
r 

6 
Issı r Başyazmanı 

1 FERİT GÜVEN 
-----

1 
3 Son kanun 1936 

CUMA 

5 KURUŞ 

Habeş haberleri : 

-ephelerde kanlı ve şiddetli 
çarpışmalar devam ediyor 

'llparator, Harrar ilınde bütün eli 
ilah tutanların ay sonuna had.ar 

muracaat etmelerini emrettı 

.,. -- Bugün Sıokholmde lsveç Kızıl 
haç çadırının İtaly•nl•r tarefındao 
bombardıman rdilmeai giddetle 
protesto edilecektir. 

ADANA : GÜNLUK GAZETE UN ÜÇ{)NCü YIL SAYI 3417 

Mısırda : 

üniversite 

Talebesi ile polisl&r 
arasında şiddetli çar

pışmalar oldu 

1 

Su meselesi 

Çok müsait şartlarla evlerimizde 
su tesisatı yaptırabileceğiz • 

yapılacak bu tesisat belediyenin 
bütçesine de yiik olmıyacak . ......... ___ _ 
Şarbay,mızın gazetemize beyanatı 

3 

İngilter ve Mısır 
davası 

Kahire: 2 ]A.AJ - 2000 h
lebe İngilizler aleyhinde nüm ıyit 
yapmışlardır. 

Milli birliğin muhtırasına ve
rilecek lngiliz cevabında luğilte · 
ı enin, Mııırın milli davaeıaı •em· 
paliiyle karaılıdığı ve bıdiıeler 
milsaade ader etmez Mııır hllkO.
metiyle müzakerelere girİ§İleceii 
söyleniyor. 

Habeşler domdom kurşunu kullanma
ıklarını bi; nota ile Cenevreye bildirdiler! 

Kebire : 2 ( A . A ) 

Arsıulusal cerrahi kongıesinio 
açılış münasebetile talebe tara· 
fıodoo yapılan gösteriler üze
rine kabine kongrenin toplan 
makta olduğu üniversite binası 
önüne mühim miktarda asker ve 
polis kuvvetleri yığınağa karar 
vermiatir . 

Ayni zamanda tıp fakültesi · 
nin de ayın beııne kadar kapalı 
kalması emir edilmittir . 

Belediyeler imar heyeti tua 
fıodan Adaoa, Tarsus, Mersin ıe 
biı !erinin içme suyu teaisatınıo 
müoakasasında boluomak üzere 
Ankarayı gitmiş o)ao Turhqn Ce · 
mal Beriker şehrimize dllomüa 
tür . 

Londrı: 2 [Radyo) - lnıilte
re hükumeti Mısır birli§'inin no 
taıına verdiği cıvabde İngiltere
nio bo meselezi çok 'fıkıtlı ve 
ıempıtik bir ı<>zle tedkik edece
ğini bildirmiıtir. Ankara : 2 (A.A) -

t\disababadan bildirildi
İne göre cenup cep· 
esinde son iki gün için
e Ras Destanın kuvvet-

leri İtalyan uçaklarının 
tiddetli hücumlarına uğ
rarnıştır. 

İtalyanlar, münhasıran 
gaz ve yangın bombaları 
ullanmaktadırlar . Ha-

beşler müstahkem mev
ılarını tutmaktadır. 

Şimal cephesindeki Ha
eş kuvvetleri yavaş ya-

vaş ilerlemektedirler. 
Harrar : 2 (A.A) - Harur i 

Hava tehlikesine karşı 

liode bütün eli silah tutanla rıo ay 
ıoouna kıdar müracaat etmeleri 
bakkında imparator tar9fından 
verilen emirn•me okunmuştur. 

Bu emir General N asi bu tara 
findan yakında bir tarruz yapıla
cağına delil uyılmaktadır. 

Cenevre : 2 (A.A) - Millet
ler Cemiyeti genel sekreterliği 
Hıbeş hükdmetindeo, Habetlerio 
domdom kurşenu kullındıklırını 
yaleolıyan bir nota almıştır . 

Adisabeba: 2 l A..A] - H ·bet 
kıtaatı E•itre c•phrıindc İtalyan 
bombırdımıoı altındı yavag ya
vaf ılerilemektedir. 

Sire bölgesinin tamamı ve Tiğ· 
renin de yarıaı Habeşler elinde 
bulunmaktadır. 

Loodıa: 2 [Radyo] - Alınan 

haberleıe göre, iki muhasım ta
- Gerisi üçıincıi sahifede -

Hava kurumuna Adanalılar altı 
ayda 193,357 lira verdiler 

25 bin liralık yılbaşı piyangosu satıldı 

Adana Uçak Kurumu binası 
Adana ııçak kurumu başkaoı rimiz 4 temmuzda mühim bir 

Sabri Gül bir mubarririmize bava toplantı yaparak bavalarımızıo 

Kahire : 2 (A."-) - Elezber 
üniversitesioe mensup binlerce ta
lebe bu sabah ğösteriler yıpmıı 
lır . Talebe ile polia arasında ç., 
pıımal., olmuıtur . 

Bir la lehe ağır, st!<İz polis ha· 
fıf yaralanmıştır. 

Abbasiyede de tsiebe ile polia 
arasında başka bir çarpışma ol· 
muş, polis, üı.,in hşlu fırla 
tan talebeye korşı ıilab ltullan· 
mek zorunda k.lmı,tır . 

On beş talebe ve bir çok po 
lis yaralanmıştır . 

Kahire : 2 ( A A ) - Hllk6-
mrt gai. maskui salıo ılınmuı 
için 25,000 M• ıır liruı t•haisıt 
vermiştir . 

Londra : 2 ( A.A ) - Deyli 
telgrafın tahminine ııöre Eden Mı 
sır meselesini iyice tedkik etıik
tt:n ıonra idıoeceği kınastle nok
tei nazarını arkıdaflarıoa bildi. 
reC•ktir . 

Taymiaio Kahire aylarına gö . 
re de Mu•r müttehit cepbeai mü · 
measillcri Edenin bir me lı:tubunu 
ledkik •tmekt .. ve b nüz bu hu
susta bir mu tıo laıı beyan etme 
mektcdirl er . 

Avusturya dan 

Dün kendiai ile su iıleri hak
kındı görüştük • Bize şu izahatı 
verdi : 

- Dahiliye müsteaaunın ri 
yuetiode toplanan ve Bayındır· 
lık, Sa~lık, Ekonomi Bakanlıklıırı 
mümesıillerile imar ve beledi 
yeler bankası umıım müdürlerin 
den mürekkep komisyon Merain, 
Taısus ve ş•hrimiz içme ıııyu te
sisatım mül•ahbıde ihale etmig
tir . Ş11rtname mucibine., mü· 
teabhit mukavele tarihinden iti · 
buen on beş gün zsrfıoda işe 

baalamoğa mecburdur . 
Biliyorsunuz ki ıebrimiz içme 

suyu tesisat projesi 1927 senes n· 
de yeptuılmıa ve Nafıa V•kale· 
tine• de tastik tdilmişti. Yeni 
mukaveleye göre müteahbil altı 
ay zaıfında bu proj•de z.ruri jÖ· 
ıülen tıdılatı yaptırarak Sı bbat 

ve Nafıa vekalrtine yeniden tet
kik ve lastik ettirecek, oodın son· 
ra de teaiut ve inşaata bıflıya-

Bir yazıcımıza su işleri hakkında 
beyanatta bulunan Urbay Turhan 

Cemal Beriker 

rak iaio temamını bir buçuk se
nede bitirrcektir . 

- İçme ıuyu nereden ılını 
cak ? 

- Hatırlıyorsunuz ki proj•· 
ıioi yapan Avusturyalı ıirket Dıl
berler selı:isi denılen mevkide , 
bundan evvel bir sondaj yapmış
tı, ıu işte bu noktadan ahnerık 
üç yüz metre timelde en müsait 
bir tepe üz.rinde vücude getiri · 

- Gerisi ikinci say[ ada -

Stokholmda yarın şiddetli bir 
protesto toplantısı yapıhyor 
lsvec Kızıl Hac hastahanesi bombar· 

• • • 
ltaıyaoın yaptığı itha dımanr luzitanyanın batırılması na-

lat bono ile Ödenmo.k l Al ' b r / "k f J 
isteniyor ~ sı manya_nın aşına re a et er O· 

Ankara : ;(A. A) _ 8 n 1,, ğurmuşsa /ta/yanlar için de büyüu 
giıız gazeteleri Avustu•ya lıalya aksülamel/er yapacaktır. 
münasebetleriode büyük bır so 

ğukluk göründüğü 1o ü keyd• tmekte 
ve soğukluğuo h~lyanıo lııırp mü· 
nuebetile Avusıuryadan yaptığı 
itbaliitı hooo ile ödemesinden 
zecri tedbirlere iştırak etmiyen 
Avuamryanın 1. giliz ihracat mü
esseselerinin boykotuna nğr~ma
ııud an ve b6ZJ müesseselerın kon
tr• tlrını fesh etmelerinden ileri 
geldiğôui yezmaıttadular . 

Mübadttle müsteşarlığı 
kuruldu . 

