türk köylüsünün ağaç sapanla 
toprağı sürmeğe çabaladığı boş 
Anadolu yaylalarında bugün fabrika
lar yi.ikselmekte, traktörler dolaş
makta; mektepler, hastahaneler ve 
elektrik santralları vücude gelmiş bu
lunmaktadır.. Ve, böylelikle bütün 
bu boş ova 1ar şimdi engin ve par
lak bir ışık içindedir; köylerin eski 
kulübleri artık ortadan kalkacaktır. 

Ötcdenberi sanat namına ya]mz 
askerliği bilen Türk milleti, bu gün 
ileri ve modem bir millet olmuştur. 

yüklü bir vaziyette giden Kozanlı köylü 
lerden Mustafa oğlu Abdurrahma
nın üzerine hücum ederek zorla tor
bayı kapmak istemişlerdir . Bu üç 
kişilik yol kesen partisi zabıtaca ya- j 
kalanmış ve haklannda kanuni mua- ' 
mele yapılmıştır . 

Türk, bu gün yalnız asker değil; 
tüccar, modem bir çifçi, banger, fab 
rikatör, memur ve işçidir . 

Türkiye. bu günkü eşsiz ilerleyi 
şiyle diğer Asya memleketlerine de 
örnek olmuştur . 

lran, Afganistan v. s. bu gün 
kesin olarak muasır Türkiyenin iz
lerinde yurüvorlar , 

~~~------·.-..------~-

Hususi idare mallarının 
sigortaları 

Filhakika, zamanımızda' kauçuk, 
bilhassa otomobil senayiinin inkişa
file, en ehemmiyetli iptidai madde
lerden biri olmuştur. 

Bununla beraber, tabii kauçuktan 
istifade, bir çok teknik kaydlara te
beiyeti İcab ettirmektedir. Mesela, ta 
bii kauçuğun salabeti haylı azdır 
ve, yağa, mahrukata karşı fevk
elade dayanıksızdır. 

nın muhtelif şekilde guruplanmala
rmdan( yani Polimetrisation'undan), 
teknik kaliteleri birbirinden farklı 
muhtelif cins kauçuklar elde olun
maktadır. Almanların yaptığı terkibi 
kauçuklar umumiyetle " Buna ,, na
mını taşımaktadır. Ve, muhtelif ka
liteler, bir takım harfler ve ya ra
kamlarla yekdiğerinden ayırdedil
mektedir: " Buna-N,, , " Buna -S,, , 
ve " Bun-15 ,, gibi. 

Mamafi; sun 'i kauçuğu , tabii ka
uçuğun her itibarla ve temamen ye
rini tutan bir madde gibi gözetme
meli. Tabii kauçuk, pamuk ve kö- , 
mürden istihsal olunan sun! kauçukla 
birlikte kullanılmakta ve bu sonun
cunun kalitelerini islah etmektedir. 

Habeşistanda yerli 
hükumet işe başladı 

Hususi idare maUarının yangına 
karşı sigortalarında knllanılmak 
üzere gönderilen matbu sigorta tek
lif varrakaları karnelerinde yazılı 
izahabn "F,, fıkrasında yazılı olduğu 
gibi hususi idare müdür ve memur 
ları tarafından imzalanacak ve bu 
varakaların hususi idareleri temsilen 
Valiler tarafından, ayrıca tasdik ve 
imza edilmesi lazımgelirken bunun 
yapılmadığı görülmüştür. 

Bundan mada; tabii Kauçuk, bu. 
günkü istimalinin zaruri kıldığı bir 
takım ameliyelere, mesela fazlaca 
hırpalanmaya hiç mütahammil ·de
ğildir. 

İşte bu sebepler dolayisile, hatta 
tabii kauçuk tedarikinin çok kolay 
olduğu mıntıkalarda bile, kalite iti
barile "tabii,, ye üstün olacak bir 
"sunl,, kauçuğun istihsalı endjşesile 
esaslı araştırmalara girişilmiştir. 

Terkibi kauçuk, - terkib için 
kullanılan unsurların hususi mahiyeti 
sebebiyle - bilhassa otomobil iç 
lastiklerinin imalinde kullanılmakta
dır. 

Bu şekilde; pamuk ve kömür 
mahsulü sun'i kauçuktan yapılmış 
iç lastiklerin mukavemet dereçesini 
anlamak için, günde 600 kilometre 
yol yapan, çok bozuk yollarda saat
te vasati 50 kilometre giden leba
leb yüklü kırktan fazla otomobil 
üzerinde tecrübeler yapılmıştır. 

Bu şerait altında 1,200,000 ki
lometre yol yapan otomobiller, as
keri kamyonlardı . Ve; gerek tecrü
beler esnasında ve gerek sonradan, 

- Biı inci sahifeden artc:.n -

sunun raporuna göre bu havalide 
lam bir sükun hüküm sürmektedir. 

Habeş makarnatı cepheden dö
nen askerbrin karışıklık çıkarmala
rına mani olacak tedbirler almıştır. 

Adisababa: 14 (Radyo) -
İtalyan makamatı, harp esnasında 
Habeşlilere si!ah satmış olan bütün 
tacirlerle, İ talyan aleyhdarlığında ta 
nınmış eşhası memleketten çıkarma
ğa karar vermiştir . 

