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Mısır uçağı geldi 

~ llçak alandan kalkacağı sırada 
büyük bir kaza geçirdi 

~~rv 
~d ane, kanatlar ve tekerlekler parça-

' bugün sökülüp Londraya götürülecek 
DaQ s, 

1 
1 İıtıile ~~ 13,30 da Suriyeden 
~lık 

1 
ır Mısır uçağı gelmiş 

tek • •nına e11mi ştir . 
\h .. ıııı otörJü spor uçağını Mı· 

11 llrı· 'Qd, Pıt • ı ıdare etmekte ve 
a

111
,k •ğler adınd• l:İir k•din 

'İd :•dır · Bunlar kendile· 
· '-Pıı,0 an hu Dç•kla Londr• · 
lıı!lıtı:•k olan arsıulus al spor 
'~•b;~ karışmak üzere ötey 
~ ~at den uçmuşlar, •kşam• 

de 
0 

llltşlıır Ve düo sab•hle · 
rad .13,ao an havalanarak dün 

tı , da şehrimize gelmiş · 
lıq 

Q •• 
~·'k iiz •t 011 dörtte Konyaya 

'.i ll,1:t~ b~valanm•k istiyen 
ı ~, Ik oııce pervaneyi çe · 

d,Q ~gaz kolu açık bulundu 

"ltıııı::k •on bızla yürümeğe 
~ebi! fı B~ teblikeli durumu 

1 d~ 1,. ahı, süel gök gözet· 
aı Dı· kt .. - y ·· b re ora uz atı 

Cevdet ve orada bulunanlar U· 

çığın arkasıodın ko§mağa bııla· 
mışlars• da yetişmek imkanını 
elde edememişlerdir . Uçak yö· 
nünü çevirmiş ve Miıis yolu ta· 
rafıoa doğru ğitmeğe başlamıı ve 
Yüzbaşı Cevdete çarpacağı bir 11· 

radı Cevdet hemen yere yatmış 
ve uçağ ınkanadı llzerinde ngeçmiı 
ve büyiik bir tehlike ııtlatmıştır . 

Uç•k biraz daha ileri gittikten 
sonra bendege düşmiiş pervane, 
tekerlekler ve kanatlar tamamen 
parçalanmıştır. Uçak yanmak üze 
re iken N ehil Halil yetişmiş ve 
gazı kesmek suretiyle uçağı y•n
mıdın kurtarmıştır . Nebil Halil 
ve arkadaşı yanın uçağın içinde 
bulunmadıklarından büyük bir kıı · 
zadan kurtulmuşlardır . 

Alanda bulun•n uçak bugün 
sökülecek ve şimendiferle lstıın
bul• , oradan da Londraya götü 
rülerek yıpılıcaktır • 

~ti~ede ademi merkeziyet 
Veıirler Reisi Tacettin Pariste 
~Örüşme/erine devam ediyor 

' t~~ı 
~ ~~şk G.~nçler Askerlik Yapmamak için 

19 

1 

ill 
1 

iil olkelere gitmek isteyorlarmışl .. 
~ .. 

' ııııe b 1 
~1

1 1' •ced ~ un an Suriye Bış· 
, 1ıbak, dın Elblls~yni Fran 
u~'-~l•~nı Lavıla ,iki önemli 
k 11 11ıet Yapmış ve bunların, 
. OQblııı •ıısında yapılacak 

~11liı, •iare temel olmaıını 
"'tdd· 
,,, IQ Elb·· .• . 
l geler useynı nın yap . 
lı liqtij §U.nlardır: 

1 
'11,tıa il sıy,.sıl sürgiinle 

ı 'lııiQi tak YUr':iı dönmele 

1. . sQ,i 
;'lı'ı· Ye Li 1 'ğ " . d . ~ •t Q r ı ıoıo o < mı 

1 ı:ıodir:.1ıliyle tem!ni . 
~o ı,ıne .. b . b uıı 1 gore, u ış üze 
~ 111ın1lllalara iki haftaya 

1 o~ı•n c•ktıı. 
,,~ •tı T·· ı.. S 
~ ıt koırı· urınye- uriye 
,:'~ 8 

18YOnu iki taraf· 

!~det U~luların karşılıklı 
f tsı · k ~ 

1 
'~i,~ nı arar almıştır. 

ıtır Uudu 
111' ia, l\J n oğlu Emir 

't,1 1lıQ ,. •sır Sefarethane· 
'ı' ''Yaf p ı, lıic ette Suriye Ve-

~l~·'d lia ız Hariciye Müı · 
~~1 • l,,kııız, , Türkiye Bü
tb ~bt, 'Ve lran elçileri 

~ S •c,dd· 
iti QrjYey ın aııcak ey liil 

ıı e d°" 
11

1 ~ili 0 necektir. •d· llQan Ş 
it ı Pro eyh Taced· 
\' baı, graını tımamla· 
~ 'kt, cıı~•li gruplarla te· 
ı, ltııhtıdutu bıber veril · 