İtalyanlarda Kızıl Haç hastahansini bom
bardıman ettiklerini nihayet itiraf ettiler 

Kabirr : 2 ]Radyo[ - Stokhol· 
mdan bildidlior: 

Habeş kuvvetl.ıiyle biılikte 
çalışon İsveç Kızıl Haç heyetinin 
İtalyan tayyareleri tarafından 
bombardıman edilmiş olması bu 
rada büyllk teessür ve he)ecanla 
karşılanmıştı r. 

Hükümet, her ihtimale kartı 
Stokbolmdeki İtalyan SefarethA· 
ııesini süet kuvvetlerin muhafaza 
sı altına almıştır. 

Kahire: 2 [Radyo) - Adisa
bebadan lıildiriliyor: 

İıveç Kıı.I Haç beyelioin dok

-Gerisi ıiçıincıi say{ ada-

Dıt itleri Ba1'anı Eden nmı
nının en mühim kıemıoı Habeı 
mesrletinin aldığını ve İnfilte~e 
bllkıimetinin Mıeır iıini çok öa<>mli 
bir tekilde tetkike mecbur oldu 
ğunu beyan etmiıtir. 

Yunanistanda intihabat 

Atine : 2 ( A.A ) - Baıbekan 
Demircısi seçimlerin 26 ıkincı kA
nunıia yapo l•ıcağını gazetecilere 
söylAmiştir . 

Moskoyada TUrk 
ı esim sergisi 

Ankara: 2 [A.A] - ModHn 
Türk reaim aergisi diln Moskova · 
da meruimle ıçılmıthr. 

MerB1imde bük6met erkiaı 
da hazır bulunuyordu. 

Konyada şehidler 
anıtl 

Konya : 2 (A.A) - Kooyıda 
Alıeddin trpesinde kurul•n ıehit · 
lrr ıoıtı dün törl!nle açılmıştır. 

Fransanın korkusu 
Müşlerek haı eket başladığı 
takdirde kara, deniz ve ha

va tehlikesinden korkuyor 

İogilıere Akdeniz devletlerine 
müracaat ederek Akdenizde İn
giliz gemilerine İıalyınlu tara
fından bir taarruz vaki olduğu 

lakdirde yardım edip etmiyecek 
lerini sormuş, Türkiye, Yunaniı
tan, Yug slavya, Romanya m6ı
bet cevap vermişlerdir . 

En lı:uvvetlı bir Akdeniz dev
leti olan Franunıo ne cevap ver· 
diği veyı vereceği beallz anlııı • 
lamamıştır . 

Fransanın müsbet cevap ver 
mek busuaunda gösterdiği tered· 
dütü Pöti Parizyen gazetesinin 
yazdığı bir yazıdın kolaylıkla öğ
renmek mümklln olmaktadır ! 

tehlikesi yıırdımı bakkrnda şu emniyeti ye tehlikeyi karşılamak 
ıııl bevaoatta l.ıulunmuştur . içia şimdiye kadar yer mahsulle · 

Türk bava kurumunun 24 Ma- rioden verdikleri yüzde yarım ya" 
:ıs 935 deki ko· grrsi bu çok / dım parasını yüzde ü~e çıkarmış-
00eıı:ıli kurumun çalışması ve esas tardır . Bu mühim vatanseverlik 
~ıı:ıacıoa dah• kuvvetli adımlarla ! ve fedakarlık gösteıişidir · Çüo· · 

·-----
Roma : 2 ( A.~ ) - Doğruca Komşu memleketlerde : 

İngilterenio ltalyaya karıı 
bahri t<fevvuku .. fı baıp remi· 
lerindedir • 

İngiherenia bu gün 4-4,750 
tonluk 15 büyUlı. harp gemhine 
karşı ltaly11 biç bir ı•mi çıkara 
maı . Çüokü eakipUskü dört di· 
ritnotu tersanelerde yenilenmek 
te ve iki taneıi de henDı tezgab
t.dır . 

~• rlemesioe bir başlangıç _ oldu. kü: borçlu veya boıçsuz. her çif-
aşbakanımız İsm e t İoöııü kon çi adları brlli mabsullerıoden n~ 

gıeyi açarken bava teblılı~sinin • satarlarsa yüzde üçüoü vermeğı 
hh ğ ı· kadul etmi•lordir . Bu karar Baş a e emen ığini . ı ne dem rk ol- • 

Başbakanlığa beğlı bir mübadele 
ve döviz müsteşarl • ğı ih<lus edil
miştir . Bıı karar zucri tedbirlerio 
tatbikından doğan vaıiyetle alil. . 
kadardır . 

Vataniler Suriye de yeni kurulacak 
idare şeklini nasıl karşılıyor. 

Vataniler başkanının diyevi 
duğuou ve bu uğurda Türk ulu- Bakanımız ve genel merkezimiz 

e' lllaa düşen ödevleri açık dille tarafından çok beğenilmi, ve 
Btılattı . Bu işaret bütün yurdda " Adana çifçileriııio bu kararı-

Siğorta ücretleri indi 

Londrıı : 2 ( A.A ) - Akdeniz 
d~n Kızıl denize yollanacak eşya
nın harp teblıkesire karşı siğortıı 
licretleri h•r yüz İogiliz lirası için 
h·•Ş şilinden üç şilin dört pense 
indirilmiştir. 

Vataniler b•ş güa evvel Şam
da merkez idaresini uçup yeni 
den faaliyetle çal • şmağa başladı· 
!ar . 

Suriye işlerine temas •tme· 
den Önce size biraz Lübnandan 
bahsedeyim : 

Zırhlıların Akdenize ııelemi
Y eceğini nazarı dikkıte ılıoıa bi 
lr, Akdeniz filosunun Baıhım Ho 
od ve Renovn ve Reıolution adın· 
da ki dört bDyük gemiıi ve ıimdi 
CebelDttarıkta bulunan yeoı iki 
baıp k.ravezörD ile, İngiltrre ezi
ci bir tefevvuk temin edebilir • 
Hele, 32 mil ıllr'att .. olaa o deh
aeıli Hood ve Renovr Akdeoizi 
hır yıldırım gıbi tarayıp yarabi· 
lirler . 

Yeııi bir atılış doğurdu . uın memlekete güzel örnek ola-
~da oamııda bu önemli itde C•ğı " ifade edilmiş vfl nitekim, 

kendıne düşeni yaptı ve bava teh· diğer vıliyetlerden baıılarına da 
lbıkelsidni b·len üye Y•Zımı bararttle ö. oek olmuştur . 
aşa ı . Yüıdelerin bu suretle ıltı kat 

. . Tehlike iş1rethe Adına çifçi artırılmui karıınnda bu yılki 
sının 4 temmuz 935 k b Adan• şubeei gelirinin 200 -250, . ı rarı, u . 'k 
:ş~ vc~il,eıı öueıni pek günl ve 000 lira olarak tahmin etmıştı · 
ç ık hır _surette göstermektedir . G çen beş aylık .,zamanda elde 

Herkeıin bildıği' gibi' ç fçile _ Son'u ıiçunic1 sayjada-
81 

Akdenize gelen bir 
lngiliz zırhlısı 

CetıelüttHik : 2 ( A.A )- Bir 
lngilız k rovazörü isken der ye.Jeki 
lıloya iştirdk etmek uzere huradrn 
ayrılm ıştır. ı 

Gece gündüz devam etml'ğe 

başlayan yeni vatani top l antılı 
rının uikı Suriyede kurulmığa 
başlanın yeni idare şeklidir . 

Vatırni fırkası liderleıioden 
Cemil Merdüm kendisine mü
racaat eden ga:ıdecilere bu hu 
susta şu beyanatta bıılnnmu§tur ; 

Fı anıızlar Suriye ile Lübna 
oı birbirinden ıyırmağa çok ça
lıştılar . F ıkst sonunda onlar dı 
Lübnanlılar gibi bu iki memlrk.e 
tin bir siyasetle idare edilebile
ceğini anlHdılPr . Aynmak ıiy•
seti daima ş i kayetlere sebrp ol 
du Ş• mdi Lübnaoda y•Di Reisi 

- Gerisi ıiçüncıi sahifede -
D•ğer taraftan lnjilten ikiıi 

- Gerisi dördüncü aagfada -



ayfa ; 2 

Küçük hikaye: 

Haklı öçler 
- Oh .. K rriman ' mahvol

duk, gözletim •. yarabbi gözlerim. 
Yırmi a ltı senelik göksünde, 

kalp ta, .mayan genç kadın bu eöz-
1.ri duycaılı bile .. 

Bıy aynas ın ın karş ı sında çi · 
vil• nmişli . Kristalin içinde, göz 
bebeklHi, ev leriı. d ro fırlamış .. 
yüzü, kalbura dönmüş, çılğın ba· 
kışlı bir kadın görü>ordu .. 

Bak t ı .. . ebedi bir bllsrao ses
si z lığiyle bak tı .. artık ele geçmi
yrn bir güze lliğ in , terkettiği, bir 
harabey le .. korku nç bır yüzle göz 
gözeydi ... lğreo ç ruhunuo, mad 
del r~en hayal ı karşısındaydı .. 

Fakat şi mdi, sürekli bir fıtı 

nanın, girda b ından ku ı tulmuş, 

duru (s•kin) bir insao rubu taşı 
yordu .. 