Roma: 14 (Radyo) - Yarı 
resmi mahfellcr Aloizinin İtalyanın 
ne yapacağı hakkında hiç bir şey 
söylememektedir . 

Yalnız Cenevre müessesesi ile 
her dürlü mesai birliğinin kesildiği
ni beyan etmektedir . __________ .,,,_ ______ ,.,,_ _______ __ 

Belediye bankası Umum müdür
lüğü bu evrakın Valiler tarafından 
tasdik edilmesini bir tamimle rica. 
etmiştir. 

polis 
Karadon ve şalvar giyen

leri yakalıyor 
Dün, şehir içinde, Adanalı İsmail, 

Mehmet, Antepli Mehmet, Ahmet 
Ulukışlalı Süleyman, Halil, Mehmet, 
Abdullah adındaki sekiz kişinin kara 
donla dolaşmakta olduklan görüle
rek zabıtaca yakalanmışlar ve hak
larında kanuni takibat yapılmıştır. 

Zeytin yağları 

Muvakkat kabul suretiyle mem-
ka şerait içinde yapılan tecrübeler lekete idhaline karar verilen zeytin 

Umumi harp yıllannda, ilk defa 
olarak Almanyada, terkip suretile, 
sertleştirilmiş bir cins kauçuk imaline 
muvaffak olunmuştu . 926 da, suni 
kauçuk elde etmek için en ehem
miyetli işi gören bir maddenin keş
fedilmesi üzeri.ne, yukarıda adı ge 
çen müessese, bu yoldaki araşbrma
larına yeni bir şevkle başlamıştı . 
"Butadiene,, denilen ve suni kauçuk 
imalinde büyük ehemmiyeti olan bu 
unsur, kireçle kömürün terkibinden 

ı pamuk ve kömürden yapılan sun'i 
kauçuğun tabii kauçuğa çok üstün 
olduğu itiraz götürmez biz şkilde 
tahakkuk etmiştir. 

/ sonunda şu cihet tahakkuk etmiş- yağları hakkında Türk ofise, bu yağ-

ı 
tir, ki: Sun'i kauçuktan mamul oto- !arın idhal ve kontrol şartları hak-
mobil lastikleri, tabii kauçuktan ya- kında bir izahname gelmiştir . 

"'de cdilmeldedir. J Ve daha başka taı aflarda, baş 
pılmış lastiklerin gördüğü işin iki Zeytin yağı fiyatları düşmekte 
mislini görebilmektedir. '. deyam ediyor . 

Yağmur 

Bir kaç gündenberi şehrimize, o
valarımıza fasılalarla ve hafif olarak 
yağmurlar yağmaktadır. Bu yağmu
run, henüz açılmak imkanını bula
mıyan Eamuk tohumlarının tarlalar 
da intaşına çok yardım edeceği ve 
herhalde çok faydalı olduğu söylen
mektedir: 

Haftada 

Üç ekspres gelecek 

Bugünden itibaren şehrimize haf
tada üç defa ekspres uğrayacaktır. 

Bunlardan ikisinin, şimdi olduğu 
gibi Ankara üzerinden, birinin de 
Konya üzerinden geleceği söyleni
yorsa da alakah yerlerden bu husus 
ta tahkikatta bulunamadık . 

Katil Bahri 
On bir sene altı aya 

mahkum oldu 
Karşı Yakadan Mehmed oğlu 

Recebi öldürmek ve Süleyman oğlu 
Selimi öldürmek istemekten suçlu 
Güneşli mahallesinden Süleyman 
oğlu Mahmud Bahri hakkında ev
velce Ceza mahkemesinden verilen 
mahkumiyet karan Temyiz mahke
mesince bozulmuş ve geri gelmişti. 
Mahmud Bahrinin Adana ağtr ce
zasında yeniden devam eden mu
hakemesi dün sonuna ermiş, suçlu 
eski karar gibi on bir sene altı ay 
ağır hapse mahkum edilmiştir . 

Memuru döğen 

15 Mayıs 1936 

Bir Menşe' hatası : 

Şair .Ali 
Edirneli değil, Adan 
lıdır ! 

Sadettin Nüzhet'e -

Yazan : Taha Torı 

Halkıyat ve edebiyat tarihi ar 
tırmalarile şühret kazanan (Sadet~ 
Nüzhet) son zamanlarda değerli 
eser çıkarmağa başlamıştır. "Tii 
şairleri,, adını taşıyan ve başlanğı .

1 
tan bu güne kadar bütün şairleriııl!I. 
alfabe sırasile yapraklarına sıkışlia 
racak olan bu eserin altı nu!>hası i*1i 
tişar etti .. 

"Halk şairleri,, "Bektaşi şairle 
"Mezar kitabeleri,, ve "Edebiyat l3~lJ 
rihi11 gibi eserlerile hakiki ihtiyaçl4o 
karşılayan ve istikbal için büyük liu 
ilmi kabiliyet gösteren müellifi k 
"Türk şairleri,, Antalojisini yaratn1~.a 
gibi yorucu ve güç bir iş karşısın<llız 
gösterdiği cesaret, ciddi takdirleriju 
karşılanmağa değer ... 