1~\~~~bi iıııt~ bazı §İrketlere 
d, g·· 1 Y•ılar da veril 

oriltlllııler olmak· 

~ı,: h,~k. . 
1 i~~t'•ıtıd Parısde göıü -

1~ iad •.Suriye Kanu 
~~~ eaı 111esclemi de 

lı~\ llııti 
1~1 t n, çifçiler üze· 

•zy·ı. 1"•h şikayet 

etmek ve bekaya vergilerin iska
tını istemek üzere, Halepten sonra 
Humus ve Hamadan Şama birer 
heyet gelmiştir. 

Bu h~yetler Vüzera Reis Ve· 
kilini ve delgeyi ziyaretle istedikle

rini bildirmi§lerdir. 
Delge, bunlara üç gün sonr• 

cevap verceğini vadetmiştir. 
- Düğün ve nişan merasimi 

gibi vesilelerle bura Vatanileri 
arasında yapılan siyasi toplantılar 
devam etmektepir. 

Son defa Mehmet Ali Etkaba
ninin evinde yapılan bir nikah 
mcraHi minde, Fahri Elbarudi de 
bulunmuş ve bir nutuk irad ede· 
rek memleketin geçirdiği aiyui 
buhrandan babsile ittihat ve vi· 
fak tavsiye etmiştir. 

- 936 İlkbaharında Şımda 
açılacık olan arsıulusal (Beynel 
milel ) sergisinin hazırlıklarını 

devam edilmektedir. 
Hükumet, sergiye iıtirak ede· 

cek olan yapancı firmalara azami 
kolaylıkları göstereceL ve yaban
cı ülkelerden sergiye getirilecek 
oı.n mallardan gümıük resmi al · 
ınıyacakttr . 

· Bundan başka Suriye ve Lüb· 
oan demiryollarında yolcu ye 
eşya tarifeleri ucuzlatılacaktır. 

- İzmir pınayırı dolayısiyle 
Türkiye demiryollarında yapılın 

fevkalade tenzilattan istifade et· 
mek üzere Antakyadan bir çok 
kimseler panayıra gitmeğe hazır 
lanmaktadırlarlar. 

Tenzilat 22 ağustostan başlı 
yarak 6 rylüle kadar sürtcektir. 
Bu müddet içinde üçüncü mev 
kide 15 gün seyabat etmek üze-

fI- Gerisi ikincil say/ ada -

-- -- Havalarımız il 
Düşmen uçaklerıoıu tehdidi al· 

tıodadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. 
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İsmet lnönü 

Giresonda büyük teza
huratla karşılandı 

Giresun: 4 (A.A) - 3 Ağua 
tost• E•zincandan hareket eden 
İsmet İnönü S. Kuahiıara uğraya 
rak dün ıkıam Giresona varmııtır. 

Gireson: 4 (A.A) - Bu gece 
binlerce halk öaüode Bando onun· 
cu yıl marşını söyliyerek Baıbıı
kan İsmet İnönü'ne ('andan mevgi 
ile saygılarını sunmak üzere istira. 
h•t ettikleri Vali konağının önü
ne geleo büyük Bkşbakan bu 
taşkın gösteriden memnun ol
duklarını ve. herkese ayrı ayrı 

sevgilerini bildirmitler ve coşkun 
bir surette alkışlanmışlardır. 

Halk onuncu yıl marşını ıöy· 

liyrrken dağılmıştır. 
Gireson: 4 (A.A) - Başba· 

kan İsmet lnönü ve ynlarındakl 
zevat, bu sabah saat onda Tire· 
boluya hareket etmiılerdir. 

Başbakan bu gezisinde Harıit 
köprüsünü, yolları ve tepe kö· 
yündeki çimento sıbasiyle o sa· 
hadaki diğer çeşitli madenleri 
gözden geçirecekler ve akşam• 
Giresona döneceklerdir. 

Diş doktorları 

Çocuklar için bir 
dispanser açtılar 

f.ıanbul : 5 (A .A) - Dıt dok· 
torları mektepli çocuklar için h•· 
ıırladığı diıpanserin açış töıeni 
bugün büyllk kılabalık önünde 
çocukları esirgeme kurumu bina· 
aında yapılmııtır . 

Dançig hükumeti 

Polonya hükOmetinin 
istediği cevabı verdi 
Dançiğ : 4 (A.A) - Daçinğ 

Polonya genel lı.omiseri (Popee • 
Dançiğe giren bazı mallardan •· 
lıoan vergiler in kaldırılmasına da· 
ir istenilen izahat hakkında özgür 
Şehir senatosundan bir cevab ıl
mıştır. Seaato; Varşova hükumeti 
nin Dançiğ yolu ile Polonyaya gi· 
decek olan mallar vergilerinin Po· 
lonya gümrüklerine verilmesi hak· 
kındaki 18-7 1935 Tuihli ımir· 
nımeyi kaldırmık istemeyişine 
teessüf etmekte ve bunu Dan· 
çiğ ekonomisi üzerindeki tesirleri
ni önemle kaydetmektedir. 

Nota hund•n ba~k• Polonyıı
nın durumunun özgürlüğünü Po· 
lonya hükumeti tar.tından Yenay 
andlışmasında tanınmış olan Dan· 
çiğ şebriain bayatını tehlikeye -
koyduğonu söylemektedir. Son o
larak Senato tarafından alınan ted· 
birin yalınızca serbest şehrin şart 
lariyle ilgili oldukları ve ekonomik 
aland•n dııarı çikmadıkları yazıl· 

mıktadır. 