Bir anda, bütün benl iği ~ bütün 
ba y a t ı duıulmaştu .. bir anda o, 
"kalbi güzel olsun fels.fe~inio 

kahramanı ol muştu .. fakat, ne 
ya z ı k ki , hı l katın asıl huviyeti gibi 
dfğil, ha k l ı bir intılumıo hınçlı 

pençesiyle .. . 
Ruhsuz bir heykel gibi durur 

kr n ani bir göz sıli boşaodı .. göz 
leriode ş erit l eıen gr çmişler, bir 
df'n kopuverdi .. eliode sıktıği di . 
dik didik elli .. · 

Etleriyle yüzünü kap ıyor du 

l\hsaya doğru ılerl r dı, küçük ku
tunun a çık k apağındaki titrek ya
zıyı 1:. ir daha okudu (Şimdi bıya 
t ın ben den farksız drği lmi Keri
man • ) 

Kutuyu bir del ı gibi kaptı. 
kollarını geruek döndü ve kö§e· 
deki ır z l on kta ideyen genç ada
ma fırla t tı .. ve ~ükrrdi : 

- Alçak ... 
Korkak bir erktk bıçkırı~ı 

kekeledi : 
- llen mi ? .. 
G r nç kadı nın bütün saçları 

dim dılı kuild i .. yüzüyle tezat 
taşan zengin göğsü ini p çıkıyordu, 
kilitlenen d; şıeri arasından : 

Ya kim . dedi . 
Gtrı ç ada m afallayan bir yüz 

le a yı ğa ke lktı .. i lıi koluıııı uza
tarak ... onu aııyordu ve: 

- G el Kerim an . oh göremi 
yorum ... benim ıuç um ne. diyordu 

GPı:ı c ka d ıo, keıı d isin i a ra yın 

lı u kör ve iğıerıç erkeğin , on da · 
kik~ evve line kadar, can veriıce
sin e sevdiği , adam olduğunu bil
m • m k istıyo r du Nefretle baiır · 
dı : 

- Fer it lıana göıünme artık .. 
- Ben mi ? .. 
- Kim olacak .. 
- Demek . ., 
- En t düşündüğün gibi .. 
- Yapma Keriman .. 
- Artık benden oe umuyor-

~un kör .. senio yüzünden bu bale 
geldim .. 

- Ya .. demek ben köıüm .. 
d emek ben kördüm öylemi? 

- E vt l kör oldun .. 
- Kim in için ? 
-- Arzun için .. 
Bu acı sözden d i leıim Ferid, 
sesin geldiği ta rafa çılğıo g.i-

bi kollarını savurdu ., n Kerimı 

nı y a kal ıya rak, serhes kalan di
ğ r e lıle tab ı ncı~ını çıkaıdı ve 
gösiinde !; trpıo a n k a dı n a bo;alttı .. 

G en ç kadını hala kolundan 
bııekmam ı ~ti. Bir şey batırlamiş 
gibi mırıldandı ve : 

- Tamamlanmadı . diyerek, 
son kılın kıır şunu beynine ateş
ledi.. 

• * • 
Ker imanın kocısı veremdi .. 

Bu süre kli but.lığın ihtiyaciyle 
Doktor Ferid, aile doktorları ol 
muştu . 

Keriman, hasta l ı gı bir buçuk 
sene SÜrfD koca~ından artık bık 

m ıt t ı Selimi ald e tıyordu . Hem 

de e•lerine bayat vermek için 
gireo doktorla ... 

Selim bunu etzmi§ '\le batta 
bu ihaneti bir gün gözleriyle gör 
müştil . · Fakat içine attı .. Hayatı
nıo son demlerinde bir fırtına 

koparmak istemiyordu .. 
Yalnız gözlerini lupdıktan 

sonra alınacak bir intikam yolu 
arıyordu .. . 

Nibıyet basit bir intikam 
şek l ini ketfetti .. 

Çok ıevdiği bir doıtuna bo 
soo arzusunu açtı ve kezzaptan 
dıha şerliı bir mayile dolu ve 
hava ile tazyikli bir teıtibatlr ku
tu yıptırdı. Ölümünü hissettiği 
ıon gece, genç karınnı okııyarak 
büyük bir soğukkanlılıkla: 

- Kerimıacığım, diyordu. 
artık hayatımın btlki son ıaatla
ııoı yaııyorum .. Saoa, haklı oldu 
ğun istikbali yaoatacak olan bu 
emaneti bırakıyorum .. Ben öldük· 
ten bir gün ıonra açabilirsin. 

S. lim bunları söyleren, Ke
riman hiç şüphelenmiyor, bu 'Öz· 
!erdeki rsrarı ınlıyamıyordu bile. 
Ve ara sirı zoraki bir ı ~ selliyle: 

- Böyle ıeyler ıöyleme Se· 
limciğim, diyordu. 

Selim devam ederek: 
- Ha .. şu küçük maslı:eyi de 

al, fakat hu kutuyu açarkee göz· 
lerine tak. demiştı. Keriman 
kocasına: 

- Allah ğöstermeıio ımma 

Selim, ne tuhaf arzuların var .. di· 
yoıdu. 

Genç ıdam, genç hHta: 
- Hastalar çocuk gibidır Ke· 

riman. Bu son arznmu da yapmaz 
mısın?. 

Geaç lı:adın bu sözlerden g~ç 
lı:alan vicdın azabını duyar gibi 
oldu. Ve birkaç damla da sebebi 
meçhul göz yaşıyle ant verdi .. 

Selim, iki gün daha yapmıştı. 
öldükten bir gün sonra vasiyeti 
tutuldu ve merasim iki kioiyle 
yapılmıştı ki Selimin öcü daha 
mükemmel alındı . 

Maıkeoin buradeki rolünde: 
Kerimaoın gözlerini , ömrünün eo 
nuoa kadar toııyacağı çirkir>lik 
ve sefalttini görmeıi İçin, iliicıa 
tesirindeo kuıtaımasıydı. 

Nihad Tongüner 

Bulgar düşmanlığı 

Trakya ve Anadolu Bul
garlarının hayatı ve li
san adıyla bir kitap 

çıkardılar 

-· 
19 Mayıs 1934 devriminden 

sonra Bulgaristanda kapatılan bir 
çok cemiyetler ırasında, bunların 
en belli baılıcılarından biri olan 
Trakya cemiyeti de vardı. 

Fakut Sofyıdao gelen haberler 
bu cemiyetin kapanmıdığıoı, sa· 
drce iımini deiittirerek ıKilllür 
crmiyeti" altında çalııtığını bildir
dirmektedir . 

24 tarihlı Zora gazetesinin y11z · 
dığına göre, cemiyet geçenlerde 
1935 senesinin kongresini yapmış 
ve toplıntıda c•miyetin bir seoe 
lik işleri konuıularak •Trakya ve 
Anadolu Bulgarlarınıo bay• tı ve 
lisanı. adiye çıkarılan Almanak 
me .. zuubabsedilmişt i r. 

Bu orşriyıtlı, Bulguların Tralc 
yadan maada Anadolu yakasma 
da yayıldıkları ve buralarının Bul 
gar olduklırı (!) anlatılmak iıttn
mekt ?dir. 

Kongrede cemiyetin 1936 büt· 
çesi de tesbit ,di l miş ve idare be· 
yetinde eski T rakya komitesinin 
sabık reislerinden İvao P. Or
menciyef gc tiıilmittir. 

3 
(Türk Sözü) 3 So11 kdnun 1936 

Ekonomi Mersinde köycülük 

llbaylığın ve hü
kumetin hayırlı 

teşebbüsleri 

ŞEHiR DUYUKLARI Ceyhan haberleri: 

Alman yaya 
Elma ve yumurta 
ihracatımız artıyor 

Almanyada Türk ticaret odaHı 
rnporundan: 

Türk elmalırına talep rapor 
haftası içinde dahi denm etmittir. 

Teessüre d•ğer ki bu taleple 
rin en büyük bölümünün tatmininr 
maalesef imkao olmamııtır· 

Çünkü Türkiye'den teklif alı- j 
namamıktadır . Yaloız İıtanbullu 
bir ev Almanya 'ya yenidtn 400 
sandıldık bir parti ıatmaya muvaf. 
fak olmu§tıtr. 

Tüı k elmalarına ve batta ltk 
mil taze meyvr lerimize t . lebın 
bundan sonra dahi devam edrce 
ğini kuvvetle tahmin etmekteyiz. 

Bundan dolayı ibracatcılarımı 
zın mal verebilmeek üzere biran 
evvel faaliyete geçmeleri ve ha· 
zırlanmaları tavsiye olunur. 

Aocak - gı·çen hafta da ıöv 
lendiği üzere- fiyatların beyhu· 
de çıkırılmasından kabil olduğu 
kadar çekinilmelidir. 

Çünkü Almanya muayyen fi 
y.tlardın yukariya itbalatıı vana§· 
miyacağındao bazı yaıılış buıp 
ve tahminlere kapılıoılmııı düıen 
fırsat ve ve ihtimılleria kaçırılma· 
ıından baık11 bir netice vr rmiye 
cektir· 

Tüıkiye'den taze meyve ve 
bilhassa elma, aı mut ve portakal 
ihraç rimele istiyen evlerin, ıdrel· 
lerioi bir•n eyvel bildirmelerini 
şurada biı daha dileriz. 

Türkofıı İzmir ıo beainin teı
viki üzerine bir evio biç olmazsa 
bir tecrube yapabilmelc üzere Al
manya'ya bir mikdar hze üzüm 
ve kavun ihracına trşebbfis ettiği 
memnuniyetle öğrenilmiştir. 