* * ta 

Biz şimdilik :u eserin üçiinl~· 
nüshasında gözümüze ilişen - 'Be 
Adanamıza ait olan - mühim b i . 
menşe halasından bahsedeceğiz. ,~ 

Biz bu barak.etimizle bir mahallı 
1 

gayreti güdecek değiliz. Belki ha~ 
katın aydınlanmasına bel bağlay~. 

~ u 
cagız .. 

Eski şuara tezkerelerimizden 1~ 
nız ikisinin düştüğü bu hatanın, s~~ 1 

tetkiklerimiz neticesinde üzerind~ 
şüphe ~götürmez bir hal aldığını ' 

0 

bundan dolayıdır ki şair Ali hakkı ıt 
genç müdekkikimizin bir iki me 'h~1 
daha tetkik etmesini dileyeceğiz ! R"ö 

Mesele şudur : .. 
"Türk şairleri,,nde şair ali (Ad{u 

na) lı olacak yerde (Edirne) li gÖ·ner 
terilmiştir. 1 

Biz de beş yıl evvel (Adana 0 

havalisi alim ve şairleri) ni hazırla~e 
ken yazma men baların bu hususta~ e 
aykırılığını ve tereddüdünü çözü a 

İki kişi ~Ün tevkif edildi bir noktaya toplayabilmek için lstıı S 
bul kiitüphanelerinde epeyce uğnırltıa 

Kerestecilerden Mehmet ogu lu İs- ' t k U mış ı .. 
mail ile Ali oğlu Hüseyin adındaki Nihayet tesadüf ettiğimiz mühi ?le 
iki kişi, kaçak kerestelerini yakala- menbalar, şair alinin menşeinde~te 
mak isteyen Orm~ ~uh~faza şüpheyi tamamile ortadan kaldırdı. 'y 
memurlarından Kemalı vazıfesı ha- Değerli eserinde en küçüçk bı 
şında döğmüşlerdir. ı hatanın bile bulunmasını arzu etnıt Yıl 

İsmail. ile .. Hüseyin ~ak~la.nmış ve I yeceğini sandığımız Sadettin Nüzhe'~ 
kerestelerı musadere edılmıştır. 1 tin, bu menbalardan bazılarını görıı1 

Memuru döğen bu iki suçlu dün 1 diği anlaşılıyor. tılı 
hak yerine verilmiş ve sulh hakimli- l Şair Alinin Adanalı olduğunu g~1:. 
ği tarafından tevkif edilmişlerdir. teren menbalan şöylece sayabiliriı zu 

Belediyece 
cezalandırılanlar 

Fabrikatör Mustafa, bozuk un i
mal ettiğiuden ( hakkında muamele 
yapılıyor ) , Bakkal Halil oğlu İsa 
camlarını gayet pis tuttuğundan 100, 
Arabacı Zakir oğlu Mustafa ehli
yetsiz araba sürdüğünden 200, Ha
cı Ali oğlu Hüseyin cadde üstünde 
harç y.aptığmdan 500, Ekmekçi Sa
id oğlu H. Mustafa noksan tartıda 

ekmek sattığından 300, Çiftçi Ha
san oğlu Hamid hayvan pisliğini 

caddeye döktüğünden 300 er ku
ruş para cezasiyle cezalandinlmış 

lardır . 

~----------·--------~~ 

1 M b " k' A R' d le - at u tez ıreı ıza,, a 
linin Adanalı olduğu yazıldığı gi~ Zı 
Fatih millet kütüphanesinde k 
(764) numrolu yazına "Riza tezkire u 
si,, nde de Adanalı olarak gösteril tu 

1 mektedir. Q' 
2 - "İsmail Asım,,ın "Zeyli züt <l 1 

tetül'eşar,, adlı yazma tezkeresind e 
de Alinin Adanalı olduğu bildiril 

k d. ~ me te ır. 

3 " ş h" · ·· ·ıdı·Pa - ey ı ,, nın uç cı ı 

CC v k '•• ıf •• 1 A d d l"te yazma e ayıu uza a ,, sın a 
Alinin Adanalı olduğu görülmekte ~? 
dir . Hatla tesadüf ettiğimiz ba 1 

" Vekayiülfüzala ,, nüshalarında e' k-· 
vela " Edimevi ,, olarak yazıldı~ .. 
halde bilahara üzeri çizilmiş v ttu 
" Ad A • d h'h d'I &e enevı ,, suretın e tas ı e ı 

miştir. Bu nüshanın Üniversite kii 
tüphanesinde bulunacağını umma~ 

1
. 

H d b b l tayız ! . [ l J 
in en Urg a OflU "Nuru Osmaniye ,, kütüphane' 

Amerika seyahatından 
Berlin : 14 (Radyo) - Hinden

burg balonu şimali Amerikaya yap
tığı seyahattan dönmüş ve bu sa-· 
hah 6, 1 O da yere inmiştir : 

Atinada 
Hayat normale döndü 

Atine : 14 (Radyo) - Bu gün 
Yunanistanda hayat sükun içinde 
geçmiştir . Umumi grev zayıflamış

tır. 