Buham Otto Vunanis
tandan çikarılıyor 

Atina : 4 (A.A) - Egioe ada 
sında yakalanan Buham Otto St
ruserin Yunanistanda olduğunu 
fakat bulunduğu yerin neresi ol· 
doğunu bilmediğini söylemiştir. 
Pasaportsuz ve gizli olarak Yu 
nanistane giren Baham memle· 
ketten çıkarılacaktır. 

Çaldaris Münihe 
gitti 

Belgrad : 4 (A A) - Yunao 
başbıkanı Çaldaris Münibe gi· 
mek üzere Bledden hareket et

miştir • 

Beşyüzbin italyan • 
erı 

Avusturya sınırında Kral ve Musoli
nin önünde manavralar yapacak 

1 •••• 

ltalya - Habeş meselesi bir ay sonra 

Uluslar konseyinde tekrar görüşülecek 
Cenevre : 4 (A.A) - Konse 

yin dünkü toplantısında iki hadise 
belirmiştir. 

İtalyanın üç taraflı görüşüyü 
kabul etmesi iyi bir kaynaktan öğ 
renilıliğine göre Habeşistan bu 
görüşlere iıtirak etmiyecek ise de 
Habeıiıtanı herhangi bir kotarma 
suretinin cebren kıbul ettirilmesi 
aala mevzuubabı değildir. 

2 - Fraoaı:ı:, lngiliz münase
bati de selab bulmoş ve bu mü· 
nasebat lagiliz - Alman deniz 
uzlaşmasının aktdioden evvelki 
zamandaki:halrnı almıştır. 

Cenevre : 4 (A.A) - Uluslar 
sosyetesi konseyinin birinci karar 
suretinde adı geçen 1928 tarihli 
İtalyan ·- Habeş anlaımaaının 
beşinci maddesi bilhassa iki hll
kümetin aralarında çıkabilecek 

bütüo meseleler için Yarğıca 
gitmeyi bildirmektedir. 

Maddede ayni zamanda Dip
lomui usulu ile kotarılamiyacak 
olan bu gibi meselelerin kotarıl· 
ması için kıtiyen kuvvete bat vu
rnlmıyacağı kaydı da vardır. 

Londu : 4 l(A.A) - Eden , 
Radyo ile yayılın bir söylevde 
demiıtir ki : • 

Üç devlet arasıodaki görDıme· 

Sovyet Rusyada 

Alım ve satım işleri 
nasıl yapılacak 

l\foskova : 5 (A.A) - " Ha
vas ,. ııjaosı bildiriyor : 

Halk komiserleri kurulu Trös 
telerle devlete aid kurumların 

bundan böyle her türlü alım s•· 
tım muameleleri için doğrudan 
doğruya yıbıncı kurumlarla mü· 
nasebette bulunmalarına karar 
vermiştir . 

Şimdiye kadar bu muamele · 
yabancı memleketlerdeki sovyet 

ekonomi bey'etleri ve tecim ko 
miserliği vastasile yapılıyordu • 

Rus uçağı 

Sakatlık yüzünden 
kutuba gidemedi 

Moskova : 4 (A.Al - Kutup· 
tan geçerek Amerikay• gitmek 
ü:ı:ere hareket eden Sovyet uça 
ğı Kola yuım adasının 300 kı. 
lometre kuzeyinde uçarken maki· 
nesi ukatlanmıı ve geri dönmek 
zaruretinde kalmıştır . Uçak saat 
22.45 de Leninguda gelmiştir . 

Uçma teşebbüsünlln bu yıl 
tekrarlanmıyacağı 81nılmakta 

dır . 

Am&rikada bir zenci 
LinÇ edildi 

Yrtks: (Kalifornia) 4 -(A.A) 
Zorla hapiehıneye giren yirmi 

beş kiti Jobnıon ıdh bir zinciyi 
yakalayarak bir ığaca asmı9lardır 
Johnson bir beyaz öldürmekle suç 

1 u bulunuyordu. 

!erin durum ne olursa olsun uluı 
lar ıoıyeteei konseyi 4 Eylııl 
da toplanacaktır. Bu görüşmeler 
sonuçlanmadığı taktirde konsey 
Cenevre andlışmasının hükümle
rine göre bareket edebilecektir. 

Roma : 4 (A.A) "Reuter,. a · 
jınsı bildiriyor: 

ltılyan cevenleri süel harekat 
yapılmadıkça Habeşistan mesele 
sinin memnuniyete şayan bir sn· 
rette kotırılmıyacağı düşüncesin· 
dedir. Bu Cevenler diyor ki: 

Habeşistın; İtalyanın kuvve· 
tini denemeli ve öğrenmelidir. 

Bununla beraber 160 bin ki
şinin Silah altına çağrılmasına da· 
ir olan bildiriğin yapılması ibti · 
mal geriye alınacaktır. 

Paris : 5 ( A.A ) - "Paris so
ir ,, gazetesinin undığıoa göre 
İtalyan - Habeş hakemlik ko 
misyonnnı atanacak beşinci üye 

Yunaniıtanın Paris elçisi ve Genev· 
re delegesi Politis olacaktır . 

Pariı : 5 ( A.A ) - "Soirın,. 
Roma ıytarının haber verdiğine 

göre lıalya bu ay ıoııunda Avuı· 
turya sınırı üzerinde bulunın tun· 
tanın bölgeıinde b6yük ıüel mıı· 

nevralar yıplır1caktır . Kral , Mu. 
-Gerisi üçüncı1 sayfada-

Japon Elçisi 
Amerika hükumetine 
bir protesto mektubu 

verdi - -Vaşington: 4 {A.A) - Japon 
Büyük Elçiliği yönetgeri Seijori 
Noshizava dış iıleri bakanlığına 