İhracatımızın hu yoldaki tek· 
lifi buraca derhal ebenımiyetle 

karşılanmış ve alıcı bulmuştur. 
Tasavvur edilen bu tecrübenin 

tahakkuku pek çok temenniye de 
ğer bir badişe olacaktır. 

• •• 
Almanya yumurta piyasaların· 

da bir h • fta öııcesine kaı şı önem 
li yenilikler olmamııtır . Geçen 
hafta bildirildiğimiz fiatlar bu 
hafta dahi muteber sayılmı§lıt . 

Türkiye ile olan itlere gelin· 
ce : Rapor haftası içiı>de Alman 
yumurta daiıeıiyle Türk tacirlP.ri 
ıruiodı muamele olmadıiı bu 
daire ile tamaeımızdan anlaşılmış
tır . Reichsıelle für Eier Tüıkiye · 
den teklif alRmadığına ve bu yüz· 
deo iş ybpılamadığını bildirmek 
tedir . 

Yumurta dairesioin fıkrine 
göre Türlı.iy eden son g:inlerde 
mal alınamaması böyleçe lstanbul 
dao teklıf yapılam•muından il~ 
ri gelmittir . Fiatlar g•ç n hafta· 
ki gibi C ııoıfı 1440 taneli" bü
yük sanJıklor için Alman hududu 
teslimi 86 mark raddrsindedir . 
B sınıf için ise 5 mark daha fn 
la ödııomektedir . Dıkkate değer 
bir hadise olarak öğrendığimiıe 
göre yumurta dairesi kendisine 
mal astan İstanbullu bir firaıaya 
oldııkçı önemli bir prim , yani 
mükifat vP.tmiatir . 

Bunun sebebi , Türk firmaaı
nıl\- göoderdiğı yumurtaların yu 
murta dairesinin arzu ve talebine 
her busneta uygun çıkmasıdır . 
Ayoı firma Beicbat•lleden bu su· 
retle ikinci defa olarak müklfat 
almaktadır . 

Bu mükafat meseleıini öteki 
ihracatçılarımızın önemli dikkat 
bakışını arzederiz . Kendilerinin 
dahi iyi mal göndererek muıy · 
ytn kaıdan başka böylece müka 
fat alm11ları kabil il..en b ~ zı dik 
katıizlik yüzündeo batta zarara 
düşmrleıi cidden tteesilre layık 

olduğu kıtlar ıolı§rlmı7an bir lı:ey 

............ [ .......... . 
5 ikinci Kanun 

Her tarafta büyük ha
zırlıklar yapılmaktadır 

M.rsio - lıimiıde köycülük 
çalışmaları bir plan ve siıtem al
tında ılerilem r ktedir. 

Vılay• ile açıla o köy itleri me
murluğu bugünden itibaren çalıt 
maya bışlıyacak, blltüo köy Jgleri 
bu kanaldan geçeceği gibi bil lıı1· 
met dayrelerindki köylü itleri ve 
lıöy kanunuoun tatbikatı ıailık 
durumlau da buradan takib edıle 
c•ktir. 

İlbaylıkca bir tamimi• Kıy· 
makamlardan ve Nıbiye MUdürle· 
rinden mıntakaları içindeki köy
lere ait yaoıden bazı mallimat 
iıtemiştir . 

Bu tamimde bilhassa mektep 
ve yol işleri üzeriDde durulmak· 
tadır. 

Kaymakamlar ve Nabiye mü · 
dürleri, her köyde ayrı ıyrı mek· 
tep kuımağa imkan olmadığın· 
dan birbirine yakın köyleri grup 
halinde toplamak için bunları tes
hil edrcekler, mekt~bi olan veya 
bir mektep yıpılması lü:ı:umlu bu
lunan köyltrle bu köyleri birbiri· 
ne bığlıyan yollarıo haritasını 
yaptırarak kısa bir zaman içinde 
Vilayrte bildireceklerdir. 

Diğer taraftan Balkevinin, 
Vıliiyetia yaıdımiyle kurmayı lı:a
rarlaıtııdığını Nnmune köyünün 
etüdlrri yapmıktadır. 

Bütüun bu çalışmal•ra bakıla 
rak936 yılının vilayetimizde bir 
lıöyı:Ulük yılı olarak anılabile 
ceiinl söyliyebiliriı. 

Konyada 
Sızmada acıklı bir 

cinayet oldu 

Konya da Ecz.cı lbuhimio kar· 
deşi olup Sızmada oturan İsmail 
arife günü ak§amı dükkanından 

çıkarken iki el atılan RUvelver 
kuışuııuyle öldüıülmUftÜr. 

Kuışunların bir taneıi akçiie· 
rine' diğeri de kunından geçe 
rek dahili n rzifden derhal ölümü· 
ae s tbehiyet vermiştir. 

işe el kcyan hükumet kuvveti 
derhal araıtırma yıparak suçu iş 
!iyen ayni köyden Fellah oğulla· 
rından Mrhmet Eyyup ve kayak 
Basan o&"ullarından Ali Duan ol
duğu anlışılarak tutulmuşlar ve 
C. Grnel uvamanlığına teslim e 
dilmitlerdir 

Krom madeni bulundu 

Konyar.ın Cibınbeyler kaza· 
110• tabi Zivarkın k&yfinde 250 

hektarlık bir arazi dahilirıde 
kıom ve amyaot madenleri bulnD· 
mıııtur. 

Kaçak puşu yakalannı 

Gani Safzade aramında otu 
ran Bayram oğlu Rüstemin ıvin· ' 
de Halep işi kaçak bir pu§u bu · 
luomııı ve Rüstem yakalanarak 
ibtisu bok y.rine verilmiştir . 

fiyı-ttir. Çünkü kendileri dahi yu· 
murtaları batka illerdeo HlıD 

almaktadırlar . Şu halde yü'Zde yüz 

iyi olmıyan yumurtılorı ne alma· 
lı , ne de göndermelidirler ~i, hem 
kendileri zarar rtmesinler, hem 
dıı yumurta dayrcıi aldığı mal
dan mtmnon kalıbılsio . 

Temiz mıl göoderılmesi ban 
dan baıka daha çok it yapılma 
sırıa da yeoi imkan ve ihtimal· 
ler açıcılı:tır . 

5 ikinci kanun Adına lı:urtu 
lut bayramı için müesselerde ve 
okullarda büyük hazırlıklar ya

pılmaktadır . Bilhassa 5 kaouou · 
aani okulııoda yapılmakta olan 

hazırlık cidden g6kıümüzü kabar
tacak bir dert cede bulunmakta 
dır • 

Dığer okullarda da hazırlık
lar buna göre yapılmakta ve çok 
güzel bedialar hazırlanmaktadır • 

Derslere başlandı 

Bayram ve sumest.r tatili do· 
layıaiyle tatil edilen okullar da 
dünden ıtibar~a derslere ba§lan · 

mııtır . 

bUyUk balo 

Bet iltiDci kanun pazar gllııü 
akşamı yokıul ve fakir yavrular 

çıkarına verilecek olan balonun 
bazıılıkları temamen bitiıilmiı· 
tir . 

Bılo gecesi büyük ıürpiıiz ya 
pılacak , piyanlıolar çekilecek 

tir . 

Maaşlar verildl 

Memurinin ikinci kioun mı · 

ıgları dün verilmiıtir . 

Kuyuya düşen yavru 

Kayalıbığ uramında oturan 
Abdulkadiıin hizmetciıi oa yaı 

farında Muıtafa kızı Ümmügülsüm 
ellerini yıkarken muvazene1ini 
kaybederek kuyuya dOtmüıtür . 

Sığ kolonda• yaralı olarak çıka 
rılan yl'l'ıucağ•z hem.,n memleket 
beatabanuine götlhülmüt ve te
davi altına alınmıttır · 

Yangın başlangıcı 

Sugediği aramında Hacı Meh . 
medin on iki yaşlarındaki kızı 

Fatmanın yaktığı mangaldan sıç· 

rayan kıvılcımlardan yangın baı· 

lıngıcı olmuş ise de bemeo yeti 
oilerek etrafına bulaşm11ına mey· 
dan verilmeden ıöodürülmüıtilr . 

Kumar oyna· 
dıklarından 

Paralarile cUrmUmeş
hud halinde 
yakalandılar 

--
Mchmed oğlu Aziz, Ômer oğ · 

la Nureddin , Kadir oğlu Maata· 
fa, Muehfa oğlu Sabri, Mustafa 

oğlu Ömer, Abbaı oğlu Veli, Mua 
tıfa oğlu Duran , Ahmet oğlu 
Şemsi, Mııstata oğlu Zeynel, Ha 

1'I oğlu Ned im, Salih oğln Yu 
ıuf DıvarhbabçadB zarla kumar 
oynarlarken cürmllmcıhut balio· 
de ve 265 kuruş para ilf'; Eski 

iıtaıyonda hamal Hü~eyin oğlu 
Kerim adında biriıi genel cadde 
üzeriod • otnrup öoüne de altı ku· 
ıuı koyup eline aldığı zarla hal 

kı kumara le§vik; Arabacı Şaban 
oğlu Muslihiddin adında biriıi 
de Kuruköprü belisı yaoıuda ba 

ıına topladığı lıir takım adam 
farla kumar oynarlukcn yakalan· 
mıtlardır . 