sindeki yazma eserler arasında(331 
ve ( 3453 ) numaralı " Vekayiülfiİ 
zala ,, lar da tetkik edilirse, bunlaf 
dan birincisi " Adenevi ., [ 2 ] ikitl 

- Souu üçüncü sahifede ha 

(1) " Vekayiülfüzehı ., nın bu nu~h~ ~it 
sını ve Fnik Reşad'ın makalesini go 
dükten sonra Üniversite kütüphan 
sinde " Hususi Fişler ,, sahibi ve d 
ğerli bilgisi ile edebiyat tarihçilerimiı 
yardım gördiikleri ( Sabri ) ye g(i• 
terdim . O zaman öyle wnnediyortl · Sacı 
ki kıymetli müdekkik bizim tetkikifll1 Otıi 
zin neticesini doğru bulmuş ve Aı;nı1 be. 
Adanalı olduğunu kabul elmi~ti . 

( 2 ) 104 inci yaı:;ıakda .. 
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ın~J Çakır gömüyü Y orgiyede anlat
n ·· Artık korkusu kalmamıştı, onu 
kış~sıl bulmuştu. nasıl buraya getir
sı tş, nasıl hocaya gitmiş, hoca onu 

. l J, -sı] paylayıp kovmuştu ... 
re Değirmeni çeviren begyir dur-
t t uş, gürültüler kesilmişti, arasıra 
~ ıı 0ca bir yarasa başını ~o duvardan, 
Irfı ~ duvara vurup duruyor, salma ara. 

1 lanna tünemiş olan güvercinler 
tm aşla v 1 . . 

A' ·~ rını saga so a çevıre çevıre ses-
~ıntzlıgi dinliyorlardı . Y orgi uzun bir 
er srnadan sonra : 

- Çakır, dedi .. Bu işe ben de 
aandun, bu işte benim de kanın var

iino<, 1' borçtan kurtulacak sayende bi
~ az Şenlik görecektim .. Ben dedem
b' .e~ işitmiştim, vaktile köylünün bi

. 'ısı, tıpkı senin gibi böyle bir gömü 
a!lıfulrrıuş, gömü tılısımlı imiş, tıhsımı
ha~{1n anahtarını bilmediği için gidip 
Jayal~.kı senin gibi birisine danışmış, gö-

~u o zaman yağa kesmiş, zamanın 
y{~ büyük ülemasına sormuşlar o bu 

, sof ısırnı "bulmuş, yağ yeniden altın ol
iniuş bunJan sonra yemişler içmişler, 
ı ' oşca muratlarına geçmişler .. Ça- 1 
kı t .• 

'heb Bak bu tılsım bu günki gibi ak-
! k~da, şimdi doğruca köye gidersin, 

~rnüyü bulduğun yere kül serper, 
dlun doğmadan önce giderek bek 
öJJetsin, külün üzerine insan oğulları -

ın hiç görmedikleri bir kuş gelir 
·ı,.,0nar, bu kuşun ayağının bastığı 

]at!:7~etden biraz kül alır güğümün için
ta eki tahanın üzerine serpersin.. Ta· 
zü an tekrar altına keser ... 
st !S Iioca başını saHadı .. Salladı .. 
raŞ' akalını elile tersine çevirerek ucu:u dişlerinin arasına ~sıkıştırdı, sesi
"hi1~·e a.cıklı, muztarip bir çeşni vere
eı-ı ek: 

rdı. y ~_Evet oğlum .. olan oldu .. 
bı ~tgının dediği doğru .. Bundan on 

tmi ": Önce bir din kitabının şerhinde 
zhe"~i<Utnuştum . Bu şerhin gömüye mü· 
,. rıt t ~allik babı mahsusunda " her kim 

1
1 1~1rnlı bu nevi nesneye tesadüf er 
ed.ı~. g z·· gı zaman tılısımma cehalet yü-

riı 1 Unden vakıf olmadığı cihetle. böy
a ,J e bir akibetle karşılaşır . 

11 
diye ya

gi~ zıyordu .. 

de k O külün üzerine konacak olan 
. e Uş " l ır c evlet kuşu ,, olsa gerek yav-

eri! tuın .. ı 

el· Çakır, hatta o külden alınıp ye
ızülı' el 1 Yıllık hastalara içirilirse bütün 
nd ertıerinden de kurtulurlar . 
li ri! Haydi canın-ıı-sıkılmasın l Bir ka-

PıYt kapayan allah, bin kapıyı açar, 
Ji~ Yalnız ne bulduğun bu gömüden ve 
d l\e de bu tılısımdan kimseye bir şey 
te ~?rrıa.. TıJısımm tılısımı bozulursa 
a ır daha hiç bir şey kar etmez ... 
e k'· Çakır karpuzları ınahserenin bir 
ığ ll~sesine doğru yuvarladı, güğümü
" ~% kapağındaki zincirleri bileğine 

dil eçirerek kapıdan dışarı çıktı, ka

ranlık şehrin üstüne iyiden inmiş de· 
nizden gelen rüzgar durmuş, ağır 
bir gece sıcaklığı etrafı sarmıştı, gö
müyü ilk bulduğu zaman nasıl aklı 
başının içinde eriyip pelteleşmişse 
şimdi de öyle olmuştu .. 

Gece yola düştü ... 

*** 
Çakır; karısına, her sabah çifte 

giderken : 
- Sakın bu güğüme dokunma, 

ağzını açma, tılısım bir daha elime 
geçerse başlıkların, boyuna sıra sı
ra, dizi dizi altın olacak, neler olma
yacak diyordu . 