giderek , V ınity Tair gazetesin
de çıkın ve Jopon İmparatoru· 
nun Nobel barış müklifıtını bir 
çocuk arabasında çektiğini gös· 
teren bir karikatürü protesto el· 
miştir • 

Japon Büyük Elçisi Saito Ja. 
pon ulusunun galeyaıııua ıeb•p 
olan bu çirkin karikatürü protes 
to etmek için Pazartesi günü Hul
lu ziyaret edeceğini söylemiş

tir • 

Vladislav • • 
ıçın 

Varnada büyük tö
ren yapıldı 

Sofya : 4 (A.A) - Leh - Ma
car Kralı Vladislav'ıo hatırası 
için tertip edilmi§ olan tö · 
ren V arnada ba§lamıştır . 

Bu tören Bulgar • L~h, Ma· 
car ittihadının bir sembolü ıayıl
m•ktadır . 

Bu törenin tertibinde önayak 
olanlar Lehlilerdir . 

Söylendiğine göre Lehistan 
Bulgaristını islav birliği peşinde 
koşmakt•n vaz geçirmeğe çalış · 

maktadır . 
Çekoslovaklarla Yugoslıvlar 

heyet göndermekten ıon dakik•· 
dı va:ı: goçmişlerdir . 

Laval elçimizle görüştü 

Cenevre : 4 (A.A) Liva! dün 
Türkiye elçiıi Cem•l ile görüt · 
mDştür. 

Ceylırın haberleri : 

Köy muhtarları 
C. H. Partisi binasında 

toplandılar -· Ceyhan : 4 [ Özel aytarımız
da n ] : 

Dün bütün köy muhtarları pir· 
ti binasında toplanıp İlçebııyın 
köy kaııuııuııuntıtbiki , numero
taj işleri ve kıçakçılığa kar§ı ala
cakları tedbirler hakkındaki pek 
iıtifadeli öğüdlerini dinlemişler, 

köylü istekleri ve bunları giderme 
yollar üzerinde hararetli konuş· 
malar yapmışlardır . 

Uray llıllkô.ra meydaıı ver· 
mlyor : 

Geçenlerde Hıınifi'nin fahri · 
kasıoda Uray zabıtası tarafından 
yakalanan 15600 kilo kadar karı· 
§ık ve Fermantalı unlar bu Pazar
tui günü nehre dökülmek sureti
le yok ( imha ) edilecektir . 

Kııpalılan fırın : 
Uray zabı tasının bir çok ihta

rına rağmen hamur ekmek çıkar· 
makta bulunan Abdullabın fırını 
ıekiz gün için kapatılmış ve un' 
attan men edilmiştir •. 

Yağsız peynirler : 
ün çarşıda bileli görülen 25 

kilo peynir urııy tırafınden mü 
sadere ve imha edilmiştir · 

Yolların sulanması : 
Şarın bütün yolları sabah, öğ· 

le , akşam olmak üzere her gün 
üç defa sulanmaktadır .. Bu 
sayede gerek sıcağın ve gerek:ıe 
tozun tesiri tahfif edilmektedir . 
Halk urayıo bu çalışm111ndan 
çok memnuniyet göstermektedir. 

Bozuk eller : 
Kasıplar her sabah kontrol 

edilmektedir . Bu sabahki kon· 
trolda Kasap Alinin zayıf ~e has· 
tılıklı bir koyunu görülmüı ve 
müaadere edilerek doktor rapo 
rile imha edilmiıtir . 

Kolonyacı mr, do
landırıcı mı? 

Dörtyol : 4 (Özel) - Bundan 
bir kaç ay öuce buraya gelerek 
kolanya ve eeıns gibi şeyler sat· 
makla geçinen Tarsuslu Kazımın 
iki ay önce ilcemizin Çat köyü · 
ne giderek Ahmed oğln Meb· 
med adlı bir fakir adamın e~te
rini da~dan odun getirecığlm di
yerek alup aavuştuğu ve Lu este
ri altmış beş liraya bir köylüye 
sattığı haber verilmektedir . 

Yaptığım incelemede Kazım pa· 
raları cebine yerleıtirdikten ıonrıı 
Kaukise köyüne gitmiş ve ken
disi evli ve çoluk çocuk sahibi 
olduğu halde evleneceğim diye 
bir kadını kandırarak onunla bir 
müddP.t hayat ıürmüş ve dolan· 
dırıcılığınıo yüze çıkarak adliye· 
ce arandığını haber alıncı lası 
tarağı toplamış ve kendini Cey
han köylerine atmıştır . Cey~ 
ban köylerini kolonya ve e11ns 
satmak ıuretile dolaşı Kizım ad 
lı bu dolandırıcının tatlı sözüne 
ve güler yüzüne aldanmamaları 
lazımdır. 

* Şofilr Alinio kullanmakta ol· 
duğu ve içiode yolcu ve tiyatro 
artistleri bulunan kamyon Ada
nadan buraya gelirken Kısık ya · 
kınlarında devrilmit ve bir çivi 
şoför Alinin başına rast gelerek 
önemli bir suretle yaralanmıı ve 
Melek ıdındıki kadının kolu 
kırılmış ve diğer yolcularda bıfif 
surettı: y•ıalanmışlardır . Yara
lıı .. ~ buraya getirilmiş ve tedavi 
•ltına ılınmıtlardır • 
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Fransız hükameti ve ltalyan 
6 Ağusloı -

ı---::~--:~~~============~~~~~~ 
ş e h i r D u y u k 1 a r 1 1 Ulus~=~~~~üferı. 