Kama taşıdığından 

Mı ·za oğlu Ali Gironua üze 
rinde kam• taşıdığı gÖ• ülerek a 
lınmıt ve hakkında kaauDi it ya 
pılm ı ıt.ı . 

Adliyeyi soydular 
Bu 

Ceyhan : 1 ( Ôzrl A.ytarım 
Jan ) - D!in bir hırsızlık vokf 
zuhur etti . Bayram gectlerind• 
hangi gece zarfında vukua geld 
henüz bilinemiyen hadiıe şudur 

Hırsısın biri i hükumeUeki İl 
odasının pencere camını kırdık.ti 
sonra içeriye girmiş '\le orad 
müddei umıımilik odasına geç• 
ve vekil bulunan baıkAtibin maıi 
sın ı n çelı:m•cesiodeki emanet ol 
60 küsur lirayı ve Adl iyeye 
ilAm pollaıını aldığı gibi masao
diğe r bir gözünde bulunan dört 
bancayı alarak {ı rar etmi9tir . 

5 
mizi 
ait p 

1 
ura:y: 
deki 
düd ' 
lerdi 

2 
beşt 
tulu 

Çok şayanı dikkat olan bu .,a 
kanı n küstah failleri tiddetle araı 
nıyor. 

ına !l 

her 
kur 

faal polisimizin bu işi de too4 
ıneydsna çıkarması bekl•nmektır 

dir. 

Şarbayımızın 
gazetemize bey• 

anab 
Birine sayfadan arlan -

lecek bin ııekiz metre mikeplı' 
bir drpoda toplandıktan ıonrf 
ıebre teni edileı:ektir . 

Proje öyle yıpılmııtır ki; k• 
eabamızın en yllkıek noktası ol 
Tepebığda iki llç katlı binaDaf 
en yüksek noktaaına kadar taz~ 
li ıu veriltcektir . Şu bıle ır&•1 

ıehlr ıuyuoa abona olanlar evle' 
rinin bet hangi bir katında bil 
zaman içme;,., yıkanmafa y•et 
cek tam iz lıir PU bulıcaklaıdıt' • 
Projqf' ııöre feanio ea ıon t.rJ 

süel 
kıt ij 

tim 
ön!i 
saa 
lan 
süe 
s•I 
saa. 
dü 
kik 
mü 

kiyatina uygun olarak ıu hem fili 
re ve hem de tazyik edilecdıtir. 

Bioaeaale,b, bo auretle bııti 
kımız, tifo, dizaateri, •m11li gi• 
bi 11tlıia muzir meddeler tat•' 
yan şimdiki ıuları içerek hııutı· 
ğa yakalanmık tehlikesinden ._. 
maman kurtolmuı olıcalı:ıu • 

tik 
ge 
ve 
bü 
gö 
ko 

- Evlere su, ne ıartlarh ve' do 
nı rilecektir . 
b' - Mukavtle mucibince mDt• 

abbit ırkiz yüz elli abonıoın dı· b 
hili traiaatını da bağliyacak, .. iy 
sutı koyacak, işletecek tealinı el 
cek, belediye bunuo bedelıni ıa· 
kiz; on aenede alecaktır . Hrr b_, 
gi bir evin su teıi11tı mrıell oı.ı 
lira tutuyorsı belediye buoun b•' 
delini 1enede llç d&rt lira gibi 
küçük takıitlere bailıyarak tabııil 
edtceltir . 

Yine mukavele mucibince •t 
teabhit teeiHtının kabul tarihin 
den itibaren bir &ene mürl Jeti• 
islt tilmesioi deruhte etmittir: "i I' 

a 

oi ıokaklara, evlere ıu ver ılikte• 11 
sonra çıkacak, arıuları dth:~lte· g 
celr, getireceği mutabanıılar va•· 0 
tasi:e teaiu tın kullanışlı usu!UnD t 
ISğretrcek, oodan sonra belediye• 
ye devr edecektir . 

- Teaisatın bedelini beleJif' 
naııl ödeyecek, bunııo parası ba· 
zırmıı? 1 

- Büyük bir şiikran duygusi· l[ 

le sölemeliyim ki; İç Bakaoı Şült• 
ıü Kaya , bu i§t• ilç §ebrin ed 

büyük müubiri olmuştur . 

Bize kredi açao belediye lct 
bankuı şimdiye kadar beş srne· l 
deo fnla vade kabul etmezke~. 

uyın iç Bakanının müdahalrıile 
bu müddeti on seneye ç kardıiı 
gibi, bütün belediyeludea ıoo :ı• 
maoa kaıJar yüzde sekiı faiz alır' 
ktn, bu tıisbeti de yüzde altı bu· 
çuğa indirmiştir . 

Şu hale göre teah masrafının 
onda birioi her ıeue blldceimze 
koymak suretile ödemiş olıtMğıı 
ki, bu suretle bel.diyenin mali 
vaıiyeti de ıarsınlıy• uğraaııya

caktır. 
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~36 - Kurtuluş bayramı Habeş haberleri lsveç kjzıl haç hastane

si bombardumanı Asri Sinemada • ll ~ 
lar 

rımıı 

vak• 
rindı 

geld 
dur: 
ki ~ 

dıktı 

rads 
eç•n 
ması 

t olaı 
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ört ~ 
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Bu yıl geçen yıllardan daha fazla 
törenle kutlanacak. 

5 ikinci KAnun pazar günü ili
mizin Kurtuluş bayramıdır . Buna 
ait proğrsmı aşağıya yazıyoruz : 

1- 4/5 ikinci kilnun saat 24 te 
urayca top atılacak, saat kulesin 
deki düdük ile bütün fabrikalar 
düdüklerini 2 dakika öttürecek
lerdir . 

2- 5/ ikinci kıtuun saat 9 da 
başta süel bando olıluğu halde kur 
tuluş savaşında dövüş"n kahra
mafilar , Liseler ve Orta okulların 
her sınıfından birer elçi , izciler , 
kurumlar delegeleri ve halk ura y 
önünde toplanarak tarıbsel bay
rağı uraydan alacak ve il kureğına 
götüreceklerdir. 

parlörler konacaktır. Buradaki tö
reni Albay BilAl idare edecektır. 

6 - ~öylevlerden sonra geçiş 
törenine başlanucaktır.Geçişin düz
gün olması ve nasıl geçileceği , 
tören komutanınca saptanacaktır. 

Alandaki durumun ve yanırdaki 
yollarda halkın düzgün durması 
emniyet direktörlüğünün yökümü

dür . 
7- Saat 15 te şar adına uray

dan seçilecek bir heyet orduyu 
karşı teşekkür için komutanlığa 
gidecektir . 

- Birici •ayfadan artan -

rıf orduları durumunda hiç bir 
değ-işiklik yoktur. Şımal ve cePup 
cebbeleriPde vaziyet aynidir. Yal
nız çok şiddetli ve kanlı çarpı§· 

malardao ve mDteaddit sfüıgil 

muharaebelerinden sonra İtal
yanler tarafından OanaP zabıe 
d.lmiştir. 

İtalyan uçaklarının k•şflerin
deP anlaşıldığına göre, Hııb•şler
ıl.en 100 ölü ve bir çok yaralı vır 
dır. haly~n zayiatı daha u ola
rak ilan edilmekteeir. 

ltalyan askrrleri fazladan ve
rilen şuep ve yiyecek sayes'inde 
yılbaşı yortusunu Prşeli geçirmiş· 
)erdir. 

Şubelere konan ikiyüzden faz. 
la projöktör etrafı gözetlemekte 
idi. Mamafih asker, silahları ku· 
cagında olarak tğlePmiş ve uyu
muştur. 

3- Saat 9,30 d:ı. hükô.met ve 
süel buyükleri, jandarma ve polis 
kıt•ları ve bütün kurumlar yöne
tim kurulları il konağı ve helkevi 
önünde toplanmış olacak ve bu 
saatte bayrak çekme tör~niGe baş
lanacak ve dikkat kumandesilo bir 
süel manga ateş rdecek ve bayrak 
s•lı'lmlaoocaktır . Ayni ze'llanJa 

saat kulesindeki dudükle fabrikalar 
düdüklerini Jttürecekler ve bir da
kika aürecek o'an düdük öttürme 
müddetince bütün halk Kurtuluş 

savaşında şehit düşen kohraman
larıo kutsal andaçlarına oldukları 
yerde durarak saygı gösterecek
lerdir. 

8- Saat 15,30 dıı. büyük günün 
onuruna urayda bir kabul töreni 
yapılacaktır. Bir saat sürecek olan 
bu törene şehirde her uramıo ve 
kurulların delegeleri gelecek ve 
şarın kurtuluş gününü kutlıyacak

tır . 

Komşu memleketlerde 

aplıl 
onr• 

"; k•' 
ı olt' 
aPl-
uyil 
rö•' 

evle' 
bel 

taıı· 

ulı· 
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9-Saat 16,30 dan 17,30 a kadar 
müzik yayını yapılacak ve lıurtu\u~ 
bayramı yönünden söylevler söy 
lenecektir . 