Kansı Çakır'dan bir şey anlamı
yordu, yavaş yavaş Çakır'ın aklın
dan bile süpheleniyordu . 

Çakır; heybesinin bir gözünden 
azığı ötekinde bir torba külü eksik 
etmiyordu .. Şehirden döndüğü gü
nün ertesinde tarlaya erkenden koş
muştu, daha tanyeri iyiden ağarma
mıştı, ağaçlar, kayalıklar birbirine 
karışmış bir karaltı gibi görünüyor, 
kuşlar yuvalarından, tüneklerinden 
uçmamıştı ,. Bir güz gecesinin tatlı 
serinliği, ıslaklığı havayı hafifletmiş, 
büyük yıldızlar gök kenarlannda baş
layan sabah ışıklarile solup kaybol
mağa başlamışlardı .. 

Çakır sapanı çukurun yanında 
bıraktığı gibi buldu . Üç dört gün
dür işlemiyen sapanın demiri san bir 
pas tutmaya başlamıştı, komşulan 

tarla işlerini bitirmek üzere idi
ler. 

O taşı yerine koydu: Üzerine top
rak çektikten sonra torbadan avuç 
avuç kül alarak oraya serpti, öküz
leri yandaki dereye indirdi. Kendisi 
de ileride bir taş kümesinin arkası· 
na sindi. 

Güneş yükseliyor, karşı dağla
rın tepesine pembe, kırmızı dalgalar 
çarpıyor, büyük küçük kuşlar bir 
yandan öbür yana uçuyorlar . 

Çakır'ın gözü, gömünün bulun
duğu yerin üzerindeki gök parçasın
da, oradan geçen kuşların ht-psi o
nun tanıdığı kuşlar : Kartal, kuzgun, 
keklik. turaç, kırlangıç, . güvercin ... 

Çakır ertesi gün yine erkenden 
evinden çıktı, akşam esen sert bir 
poyraz külleri bir taraftan öbür ta
rafa savurmuş yerde bir tutam bile 
kalmamıştı, o gün .Çakır korkusun
dan başını o tarafa bile çevirme
di .. 

Kuşlar türlü, türlü ötüyorlar, u
çuyorlar .. Çakır artık bütün dağ 
kuşlarının seslerini, renkleri uzaklar-
dan bilir tanır ve işidir olmuştu .. 
Kendinden sonra tarlaya en geç ge
lenler bile bütün işlerini Çakırdan 
önce bitirip evlerine dönüyorlardı. 
o gözü gökte yeni bir kuş izi ara
yor, yeni bir kuş sesini bulmak için 
kulaklarını zorluyordu ... 

- Sonu var 
kii ~ 
ak --,.~~:.-:--,----~..,.....~~'-='.,....... ___ '!"""""~-~~...-....,,..---"""'~~..._--,.... 

, İdman bayramına 
~~ hazırlıklar 
ar 
ifl - Birinci sahifeden artan -

hareketleri yapılacaktır . 
ıı8 ~ Bunun için icap eden bütün ha

lthkiar tamamlanmıştır . 
Yapılan proğrama göre bütün 

~ta tedrisat okul talebesi Namık 
t enıal~mektebinde saat on altıda 
C>pJanmış olacaklar ve oradan aynı 

u :aatte yürüyüşe geçerek kız lisesi 
rtı' on·· 
rıiı b u~~ gelecekler ve kız lisesi tale-

" l!sı onde olduğu halde belediye , 
ı e · .tıı ol l 1 asfalt cad.de- ve V a!i ko-

Bütün sinema meraklılarının sana· 
tının hayranı oldukları artist 

Harry Baur 

(Gaip Fener ) 
şaheserler şaheseri filmde 

6837 

-------------------------
nağı önünden şehir stadyomuna gi
dilecek ve tam saat 16,30 da direğe 
bayrak çekilecek ve istiklal marşı 
söylendikten sonra mektepliler ge
çit resmi yapacaklar ve sonra idman 
hareketlerine başlayacaklardır . 

Ertesi Çarşamba günij de bütün 
mektepLr tatil obnaca\-tır . 

Türksözü 

Kamutay 

Dünkü toplantısında neler 
görüştü? 

Ankara : 14 (A.A) - Kamuta· 
yın bu günkü toplantısında ihtiyat 
zabitleri ve ihtiyat askeri memurlan 
kanunun 19 uncu maddesinin "sefer· j 
de hizmete ve umumi manavralara 
çağırılan ihtiyat subay ve askeri me-

İngiliz -- Sovyet 
Deniz anlaşması 

müzakereleri 
Londra : 14 ( Radyo ) - Sov· 

yet Ateşe Milteri bugün Londraya 
gelmiştir. 

lngiliz - Fransız - Ame.rikan 
deniz muahedesine benzer bir lngiliz 
- Sovyet deniz anlaşması müzake· 
releri başlamı~tır . 

Hitler 

Sahife 3 

Asri sinemada 
13 Mayıs çarşamba akşamından itibaren 

küçük Jak eserinden alınmış 

Pek 

Gaston Roudesin 
Harikulade bir filmi 

( Yavrum ) 
Ayrıca : ( Ufa ) jurnal 

yakında • 
• Günahkar kız !. .. 