Habeş ihtilafı iııı--------------------------------------------=:.... ____________________________ _J . tbıatı• Bilecik Halkevı mı 'k ~ 
1935 yılında basıhn ( enec;.alkv 
türküleri ) kitabını Adan:,. _,.'4 

« Pariı muhabirimiz bize ya· dan daha bııka sebepler de var· 
Lokomotifler Bisiklet koşusu 

SIJOI' : • dır · İngilizler gibi , Fransuı ko . 
Geçe. ikiaci kiaua eaıaasındı Joni sakinleri , bir ltalyan _ Ha- Ge~lt yerlerinde dUdük Sporcularımız iyi so-

wabtelif Fran11z - İtalyan kolo. be h b' · 1 ar ıaıo bUtün Afrika ve bel 
al ihtil~arınıa taıfiye edildiği ki ıle Aıya Aleminde k6tü akıül· 
Boma zıyareli veıile~ile Uvalan 1 amelJer doiuracatı kanaatindedir· 
ltalrayı adetalHabeııstana vazi- ler . 
pi etmeye teıvik ettiii ve Fran11 F . 
ıarafıadaa da İtalyıya uhakk k ransanın koloni ııleri hakkın · 
ola 

L • 
1
• t m da' da haylı tecrübe1i vardır . Fransa 

r•• mnoaıye ı amme ver ı-a.a .a..J a . 
1
• aynı zamanda zaman deDilea imi-

•• -1 e mıı ır • 1.11- h h . b' A 
Yı·n b · t' .... er angı ır frika macera-

e u vazeye ı oıtaya atan . 
lann töylediklerine gôre evvelce ıanda oynayacağı rolü muhakkak 
Fnn• nezdiode, meseli uTcbad,, 8.urette bildiği gibi. öldürücll ik-
,allne kadar uzanan çok daba ~·~ler altında genç kur~ neferleri 
bü7lk koloni metalebataada ba- ıçıa mevcut olan teblıkeden de 
luamaf olaa balyanın , bugün bihaber değildir . Ne l.ıiltere 
kendilinl bazı buıuılarda tatmin ne de Fuou , llıımgelen tede· 
etmekle beraber , yine de eski rikah evvelinden bazarlamadan 
... ıarıaı bi~ te yerine getirme- bu ~e~ece .büyük bir " txotique ,, 
yea • bir ancHaımayı imzalamıı mahkaneyı ne tefıse ne de mu-
olmumın ancak bu ıuretle izab liafazaya muktedir olamazlardı • 
edllmeıd mllmklln olduju ileri Bu huıuıta İtalya belki de tenvir 
llrGl87or . Elh11ıl bu andlaıma edilmek iıtendi ; Bununla beraber 
ucak Franuaın balyaya Habeı tiiç bir Daıibat bot g6rlllmez ol· 
projelerinin tahakkuka hususun dutu için , bu hususta ısrar edi-

da bir deıtek olmayı vadetmiı ol- lemezdi . 
•11adan dolayı yapılabilmi,tir . Mamafih vaziyet her ne olursa 

Halbakl iıte bu biklye hiç bir olaua , bir çok aebeplerdeıo dola .. ,e iatlaat etmemektedir ki eıa. yı bir Habeı! - ltalyaa nvaıı· 
aea Livalın boyunun eıaa taraf- nıa vukua ıelmesi ıiddetle istea· 
larıadaa birisini bilea bütila kim . diği varittir . Bununla beraber 
Mlere de daima inanılm17acak bir beceriksizce yapıJacık her haoıi 
.. , slbl ıörllnmüttllr . Eier Ll- bir hareketin , &nüae geçilmek 
nl, bu ite az çok bile girmeyi iıtenilea hadiseleri bilakis belki 
bbol etmiı !olan bir btik6met de teıir atmit olacağı düıünDI· 
lci• dabi aeticeleri bu derece va- mektedir · Şu halde Habeıiıtauı 
ldm olabilecek bir teııbbüı hık ltalyaya bususi ve lmti7azh bir 
... da tealahOdatta balunmuı ol mevki vermeye sevkıtmeye yua-
•ydı , tamamile kendi itiyadları yan ve bianetice teıbltl Iizım 
lalllfuaa llareket etmiı olurdu . aılen vaziyetin ' yerine andlaıma 
µval eauen İtalya aeyabatindea fırsata oldujıl meydana çıkıyor . 

IODra ŞaDıbaya aitmek ve Fran Her halde andlıım•yı nıucib ola-
IJZ - İtalyan münatebetleri içia cık ;olan her vaııta - bu •Hlta 
yapblı IPbi Franaız - İngiliz iıter Cennredea lıtene bııka 
müa ... betlerial de Matlleıtirmek yerdea ge181a - ıüplie yok ki , 
•wa oldotundan Franıa 'Of ve iyi görülecektir. Mamafila 
" lnıiltere araıında manialar tiu vasıtanın timdiye kadar ba-
lbdaı edecek olan bir yola sıir- lunmamıı oldutuda itiraf edilme· 
mekten çekiatrdi . lidir . 

Hakikat ıu ki Franıız - hal· Fraaıanıa nziyetinin her hal-
pn koloni aadlqmasmıa sebebi de aazik: oldul• çok kereler iıa-
ber iki tarafın da ortadaki mUna· ret edilmittir. Bunan sebebi Frao· 
U8ları halletmek ihtiyacını du - Hnıa , kendisini bu meselede İtal· 
)Dp pnel daıumu her iki memle· ~ıya hailayan ıizli bir teabhüdü 