10- Saat 17 30 dan 18,30 n 
kadar süel bando uray önünde ça
l cak ve urayca hava fışıınlıleri 

atılacaktır. 
J l _ Saı t 19 da önde süel ban· 

do olduğu halde fener alayı yapı
lacaktır. Fener alayı alay komuta 
nının diyeceği gjbi sıralanıp uray 
önünden yürüyecek ve borsa, Asri 
sinema, komutanlık kurağı önün-

Bayrak çekildıklen sonra bir kız den geçep taş köprüde son bula· 
öğreneci tarafından Lir söylev veya cnktır. Fener alayı komutanı bin· 
şiir söylenec<ktir Buradaki töreni başı Necatidir. 
istıhkAın taburu komutanı binbaşı 12- Büyük günün onuruna bü-
Necati idare edecektir. tün dükkılnlar,resmiğ ve özel day-

4 - Bayra lı. çolı:me töreni bit- reler gündüz bayraklarla donatı· 
tikten sonra törende bulunanlar lacak ve gece ışıklandırılııcaktır. 
geçi' töreninin yapılac~ğı yer olan Ve öğleden sonra halka cirit oyunu 
ve bütün olı.ullarla aüel kıtalar ve gibi spor ŞPnlikleri gösterilecektir. 
bütün kurumlar ile halkın krokiye J 3- Bu gece Halkevinde bakı 
göre yer aldıkları Atatürk parkı mevi yoksul çocukları için özel 
karşısındaki alana gideceklerdir. çoğrılaolara bir balo verilecektir. 

5 - Atatiirk heykeli karşıs n- 14-Kurtuluş beyremı için kim· 
deki törene saat 10,30 <le, Adana- seye çağrılık göoderil.ınemiştir.Bu 
nııı Kurtuluş bayramını kutlıyan , proğram çağrılık yerinedir. ve ha· 

ot• biiyuk eavaş yönünden, sö y ]evlerle va çok yağışlı oldoğu zaman mad· 
başlanacak ve söylevlerin herkesçe de: 5, 6, 11 de bildirilen törenler 

, sd iyi işitilmesi için llalkııvince Ho- _yapılmıyacaktır . 
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Küveytte petrol 
Geçenlerde lngiltere hükumeti 

Hıcaz ve Nect kralı Melik Abdu
lAziz Suude mürı-ssa bir nişan ver
mişti . 

Bu nişanı Melik lboiuuuda gö
türmek i9in Elrly aza giden Biri
tanya sefırile de sıcak ve gönül 
alıcı sö .:ler değiştilerdi. 

Bu ziyaretin ve ormagıınıo ne
den ötürü olduğunu güden Arap 
gazeteleri işin için1e bir petrol işi 
olduğunu sezmişleıdir. Bu geze· 
tel~re göre daha Hınissuut yalnız 
Nect kralı iken Küveyt Emiri ile 
arah rınd a bir sınır ibtilAfı çık
mıştı. Bu hudut üzerinde z~ngin 
petrol ılumarları v1rdı . Ve bun
lara A merikulılar ile lngilizler göz 
koymuştu. 

O zaman lngilizler araya girdi ve 
P'•troldao ı\merikalıların elini çek
mek İçin kendi himayesi altında 
oluıı Küveyt E ıniri lehine mese 
leyi halletti 

O z1man lbnissuut eski Hic9Z 
kralı Şerif Hüseyin ile uğraşmakta 
olduğundan sesini çıkarmamış. Fa
kat bu işe razı da olmamıştı. Yal 
nız 0 mıntakanın bitAraC mıntaka 
olmasını kabul etmişii. 

Şimdi hu bitaraf mıntakadaki 
P~tr~l damarların' n lngiliz şirket-
le~nı.e gitmesi için uyuşmak icap 

e ~lığmden dolayıdır ki Elriyrzıa 
hır e'çi gitm ~ ve lboissuut ile lıu 
i şi göı ü. müştür 1 diyorlar. 

Hava tehlikesi
ne karşı 

- Birinci sayfadan artan -
ettiğimiz gelir yekı1ou , bu tabmi
nimiziP tehakkuk edeceğini ve 
belki daha artacağını bize sevinç
le göstermektedir . 

Kurum ıelirinin güPünde ve· 
kayipsiı toplaPması İÇİP alınan 
naslı kuıumlıulı çalıtmaktayız . 
Kurum işlerinıo - gerek yı.>r 
mahaulü yüzdeleri ve bava tebli 
kesini bilrn liye yazımı dolay11iy 
le - artması Dzerioe memur kad
romuz biraı genişletilmiıtir . 
1 Hızirou 935 teo 31 ilk kiloun 

glinüne kadar yer mahsulünden 
topladığımız gelir : ( 124,389 ) 

Türk lirasıdır · 
Hava tehlıkesini bilen üye 

yezt'llı mevsimin çok B1cak ve 
balkın çoğunun dışarda olması 

dolayısiyle bir müddet durdurulmuş
tu . Bu ite bir ayıl.anberi yeniden 
hız verilmiştir . Hava tehlikuini 
bilen üye sayısını biııe çıkaraca
ğımızı umuyoruz , Üyelerden 1 Pp· 
l9dığımız karamn yekuna da (Mıl
li Mensucatınki ile birlikte) 65488 
lirıdır. Yardımcı üyelerdeol200, 
teberrulardın 648 kıymetli evrak 
aatışııı.dan 5&7 , fıtuludaa 460 
( henüz sonunu ılımadık ) deri 
satışından 296 , mü~amerelerdeo 
289 lira aldık ki : lıuı umum uz 
Adana şulıeainin ha altı aylık 

-Birind sayfadan arlan - · 

Cumhur İntihap •diliyor . Yeni 
Reisicumhurun ve mebuslar mec 
lisiniP salahiyetleri tevsi edile · ı 
ceği söyleniyor . 

Buna mukabil Suri rede ya· 
pılacık idari yenilik neden iba
ret olacaktır ? 

Biz vataniler Suriye mueJe. 
sinin kesin hal yolunu hulmık 
için F raPaızlarla uyuşmayı çok 
dePedik · 

Fransızlar ıon z.manlarda Su· 
riye meselesinio halli için mem 
leket ricatile temas edeccklerioi 
söyledikleri zaman biz vataniler 
menfi ıiyaseti bırııktık, müspet 
siyasete hazırlaPdılı: . Fakat Fran
sızların bizi~le konutm•ğ• yaPı§ 
madığım görünce yiPe eski men
fi siyasetimize döamok icap edi
yor. 

Suriye hükumeti bugüa bir 
§eyler yapmığa t.şebbtis rtti . 

Fransızlarla uyu~up hazır lıdılc
ları bu plaP ne olıcak? 

Bu plan azası kendilerine mu
ti Lübnan meclisi gibi bir idare 
meclisi eueına dAyaoıyor . En 
evvel esnaf cemiyetleri iotihabı 
ile İşe başladılar . Ondan sonra 
belediye iotihabları ve nihayet i· 
dare meclisi intihabı yapılacak 
mış, bütün bunları memleketin 
teşrii hayadlc bic müoHebeti 
yoktur . 

lıte daha • soaf cemiyetleri 
intihabında bile kendi istrdıkle· 
rini üye yaptırmağa başladılar ve 
her taraftan şikilyot sesleri yük· 
seldi . 

Bu 1 öteki iotihapl.rın da na 
sıl yapıl•cağıoa bir örnektir . 

Şurası gariptir . İngiltere bu 
gliP Mısırda , Filistinde siyaseti 
o memleketler halkını daha ziya
de memnun edecek bir mecraya 
çevirdiği halde Fransızlar burada 
bunun aksini yıpıyorlar . 

Büylik Suriye meselesi ancak 
(Arap birliği) meseleıile birlikte 
hılledilecektir . 

Fransızlarla uynşmıktan omu· 
dumuzu kesip de o işe başladı 
ğımız gündenberi Arap illerinde 
yaptığımız te~·bbüslerin netice 
sini yakında görürsüırllz . 

Bugün bütün Arap memleket 
!eri birbirile ilgilidir ve birbiıin' 
korumaktadır . 

umumi gelirden topladığı paraPm 
yekunu 193,357 liradır . 

Y ılnız şu mühim Poktıyı unut· 
mamalıyız . Bu yıl pımuk ihrıı
catı azdır ve satışlarde son ayda 
çok gevşek olmu9tur . İ~ler biraz 
açıldığı ve pamuk sevkiyalı b ıla 
dığı takdird• gelirimiz çok arta
caktır . Gelirlerimizin biriktiği 
yerleri dıima kontrol etmekteyiz 
ve bu su etle kesileP yüzdelerin 
alıcılarda kalma~ıua ve bekleme
sine maPİ oluyoruır; . 

P•zır yerlerindeki ufak l:fek 

- Birinci sayfadan arlan -
tarlarından ikisinin ağır §ekilde 
yar1 !andığı ka t'idir. 

Bundıın başka bomb&ıdıman 

esnasında elli İsveçli ve Habeşli 
basta bakıcı yaralanmıştır. 

İıveç Kızılhaç seyyar heyeti 
İtalyaP uçaklarının bombardıma
nından çok zarara uğramış ve 
heyelteP dokuzu Habeşli olmak 
lizere 32 kioi ölmüştllr. 

Sıokbolmdan bildirildiğine 
göre, İsveç sağlık heyetioiP uğ
radığı bu faciadan ötilrli bütnP 
İsve- deıin bir matem içmdedir. 
BayraklH yarıya indirilmiştir. 

Dış Bakanlığı Romadan malıi 
mal ist· mişse de cevap alamamış 
tır. 