murlarına celp ve terhislerinde muvaz 
zaf subaylar gibi harcırah verilir. Ha
zerde talim maksadile çağrılanlara 
yol masraflan verilip yevmiye veril-

mez,, şeklinde değiştirilmesine ve me-
1 B 1 · dek· j "l • d I 1 1 

murin kanunun 64 ıncı maddesine er ın ~ "?.ı ~z .. e ege- --------·---
"mecburi hizmet mükellefiyeti sebebile lerıle goruştu ------------------= 
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2919 numaralı kanunun neşrinden Berlin: 14 (Radyo) Hitler, Bcr-
önce Ücretli olarak istihdam edilmiş ]indeki fngiliz sefirini Fon Noyrat da 
olanların da hu suretle hizmet müd- hazır bulunduğu halde İngiliz tekli-
detleri namzetlik müddetine ve mec- fatını görüşmek üzere nezdine ça 
huri hizmetlere mahsup edilir.,, Fık- ğırmıştır. 
rasının ilavesine ait kanun layhaları
nın birinci müzakereleri yaplmıştır. 

C. H. P. 
Gurubu dün toplandı 

ANKARA : 14 ( A. A. ) -

-~--------·------~~~ 

Bir menşe hatası 
- İkinci sahifeden artan -

cisi : " Edimevi ,, [ 3 ] olarak kay
dederler . 

ikinci nushaya itimat caiz olamı
yacağını söyliyebiliriz . 

Zira aynı yazma nushanın (159) 
ıncı yaprağında " Tarsusi Mehmed 

! Cumhuriyet Halk Partisi gurubu 
j dün toblanmış ve mahalil idareler 

bütçelerinin denkleştirilmesi ve finans 
durumlarının islah ve mürakabesi 
hakkında komisyon raporunun uze
rinde görüşmüştür. 

İngiltere - Mısır 

Askeri bir ittifak 
akdedilecek 

. efendi ,, den bahsederken, - o za
manki taksimata göre - Tarsusun 
Adanaya tabi bir kaza olduğunu 
söyleyecek yerdeEdirneye tabi bir 

Londra : 14 (Radyo) - - Bu gün 
Avam kamarasında başbakan Bald- j 
vin İngiliz -- Mısır muahede müza- ı 
kereleri hakkında sorulan suallere ı 
cevap vererek, f ngiliz delegasyonuna 
yeni talimat verileceğini, konuşma
larm iyi bir istikamet takip ettiğini, 
eski muahedelerin nazarı itibara a
lınıp alınmamasının ehemmiyeti ol
ma?ığ~nı, yeni pakbn dostluk ve as- ı 
kerı hır muahede esasları üzerine ku
rulacağını söylenmiştir. 

İtalya hükumeti 
---·-·-~ 

Hususi tayyarecileri ve zabit 
vekillerini silah altına çağırdı 

Ankara : 14 ( AA ) - İtalya 
hükumeti zabit ve zabit vekilleri 
ile tayyare pilot şahadetnamesini 
haiz bütün hususi eşhası dört ay için 
silah altına çağırmıştır. 

Atine grevi 

Atine : 14 [ Radyo ] - Grev
cilerle polis arasında muhtelif çar
pışmalar olmuştur. Bir çok magaza· 

lar kapalıdır. 
Büyük caddelerde seyrü sefer 

tehlikeli bir şekil almıştır. 

kaza olarak gösterilmesi gibi gari
beleri havidir . 

Sadetdin Nüzhet, e1betde ki 
bunun da farkına varmıştır . 

4 - En son menba olarak ile
ri süreceğimiz " Hazinei Fünun ,, 
mecmuasında (Faik Reşad) ın 
" Teracümü Ahval .. namlı silsilei 
makalesinden şu satırları okuyalım : 

" ... Alinin " Edime ,, li değil 
" Adana " Jı olduğunu manzurumuz 
olan bir kaç yazma divanınin serlev-
hası gösteriyor , Hatta bir tanesinde 
" AdneJi l ,, diye [ eski harflerle 
ayın harfile ] yazılmıştır . ,, [ 4 ] 

"Hakikatı bu yazısile ortaya atan 
Faik Reşad, aynı yazısında şu izaha
tı da vermektedir : 

Adana lafzı alelumum " Adane ,. 
suretinde yazılar ve - her neden-
se - ekseriya medli eliflerin üzeri· 
ne ıned konulmadığı cihetle bazı 
kerre " Edirne ., ile " Edene ,, karış
tırılır idi . [ 5 ] 

Yalnız ( Faik Reşad ) ın yazısı
nın sonlarına doğru ehemmiyetsiz 
bir mürettip hatası da göze çarp
maktadır. 

işte bu vesikadan sonra genç 
alimimiz Sadetdin Nüzhetin eserin
deki menşe hatasını düzelteceğini 
ümit eyler ve değerli teşebbüsünü 
tekrar takdir ederiz . 

1'ahn T oros 

( 3 ) 107 inci yaprakta .. 