kat için de •JD• derecede iıteai. mevcut oldufundan deiJldir ; 
llr olıa bir 7aklaımayı icab ettir- bilikiı aaıl lagiltere ile ltal7a 
dttiei 1e1111l1 olmalarıdır . aratındaki vaziyetindedir • 

Habetiıtana dair olıa ltal7an Zira Fraaaa , daralmalarını 
aiyedDde. bah1edilmemi1 olduğu çok vahim telakki ettiti hem ln-

tahaai• edilmektedir.Zira bu baıuı· ıiltereyi hem de ltalyayı kırma
lı sJrililecek her .hanri vazıh bir mak iıttyor . lıte Fransız hilk6 · 
aBriltme ziyadetiyle ııkıcı olur· metinin büyllk ihtiyat ve tedbiri 
da. Her halde İtalya Fransanıa baadeb ileri gelmektedir • 
Halteıı.tan &zerinde ııhai lıiç bir Bununla beraber bu mesele , 
Diyeti .e ihtirası olmayıp Franaa- ıu veya bu tekilde anıulusal mil 
am aclec• Cibatideki elzem ieke- ••kaplara yazedileceii zaman , 
Jelini ve ayaı zamanda buraıını iıter istemtz harekete geçmek 
ILbet 7ıylatına bailıyaa demir· lizım ıelecektir . Fakat bu bare-
rohma mohaf•za ~t•ek oJduğu•D katın neden ibaret olacıtı tab-

•..,ıamıtbr • min edilmiyeceii gibi m6dıl •• 
Yine mahakkalr.: kt Mosoliai karııık bir durumun da bilahare 

Fraaeanın kendisine mfitlr&lit göstereceği iakit•fın da ıeyri tim· 
çıkarmı1ac:ağlaı anlamlfhr , fakat diden kestirilemez • 
Muıollna , Frınıız hl!k6metinin , 
bü,ek İtalyan .ef eTine taraftar 
olmak 1a1le dunaa , bililsiı b11 
Mferl oldukça hllyllk bir vehimle 
göıdqtlnl anlayacak kıdar uya· 
nıktır • 

"Jurnal de Ceneve ,, 

Müjde müjde 
müjde 

Bu korkuaua ıebepleri muh
teliftir . Hattı bunlar arasında 
ıık 11k iı•ret edilen bir tane Yar· Vedat Orfi şerımızda 
dır ki o da ıwlar : 

Eter ltalya büyük bir Afrika Güzide sanatkArlorı da yanına 
aeferill• atıhraa, belki de çok uzun )arak ıarım ·za gelmittir.Bu mö . 1 
zaman kuvvetlerialn ea mühim naaebetle pek yakında çocuk tH:ih • • 

kllBlll be uprda .,fetmeai icap geme kurumu menfaatine bir mü· 

edecektir; ba hal il• ltalyaaın samere verecektir. 
A~ uyaf dltmuini iataç Sayın Adanalıların bu mllsa· 
edecektir • BiMenaleJ ha ıerait mere dolayl8ile hem kimse1iz ço-
ip.le yııayacık olan .. Pa.ger culdara yardım etmiş ve hem de 

,....._,, ' orta Avrupada faali iyi bir gece geçirmit olacaklarını 
,.at.. apl olao aaaaialana azal hatırlatmayı Ttlrkaözil bir şeref 

..... plüt olacakllr • FAbt bDD- _ .... ı.a_r -·----·-----

çalmıyorlarmış nuç aldılar 

Yolcu veyük trenlerinio ıidiı 
gelitleriDde ve iıtuyonlardı ma· 
nıvra yapaldığı sıra"rd• ıeçit 
yerlerinde dUdük çılanmıdığı ci· 
betle bi7iik kazalar olmaıı her 
vakıt mllmkündür . 

Geçealetda bir lokomotifin 
geçit yerinde bir kamyona çarpa· 
rakfparçaladıAı ve söförle yarı · 
aın yara1andıklarıoın bu düdük 
çalmama yUzündeo ileri geldiği 
ıöyleomektedir • 

2 8 935 tarihiad~ Ankara fe· 
derHyoau tır.fından ıelen bilik
let hey' t ti reiıinin himayesiDde 
Çukurova bisikletçilerinin dere
celerini anlamak için tertibettiği 
koıu Reji fabrika11ndan Kibya 
oğlu höyüpoe gidiı geliı yani 
13 K. M. Yi 26 dakikada Seyhın 
ıporlu Kımil bittrmittir . 

2 ikinciliii Toro11pordaa 
Durmuı 3 llaclllOğll Seybanıpor· 
dın Fikret kızımmı,tardır . 

Yaralı Hamdi 
Yine &tey gün aktım iizeri 

otomobil ile bağdan gelmekte 

olan Gç arkadaıımız ha düdük 
ç•lmamazlık yftzllnden a~ daha 
parçılanıp ıidece1derdi . Fakat 
ıof6rün dikkatli davranarak oto· 
mobili birdenbire durdarmuı 
ile bu feci k11anın 8nline geçil· 
mittir . 

1 Yallrlldığı memleket 
hastahanesinde öldU 

1ıletme iıpekterinin bu mete· 
leyi öaemle ga~ öonllnde tuta · 
rak lokomotif makiui&tleıine ıa. 
zımgelen buyrukları verec~ğloe 
koıkumuz yoktur • 

Heykeller ••hrimlze 
getirildi -·-Cumurlyet alınını dikUen 

Atatlrk Hevkelinia etrahaa ko· 
nacak olan iki küç&k heykelin de 
yapıhaHı bitmlt •e heykeltraı 

Hadi tırafuıdan ıebrimize getiril· 
miıtir . Heykeller yerlerlae kon 
maktadır . 

Et fiaHarı indirilemez mi? 

E ,,i müddettenheri koyna eti 