~------------------------- 1 

çUUkl 
Su akşam 

iki büyük filıtı birden 

J_ Esrarengiz 
fevkalade heyecanlı sergüzeşt filmi 

2- Makineli adam 
Sinema harikası. 

Pek yakında : Türkçe sözlü büyük film 

Reks atlar kralı 
4 ikinci kAnun cumartesi gündüz talebe ve muallimlere,akşamı umumi 

halka büyük müseınere ve konser 

Ergene kon 
Pek yakında : 

Garp cephesinde 
Adiıababa: 2 [A.A] - lsveç 

Kızıl Haç seyyar hastahanesinİP 1 
bombardımanıudan 30 Habeşli 
ııin öldüğü ve iki İsvrçliyle 20 
Hıheşlinio yaralandığı resmen .._ __________ _ 

kanlı hücıımlar ı 
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bildirilyor. YarılanaoıP birisi be-
yetio reisidir. 

Ölen Hsbeşlilerin de hastalar· 

~~y~:~ta bakicı!ar oldukları sanı ... -- ITAN __ S_i_n_e_m_a_s_ı_n_d_a __ I ___ _ 
Arsıulusal Kızıl Haç kurumu· ~ _ 

aun Adiaababa mümessili, bom 1 
bardımau edilen h•stabınenin her 
tarafı Kıııl Haç bayraklarıyle ör
tülü olduğunu eP yakın oıdugab
tan bir kilomelıe mesafede oldu
ğuPu, bombardımının ve mitral
yöz ateşinin birdenbire beşladıgı • 
nı ilive etmişrir. 

Auıulu11l Kızıl Haç mümes· 
ıili Bravn Cenevreye bir tel~raf 
çekerek İsveç seyyar hastahanesi· 
niP bombardım1nıııı proteıto et- \ 
miştir. 

Stokholm: 2 [AA] - Blltün ı• 
lsveç hastabaouinio bombardı· 
manmı şiddc;tle protesto ediyoı

lar. Hük(imet partisinin organı 
bir çok tarafludau bir protesto 
nümayişi tertibi için dilekler al
dığını yazmaktadır· 

Bu akşam 

Seni sevdim ve son hat•ra filmlerinin unutulmaz yaratıcısı 

Mady Cristic:ıns, sı 

Bir kadının aşkını çektiği istirapları pek mükemmel bir şekilde gösteren 

dile dlşen kadın 
En son ve müessir lılminde taktim edecektir. AAFA filmidir ve 

Almanca sözlüdür 

Pek yakında : Ojen Sünün mı:şhur romanı 

Paris esrarı 
Canlanan bir tarih. yfpılan entirikalar ve cinoyetl~r binlerce Figüran, 

müessir bir mevzua malik hüyıık bir film 
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Bu gece ,divarlua beyanna· 

meler yapıştırılmıştır. ~---·----~----·---------------------
Stokholm; 2 [A.A) - Arsıulu· 

u I Kızıl Haç kurumu H • beş;stan 
daki mümessilini. laueç Kızıl Haç 
bastabantsinin bombardımanını 

pr otestoyı esas olacak tabkikati 
yapmak ve yaralılar• bakma lize· 
re hadise yerine göndermiştir. 

Paria : 2 (A.A) - Jurpa) ga
zetesi Edenin Dış Bıkanlıiında 

eski vnifeslndeP dabı büyDk bir 
dıkkatle İogilterenin menfaıtle
rini takibedeceği ve imparator
luğun geınisini kullaPmanın mah 
dut bir vazife y•pmalctan farklı 
olduğunu yazıyor . 

Popüler gazetesinde bu gün, 
lsvrç K•zılbaç hastabaPeaiPin 
bonıbardmaoı LuzitanyiPamo batı 
rılmaıı nasıl Almanyanın başına 
felaketler doğurmuşsa İtılyaolar 
için büyük aksülimoller yapacı· 

ğıoı yazıyor . 
Ankara : (A.A) - İtslyaPlar, 

İaveç Kızılhaç heyetinin İtalyan 
uçat.Iamıca bombardman edilme 
sinin yerinde olduğudu iddia tt· 
mekle Habeş neferlerioiı1 uçıkla· 
rı görlince İavtç heyetinin çadı
rına sığındıklarını ve Dogehurda 
düşeo iki İtalyan uçakçısının Ha 
b•şler ıarafındaP öldU.lllmüı ol
masını bombardmar.a aebep ola· 
rak göstermektedir . 

hububat aatııluından hua lıuru· 
mu hissesini aidatlı tahbildarlarla 
topluyoruz ve bundan çok mem
puouz. 

Bu yıl 936 yıl başı biletlerin
den satışımız 25,055 lira tutmuş
tur . 

Gelir im izin bu suretle artma
sı , gelecı k yıl AdanaPıo ordumu 
za dört b·~ uçak daha hediye ede· 
ceği ve havı tehlikesine kar§ı va 
zifeıiai yapmış olacağı şüphesiz · 

dir . 

Alsaray sinemasında 
Büyük Türkçe fılm 

dellae adası 
Mümessilleri: Vallasberi-Liyonel barimur 

FevkalA·le heyecanlı, güzel manzaralı, nefıs muzikli şaht'ser 
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Sağlığınız için 

Bütün barsak , mide hastalıklarından , bilumum em'a mikrop
ları , tifo dizanteri vesaiı e tufeylıtt , yumurtalarından sakınmak 

için ve sılıhatınızı korumak içinyaınız Kayadelen su-
• • • yu ıçınız. 

Mikropsuz ve yosunlardan tamamen Ari , berrak ve dünyanın en 
yi menba suyu olduğu SELABET DERECESiNiN ( 1 /5) bulunduğa 
tahlil ile is bat edilmiştir. 

Kayadelen suyunda bulunan faideli mevad hiç bir menbe 
nuyunda yoktur. 

BENZERi EŞi YOKTUR . Bunun için yalnız Kayııdelen suyu iÇiNiZ . 

14~15 6178 

-

• • 
Dişçi lbsan Altıalz · 

Muayenehaıesini bugünden itibaren doktor operatö~ ~usuf Ziya 
beyin karşısındaki Bedri beyin muayenehanesine nakletmıştır. 

Bütün hestalarını öğleden evvel saat 1 den itibaren kabule haşin 
mıştır . 

Cuma günleri ö~leden sonra mühlaç olanlarıı diş bakımı ve çekınek 
parssızdır 6294 
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Fransa nın korkusu 
-Birinci sayfadan arlaıı -

yakın şaıkta bulunan altı tayya
re gemisine malik olan yegan~ 
devle tıir . 

Hafif cüz'ütaml&ra gelince 
bunlar da İngilterenin tefevvuku 
o kadar bariz değildir . 

Çünkü İngiltere geniş impara 
torluğuou muhafaza içio gemile· 
rini bütün dünyaya dağıtmağa 

mecburdur . 
Fılbakıka İngiltere birinci ve 

ikirci 34 kıavozöre mılılıtir · Fa 
kat helya yal11ız Akdeoizde 17 
lırevnör toplamış bulunuyor. Bun 
lar arasında 10 bin ton hacmin
de Go12.iya ve beş bin lon hac
minde Condottiğiri gibi giizel ge· 
miler de vardır . Sonra lıaly•n 
pe niu ltı fılosu İn giltereninkine 
üıtündür . 

Şimdi İtalyanlar elli denizaltı 
gemisine maliktirler . Bunlardan 
Eritrede buluoan ilördü istisna 
edilecek olursa geriye kalan 46 
sı sırf İtalyan sahillerini muba· 
faza •lmektedir Halbuki İogi 
liz denizaltı filosu , ancak 37 ge
miden mürekkeptir. Bunlardan 
bir kısmıoın İngılıeıe adalarını 
müdafaaya besrrdilecekl.rini de 
unutmamak lazımdır . Yine dü 
şünmelidir ki İtalya logiliz filo
ıunun bAzı gemilerini batırabilir 
de yabud biç olmazsa muhua · 
malın ilk günl.ri11rle lngiltereyi 
ep• y zor bir vaziyete sokabilir. 
ltalya İrgiltue ile ciddi bir har· 
be tutuşursa tayyarelerine de gü
venebilir . 

O zaman her halde Akdeniz 
de deniz tiçaıeli duracak ve çok 
muhtt meldir ki İtalyan tayyare
cileri kendılerini feda elmeği bi
lecek olurlarH böyle bir harp
te lngilten, dünya işlerinde, Bir· 
leşik Amerika ve bele Japonya 
karşısında hegemonisini ileriye 
sürerken dayandığı en kıymetli 

gemilerinden bir çoğunu kaybe 
dectkleıdir . 

iki memleketin tayyareleri 
hakkında mevcııt malumat ıüp· 
hesiz ki tam drğildir . fakat ıöy 
lendiğıne göre İtalyanın, 1200 Ü 

faaliyet halinde bulunan 2100 
t•yy& resi ve İngi l tereaio 1100 Ü 

fealiyet halinde bulunan 1900 
tayyartsi vardır . Mumafıb İngi
liz f abdkeları cayır cayır leyya· 
ıeler yapmakta ve her gün ara 
daki farkı ualtmakladırlar . 