( •t ) " Hazinei fünun .. 5 Tesrini 

evvel 1311. Yıl: 3. sayı: 17 
( 5 ) Adananın bu eski imlası E

dirne ile olan iltibastan dolayı 1869 
yılında Mahmud Nedim paşanın sa
dareti sırasında ( Adcne ) nin ( Atana) 
şek~indc yazılması kararlaştınlmış ve ı 
tamım edilmiştir . 

------------------------------------------------------. • 
Iliçlarınızı ve 

( Naftalin ) güve otunuzu ( Naftalin ) 

Ali Nasibi eczanesinden alınız. 

Temizlik 5375 287 Ucuzluk 
-==·=-

1 TAN Sinemasında j 
Bu nhşum 

Sinema meraklıları ve sinema severler sinemanın en şöhretli artisti 
hareket ve canlılık timsali büyük sanatkar 

( Doglas F airbanks ) ın 
fevkalade bir surette temsil ettiği bütün kendini sevenleri fazlasile mem

nun edecek son eseri olan 

(Aya Aşık) 
isimli mükemmel filminde alkışlamıya koşunuz. Sizlere tam iki saat heye

can ve güzellik zevkini tattıracaktır 
Beraber oynıyan : Ateşin ve güzel yıldız 

Pek yakında : 

Bebe Daniels 

Siyah gözler filminin yaratıcısı 

Harry Baur 
çok kuvvetli Dramatik bir eser olan 

( Gaip fener ) 
de emsalsız bir muvaffakıyet kazanacaktır 

6845 
-------------------------------------------------~ 

Alsaray sinemasında 
Bu akşam 

İki güzel filmli yeni proğramını sunar 

1 

( Kara Yılan ) 
Mümessili : Katelin Brak 

Fevkalade heyecanlı salon ve avantör sahnelerle dolu güzel film 

2 
Umumi istek üzerine 

fakir delikanlının hikayesi 

Mümessili: Mari Bel 
Fevkalade esere devam edilecektir. Matinelerde tenzilat yapılmıştır. 

6866 

--------------------------------------------------------
İlaçlarınızı, Naftalin ( Güve otu ) ve 

Parfümeri tuvalet ihtiyaçlarınızı 

Seyhan Eczanesinden 
alınız 

Bir kere tecrübeden sonra her husustaki azami menfaatinizi 
anlıyacağınıza şüphe yoktur 

Celal JJoyer 1 
------------------------------------=-------

T arsoskapı civarında 

--------------------------
Kaçakçılar vatan 

hainidir 
Bu gece nöbetçi eczane 1 

Halk eczanedir l 
~ :.-:1111o=--c"'!":"' 



Sahife : 4 

Adana Borsası muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

----- Klto 14··-,y-ıı-tı---,,----------

cıN~l Satılan .Mikdar 
~ K~ıı a~. ı !~n ço; 

' =-Kapımalı pamuk - ~- ·-= ===•·-========= 
-Piyasa parlağı ,, 
-Pizasa temizi---.. --

33 -35 

iane 1 
iane 2 ~ 1 1-----------·---·-------· -Ekspres ı j 

-Klevl-an-t-----ı------,1 

Türksözü 

Adana Doğum ve çocuk 
bakım evi baş tabipliğin- 1 

den : 1 

Doğum ve çocu~ _bakı~ ~~i. -1 
nin bir senelik erzak ve mahrukatı ı 
ilan tarihinden itibaren on beş gün 
sonra açık eksiltmeye konacaktır ~. . 
İsteklilerin şeraiti öğrenmek ü;ere~ 

başta~abet.e müracaatlir.ı ~-6864 -= 1 

15-19-23-27 i 

1 
YAPAl~l 

Beyaz 1 60 162,50 --.,------ ı C. H. P. Seyhan ilyön-
_§~ya~_h::::::::::~ ____ ;;~~-~~-------•ı k~~ Bqb~~~an: --

Ç J G l T C.H. Partisine ait belediye ya-
Ekspres ı omdaki yeni Yıldız gazinosu v;-ü;:-
ıane 1_3 ___ ----•--------

-Yerli " Yemlik ,, J tündeki Ticaret odasının bulunduğu 
., " Tohumluk-,-. -f 1 3 bina ve diğer dükkanlar kiraya ve

rilecektir . HUBUBAT 
-Buğday Klbrıs f 5 
--- Yerli ____ !--4..,--.=55==-----

" ' 

" 
men tane 

-Arpa--
4,82.5-ı-----

2,82,5 
,1=-Fasulya ,-:-_________ --·---------· __ I 

Yulaf-----
--Delice ---- 1 
-Kuş -yemi , ____ _ 

Keten -toh_u_m_u ___ , ______ ----==--------- 1 

-Mercimek -- j 
,-:-_s_i_sa_m __ -_____________ 1_6,_so ____ ~I--~----·~'------------~~• 

UN 
' 

'
-:~ört yıldız SaJih 800 1 ·= - uç » » -12ç--

..o ...... - ---------- ---------
.~ Düz kırma » ...... ı 

~ -Simit » 

.'.'.:; _Dört yıldız cumh\lriY_e_t___ 750_,_---ı----------
~ ~ üç » » 675 