nin kiloıa 37 ,5 kur attan aatıl
maktadır • 

Ôirendiğimize g&re kHaplar 
bu fiyatı da kaamıyaralc bunu 
kırk kurut• çakumak İllİJorlar
mıt . 

Yaptığımız iact!lemelerde bası 
keıaplar elin kilosunu mekt~ple
re , lokaatacılara , kebıpcılara 

32 - 34 kuruıa satmaktadarlar • 
Bu fiatın keadilerine idare ettiğine 
ıüpbe yoktur • 

Bu ; böyle olduiu halde et 
fiıtlarını indirmiyerek artırmaya 
kalkmalara ne dertceye kadar 
doğrudur . Uraylıiın bu meaele-. 
yi de inceliyerek ekmeklerde ol· 
duğu gibi etlere de bir narh koy
maaı llzımdar . 

Parkta kavga etmişler 

Harap bahç" uramında oturan 
Hamza oğlu makiniıt CelAI ile lca-

diye urammda oluran Durmuı oğla 
Şükrü ser hoş olup Seyhan pur . 
kında kavga ve KÜrültü etmek su· 

retile orada oturanların rahatını 
bozduklarmdan haklarinda kanuni 
it yapılmıştır . 

Ditinl kmrmış 

Kasap Bekir aramında oturan 
berber Nuri oğlu Mustafa bir ço
cuk yüzünden çıkan kavgada Sa-

Buadın bir kıç ıün 6nce Mır· 
dinil Ahmet Tavil tarafından Kan
lı fabrikaya giden yol üzerinde 

bir alacak yllzünden çıkın kav· 
gıda beçakla dCSrt yerinden ağu 
surette yaralanarak tedavi edil. 
mek .Oıerr memleket bastabaae-

ıine yatırılm•ı olan Mehmed oğla 
elci batı Hamdi b11tahanede 
6lm0ttilr . 

rORK s~zo - llimild• çif· 
liklerde ve tarlalardı çalıttırılaa 
ırgadlar elci batı deailen bir ta· 
kım ad11mlar tarafından temin o · 

luaur • Bu ırıadlır kııgıa gl1ne 
ıin altında çoluk ve çocatile 
ıllnlerce çalıvır , ipni bitirir . 
Çiftlik ve t•rla ubiplerfndea h1i 
z•valh fakir amelenin baklannı 

temamea almı§ bulunan cici ba-
11lar türlü bile 70Uarına sapa
rak paraaın bir ktamını keser vo 
yahud da biç bir para vermeden 

savueup ıidcrler. 
İtte cinayeti iıleyen Ahmed 

Tavil de Hamdiriha yanında aa~ 
lerce çalifmlf ve yirmi bet lira 
bir bak kezaamııtar . 

Dört ıydaaberi yalvara ya-1 
kara iıtediii bu parayı alama· 
yınca gözü kırarmıt veba cina
yeti iılemitlir • 

Bu ve buna benzer bir çok 
y•rılımalar Ye ci•ayetler yukan
da 7azdıjımız fibi bu ylztlen 
ileri gelmektedir . 

llgili katların çiftçi ile ırgıd 
araaına giren elci bu blfılık itine 
artık bir aen vermesi lizımdır • 

Varnada bir sergi 
ac;ıhyor 

4 -29 Ağuttoı 1935 tarihine 
kadar devım etm~k kere Bul 
ıariıtanda Varna telarinde açıla

cak olaa dördftncü n&mune 
panayırıoa memlek~timizdea it· 
tirak edeceklere yapılacak kolay· 

laklar hakluada Bulıar Elçiliğin· 
den altnan notanın bir örneji 
Türkofisten Tecim Odamıza gön 
derilmlttir • 

Sergiyi Zirarette g6eterilecek 
bu kolaylılı.taa iatifade etmek iı 
ti1c11l1ır od•r- müracaat ederek 
maltlmat atabilirler . 

kızlıtr uramındR oturan Faraç OJtlu r· ..... -----------------..Osmanı döRüp bir dit ini de kırdı- G .. k .. f I . , 
ğından yakalanmıştır. o goze emesı 

Zoru ne imiş? 

KayılaBei uramıada oturan 
kereateci Muıtıfa olla Adil 1ar 

hoı olup o uramde oturmakta olan 
kayıababaaı V ebbioin eviae taar
ruz ettiği pkiyet edilmeli üze. 
rine meeele 'İncelenmiye ba,ı..
mlfbr. 

Düu ö~leden sonra okunan 
tazyiki neıioıi 754 2 milimetre 
olup en çok ııcak 34 ~e en as 
ııcak 24 eaotigra\tı. 

Rutubet vaaatl 0/o 61 olup yol 
güney batıdan saniye.le 4,5 met
re bııla eamiftir. 

Süel g6k gözttltme durağı ___________ , ____________ _ 

Sigara ve kibritler 

Birkaç okurumuz don basıaevl· 
mize gelerek siguı ve kibritler 
hakkında bize oöylece dert yandı· 
lar: 

- inhisar dıyreıince tütün 
satılan yerler tahdit edilmit oldu· 
ğundan akıımları Hat sekizden 
sonra sigara bulunmadıiı gibi 
pazar günleri de tatil ruh11tiyel•· 
ri olmadıiındao yalnız birkaç 

dükk'iada tlltlln ve algara bulun
maktadır. Bu bal iıe, biz sigara 
tiryakilerini en uzak yerlerden 

çarşıdaki bu tahdit edilmiı dllk· 
klnlaıa ğelmek mecburiyeti kar· 
ııoda bırakmaktadır. 

Bundan baoka bu d&kkialar
da tütün ve sigara alırken para 