Netice : lvgiliz üssü babriıi 
nin kifaydsizliği , yüzünden Fran 
se IHnntleıini ve sahillerini İn 
giliz arznsuna kapayacak olursa 
İtalyan Yarım Adasının ablukası 
c;ok güçleşmiş olacaktır . Bu b:ı 
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PA'FJflr ve KO~A 

Kilo l''iyaıı 

CİNSİ En En ~ol.. 
Sarılan Mikdar az 
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.11..apımalı pamuk 
Piyasa parlağı ,, 36 
Piyasa temizi .. 
laoe 1 
iane il 38 39 
Ekspres ' 
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YAPAGI 
Beyaz 

1 1 Siz ah 
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Ekspres 1 

1 1 

iane 2,37,5 
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HUBUBAT 
Buj!day Kıbrıs 

.. l erli 

.. Men tane 
Arpa 
Fasulye 
Yulaf 
Delice 
Koş yemi 
Keten tohumu 
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Si sam 1 16 

UN - Salih 800 - 700 .. ... .. ·- .c .o .. Düz kırma .. 
~e Simit ., 
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~~ - .. 700 
<'"< " .... "" Düz krıma,, 

Alfa .. 
Liverpul Telgraflan Kambiyo ve Para 

2 / 1 / 1935 İŞ Bankasından alıomıııır. 
Sanı im E'erıe 

43 Liret Hazır 
1 

6 921 
Ranmark 2 45J 

1 inci K. Vadeli 6 22 
Frank" Fransız., 

2 inci K. V edeli 6 22 Sterlin "lnııiliıs,. 618 50 
Hint hazır 5 78 Dolar "Amerikan,, 125 47 
Nevyork 11 26 Frank "lnitre., 

Fenni nasihat ve bilgiler 

Tifodan ve bütün Mikroplarla hastalıklarJan kaçınmak için yağ
murılan veya her hangi bir şekilde bulunmıyan ve ha_kıkl kaynak 

olduğunu daimi! isbat edan 

Ay r a n kaynak 
Suyundan içiniz 

Suları yağmurdan bulanan pınarl~r fenıı on sabit olduğu veçhile , ha
kiki ve d .. rinden gelen pınar suları değil, sathi pınarlarJır . Bu sular 
daima kirlenir, bulanır, mikroplanır, tehlikelidir. 

Bunun için suların berrak olanını seçiniz, ve bu, sılıhatıaız namına 

enmühim endişen:z olsun. 6171 13-30 

ut ğörüş, İtalyayı karşı yapıla- 1.:---------------------------. 
cak bir ablukanın tabliye planın 
da « Fransız teşriki m.saisinin )) 
lüzumunu aşikar bir surette iıbat 
etmektedir . Lakin şurasını da 
göz önünde tutmalıdır ki Fransa 
böylı: bir oyuna girecek olursa 

müşterek bereket haşlar başlamaz 
kanda ve denizde ve havada, 
başlıca ı.blik.Jere ma>uz kalacak 
olan frsn11dır. fakat bu da hli8· 
bütün başka bir meseledir . 

~eyban urayının açık eksiltme ilanı: 
Yapılacak mezbehanın keşif be

deli 4341 lira 37 kuruş olup on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Şaı tnameleri görmek isti yenler 
hn gün urayımtz fen işleri büro
suna müracaat edebilirler . ihale 
tarihi: 8-1- 936 çarşamba günü 
saat 16 dır . 

ist•ıklilerin 935 senesi ticardt 
odası mukbuzu ve bu gibi yapı iş
leri yaptırmış ohluklarına dair na
fıa müdürlüğünden musaJdak eh
liyet fenniye vesikaları ve yüzde 
yedi buçuk muvakkat teminat ak
çaları ile birlikte ihale gün ve eaa· 
t ı nda ı.ray sslonu:ıda hazır bulun-
melaı ı, 6277 26-31-3-5 

Asri sinemada 
Tecim okulu bitirenleri kurumu çıkarına 

4 Kanunusani gündüz saal 2 de yalnız talebe 
ve muallimlere gece saat 8,30 da umum<ı 

Büyük müsamere VP. konscrae 

Ergen ek on 
Ulusal piyes 2 perde 1 tablo 

monoloğ . ve komedi Ayrıca 

Ergenekon , ismet lnöoü, T. Rüştü Aras ve Gen.el Enspek
• tör Kl!zım Dirlk tar~fından seyredılerek çok 

bogenilmiş ve Dil,Saaat, Teknik bakımından da misilsiz bir şaheserdir. 

E k Piyesinde rol alan 13A. YANLAR ve Baylar , gene on: şarımızın sahne üzerinde en kuvvetli ele
manlarıdır. 

ErgeDekon• Miz"~sen. , MakiyaJ , Dekor , .Ak_sesuvar ve 
• ışık cıhetınden dahı çok zeogındır. 

Şimdiye kadar hiç bir temsilin bu derece muvoffakiyetle başarılma
dığına kani olacaksınız ... 

- 4 Kanun · sani gece ve giindiiz Asri Sinemada-
26-27-2-3-4 6278 
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Sirküler 
İdare heyetimizin 31-12-- 1935 

tarih ve No. 25 kararı ile 1936 
takvim senesi için Sosyetoım'z umum 
müdürlüğü şiireklldan ve idare he
yetim ;z azasından Uay Mustafa 
Mirza ya voı Fabrika ve itla•i işlAr 
müdürlüğüde Bay lbralıim il. Tel
ciye tevdi edılmlştir. 

Bay Mustafa Mirza Sosyetemiz 
resmi mühür ile birlikte vaz ede
ce~i imzasile sosyctemizi resmi ma-

1 kama ta ve Meli müessese le re kar· 5370 191 lı _., 
şı temsil rder. 

Bay lbrahim H. Telci sosyete- p I 
miz prokuresyon mührü ile bırlikte 1 aranı . ----=ı 
v_ezedeceği imza.sile fabrikamızı ha- Boş yere h:ırcama ve har
rıce karşı temsıl eder. ı· 1 J! 
Sosyetemız mühürlerile Bay Mus - cıyacaksan yer ı ma ı a 

tala Mirza ve lbrahirn H. Telcinin 
zirde m~vzu imzalarının not alın · 

masını rica eder ; şimdiye kadar 
hakımızda beslenen emniyet ve 
hüsnü teveccühür. devam etmesi 
teıı.ennis ile saygılar sunarız. 

Milli Mensucat Fabrikası Lt.l Sos
yetoai Sahip vo idare heyeti azaları 

Mustafa Mirsa Nuri Has 
imzast 

MUS r AF A MIH.ZA 
Nuh Naci yazgan 

imzası 
NUH NACI 

lnızası 

NURi HAS 
Seyit Tekin 

imzası 

SEYiT TEKiN 

Bay Mustafa Mirza şu suretle imza 
eder : 
Adana Mil'i Mcns:ıcat fabrikası 

L TJ. Şkti. sermayesi 2,0U0,000 · 
T. L. MUSTAFA 
Bay lbrahim H. Telci şu suretle 
imza eder : 
P. P. Milli Mensucat Fabrikosı 

LTd. ŞKti. IBRAlllM il. TELCi 
Not: İşbu sirkiıler Adaca Birinci 

Noterliğine 2/1/1936 !arılı ve 2/1 
No: ile teşçil ve tasdik eJilml§tir. 

Adana Birinci Noteri 
R. NİHAT 

1936 senesi kllnun sani ayının 

biriocı günü tarihi!<> yazılı bu Sir · 
küJer altındakı imzalar şahs ve hü
\iyetleri dairem:zce maruf Adana 
Mılli M,nsucat Fabrikası Limited 
sosyı tesi Umum ,\lüdürü Bay N"h 
Naci Yazgan ve Müdurü Bay Mus· 
tara ve İkinci Müdür llny lbrahim 
B. Telci ve Nuri llas ve Seyit 'I e
kinin imzaları olup münderecrtını 
tamamen kabul ve ikrar eyledikteo 

~sonra vazı imza eylemelerile Noter 
kanunun 67 İnci maddesine tevfı

kan lastik ettim.2/ kllaıınsani 1936 
Adana Milli Mensucat Fabrikası 

Limitet şırketi bin dokuz yüz otuz 
altı 2-1-936 

Adana Birinci Noter 
6293 R. NiHAT 

Tapu direktörlüğündel1; 
Gerdan köyünden Hacı MenıO 

oğlu Hacı MuEtofanın Kasap Belıİ1 t 
mahellesinde vaki(gün doğusu Atı d 
gün batısı yol poyrazı Abdullah y 
kıblet~n Temur) ile çevrili 200 t 

arşın miktarıııda evi ebaencecld· fl 
int kal etmek surelile senetsiz ol9 
rak kırk elli senrdcnberi tahtı to 
surrufunJa iken 337 yılında ölnıe · 

sile verı' s~lerlne intikal eylediğiıı
den bu kerrıı veresinin horcundaP 
dolayı vcrrseleri namına cebri te5' 1 
çiloı tabii tutulıluğu icranın 14 / 
3-935 gün ve 35/944 sayılı nıii' 
zekkere5i üzerine gazete ile iJııa 

tarihinJen itibaren on beş giiO )' 
. il 

sonraki pazar günü mahalline gı t" 
dece k memurlarla birlıkte mezkC

1 1 

ev hakkında ayni hak idıJiasıııdO 
bulunan varsa ellerindeki vosaik 
lı rilA birlikte hazır bulunmaları 1

1 

yahut tapu müdürlüğüne müraca' 
atları ilıln oluıı ur.6295 

Umumi neşriyat müdürü 
M. Bakşı 

Adana Türk sözii w • · baası 

-