14 I 5 I 1936 İş bankasından alınmıştır. 

Kiralamak isiiyenlerin her gün 
öğleden sonra saat ( 15 ) ten itiba-' 
ren akşama kadar parti icar komis
yonuna seçilmiş bulunan Fahri U-5 
ğurlu ve Hasan Ataşa müracaat 
eylemeleri ilan olunur . 6807 

6-10-15 

Yalnız tek bir isim 

Harry Baur 
En büyük muvaffakıyetini teşkil 

eden film 

Gaip Fener 
de emsalsızdır 

6836 

~ c;. ~~kırma : r----- _________ ,

11 
Liverpol Telgraflun 1 u Kambiyo ve para 

.,wıttm hmr ----

Hazır 1 6 sl Liret jı---:10,--1 
•--------- --6~ -17 _Ra~ş_m_a-=rk=----- l 97 

Mayıs vadeli 
- 6- OO Frank« Frans-:-ız_» __ --==-ı-:,-:;:-

_T_e_m_m_u_z_v_a_de_I_i ___ Sterlin « İngiliz » 627 50 
Hit hazır _____ 4_195 -Dolar « Amerik_a_» __ - - 121. · 92 
Nevyork 11 58 Frank «İsviçre,. --2--

SAYIN HALKIMIZA 

Bahçe C. Müdei umumili-' 
ğinden: 

Bahçe ceza evinin 1-Haziran -
936 dan 31-Mayıs-937 nihaye
tine kadar bir senelik ekmeği mev
cut şartnamesine göre 8-5-936 
dan itibaren ( 20 ) gün müddetle 
eksiltmeye konulmuştur . İsteklilerin · 
Bahçe C. Müddei umumiliğine mü
racaatları ilan olunur.6865 

~--lllllilll--~D;i;zlmz2:Slil~illlll!lm ...... l ................. ll! 

Sanayi işlerinde ilerleyişi bütün dünyaca tekdir edilen Sovyet Rusya 
fabrikalarının son model yaptığı kapalı bütün dişliler yağ içinde dönen 
saç tablalı Bergüzar sistemi ve çok hafif olan orak ma-

kineler ve yedek parçaları dişli bıçaklar ziraatta kullanılan her cins 

pulluklar Çayır makinalan Tırmıklar ot preseleri Pw
varizatörler bütün Anado1uda kul1am1an ve çok büyük bir şöhret 

kazanan ve Sütlerinizden en temiz yağ çıkaran kullanışlı ve sağlam 

olan Süt makinalanmız çifçilerimizin çoktanberi beklemekte olduk

ları halis çelikten yapılmış Ot kazma!arımız son model ıarif ve 

şık Dikiş makinalarımız gelmiştir · Fiatlar Rekabet ka 

bul etmez derecede ucuzdur . Fırsattan istifade ediniz . 
Pek yakında altı ve dört öküzlü pulluklarımız da gelecektir . 

Deposu Adanada Osmanlı bankası aliında 

Şubeleri Mersin Ceyhan 
6579 44 1 

Kozmin Diş macunu 

NeVrozin liiboratvanıun bu yeni müstahzarı 

1 
bu kerre Adanamızagelmiştir. Her eczahanedc ve ıtrıyat mağaza
larında bulunur . Fiatı 15 kuruştur. 6806 9 

1 1 1 
................. lllClııımt!0imBll .............. .. 

= 

Nevrozin 
Adananın yayla zamanı geldi. Yaylaya gideceklere tavsiye eder. 

N .. 
her evin tabii doktoru olan evrozını her hal-

de beraberinizde yaylaya götürünüz . 
Fazla sıcak baş ağrısı yapar . Onuniçin her halde 

Nevroz. n kullanınız . 
On taneli ktüpleri 60 kuruştur. 1 6805 9 
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1 

15 Mayıs 1936 

.DAoA .. , 
BiR·K-riREi'~ 

RA~T bDbQ 

BELEDiYE İLANLARI 

1- Belediye emlakinden Yeni otelin, heyeti fenniycde bulunan proi 
şartname ve sair evrakında gösterilen tadilat ve ilavelerin yapılması, ta 
bine ait olmak şartile üç sene müddetle kirası kapalı zarfla arttırmaya~ 
nulmuştur . 

2- Bu husustaki şartname belediye fen işleri ve hesap işleri müdü( 
Iüklerinden parasız olarak alınabilir. 

3- Artırma, 18-5-936 pazartesi günü , saat on dörtte beledi} 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

4- Muvakkat teminatı : (563) liradır. 
5-Teklif mektupları, ihale günü öğleye kadar belediye reisliğine t( 

di edilmek lazımdır. 6794 3-7-11-15 

------------~-----__ , __________________________ __... 

SOCONY - VACUM 
WfiiıWFRi •swar:maw •s.w 

l\iüstahsilatı 

Gaz : Develi 
: Kanadlı atlı Benzin 

Mazot : Socony - V acum 
Makine yağı : Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 
Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf, iyi servis teşkilatımızla her 11 

man hizmetinize amadeyiz . 6457 

Merkez kumandanlığı altında 

Muharrem Hilmi 

--------------·----
2-6- 7-· 11-13-15-1~-21-::,23-2§) 

i 
1 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Türk~özü matbaası 