bozdurmak da bir meseledir. Eli
nizde paranız oldutu halde ufak· 

lak bulunmamasıod•n dola71 ıi· 
gara alamadan dönmek mecbu 
riyetindeaiai:a:. 

Kibritlere plince; kutularda 
35- 40 ve 45 çöp bulunmakta· 
dır. Bu satıcılar tarafından J•PI· 
lıyor sanmayınız. Dayreden alın· 
mıı kapıb bir paket gözllmllzlln 
önüade açı)mtj ve yukarıda dediği 

miz gibi çöpler hep ekıik çıkmıı
tır. 

lııiU katlarıa ıu dileklerimizi 
ıözönfipde tutarak bizleri sigarı 

•e tlltlln 11kıotısıadan Ya ekıik kib 
rit almaktao kartarmaları lb&m· 
dır. 

lnlll•r ldare1iialn, miifterile~ 
rlnin iilaiyetlerine vakıf olmak 
ve kendileriol memnua etmek 
için türUl tllrlü tedbirleri almakta 

olduğunu bildiğimizden buna da 
bir çare b.lac•lt amalar. 

Afyonluların kıymet 
bilirlikleri 

Af)'Onda ölea Adanalı talr ZI· 
yıya yeni ıçılacık kabriıtanda ıü 
zel bir mezar yaptırılacağını mem· 
nuaiyetle babe aldıkr. 

Afyonluları• bu kı7met bUir
liklerioi ıaygı ile ananz • 

istifası onaylandı 

Sıtma eaistitllsll L'ıburatuY&r 
ıefi Doktor Hılil Sunacın iltifa· 
ıının onaylandığı Sağltlr ve Soy
sal yardım Bakanlığından bildi · 
rilmiıtir. 

suriyede ademi 
merkeziyet 

• • 
- Blrlnd flrtlkten arlan -

re 775 Türk kuruşa (S Suri lirası) 
ldaroılığıoda 15 günlük bir halk 
bileti alan yolcular en kısa yol 
dftn lzmire uiradıktan ıoarı bi
letlerinin muteber olduğu müd
detçe Tlrkiye demiryollarında 
istedikleri yere gidebileceklerdir. 

- Mecburi a1kerlik hizmeti 
hakkında Irak htik6meti taraf111 -
dan çıkarılan kananun mariyete 
g!eçmeıi llzerine her gün yüzler · 
ce Iraklı ıencin asker olmamalı 
fikriyle hükômete müracaat ede-

rek yabancı memleketlere ritmek 
llaere paaaport istemekte olduk· 
l•rı ve bu vaziyetin' önüae git 
mek üzere 1917, 195.1916v1917 
d•pmlu Lakblara pHaport veril
me.meli içia Irak Dabili7e Vekileti
nia bilumum p11aport dairelerine 
eaair Yercliji bu1Ull ıurett• haber 
alinmıtbr. 

- Franaız manduı altıacla 
biluna• memlekttlere dair yeni 
~lr Dinmaame' laamlmmlffl•· 

vine de göndermiıler. G blftt' 
lor şubesinde gördük. Ve 
beşe gözden geçirdik. ~~ 

Toplıyanlar( lbrabi~ !_.t) I· 
mak ) ile ( Hilsameddın ~
doğu kabında yazılıdır ..• tifl ~ 

Adanadan da böJle ikı ioİ flr 
kıp Çukurova halk türk~J~r cif b"" 
laması ve Adana Halkevınıo ,eil'" 
nu baetırmaeı dileğini bo L• .r 

k'tı.,. ~-
tekrarladıktan sonra 1 

çelim . l• sar 
Başlangıçta bir iki satır 

c;ği aolauyor. . . . .. le,y.,... 
Sonra Bilecığın ıi;irkö , 

yayıldığı ayıtına geçıyor. <""'
Bu türküler, diyor • kı-

duygumuzuo temelini ı.a1 -~tir 
ulusal benliğinden kopdh ~ 
rimiz, zeybek ve oyu.o. "°~' 
mızı ttışkil edeceği ) ıçı~oüP sif" 
mııtır.Biz de kendi malı• . 
killerini topladık. b•1"' 

lıtanbul konıervatu9~1 
._ :.ot 

Anadoluyu gezerken Biıeoil 
ramam1ştı. 

: " e.solır# 
Bir çok türküler iP ıır1"· 

vakelardao, hadiseler.de~ ~eflt" 
Bunlar Adeta bir t~rıh~İao W' 
unu tabiattan, sevgıden 
küler de vardır. al -~ 

Halk türküleri ulu• ;oit df 
için de , ulusal edebiyat 
zengin bir kaynaktır. 

••• d ---
Türküler çok iyi p0&1,-

mıtlır • 
1 

·rd• .,,._. 
Bunun gibi bir de smı 

leket hanlan ıo~o1~ 
onu toplayanlar alatork• 10,~;,i 
vakd olmadıklarından ~ 

frenk gamlarına göre 80 lıı" 
lardı . _ ,._.1.,....,. 

Bilecili• bu tlJrPP'""'-
men bepsi gilzeldir · d• dff. 

içinde bıttk• yeri~ ,e 
madıjımıı bit kaç 1:; . 
cı melodiler de vır .,U. ·~ 

S.,fa 14 Lasadoe :; fl•r'°'" ..ki 
30 Karakoyuo sayfa 

1 
de ~ 

ne gibi . Baıka yer ~oıeri "' 
tllrll bıpi9h .. e tlt 
muıtuk . ~:JJ 

Otuz kadar tlt~ .. ~-~ 
hattaki ( Bilecik 1~,:r 
kaç daneai ınilt~ 0 ~._j 
lıtaabuldao Ada11•11:ğiti~ nen yahut biraı al d,d.r . _,.ı/I, 
buycluğaoıuz bav ~ fk• ., ~ 

Seferi~' ~ • 1' ~. 
Erenkly gibı bır ço e91°' ~ 
adı bu türk&lerd• g dıll ~ 

Melodi bakıın•D I•• 
ni taaıdığımıı h• ''Sil• ~ 
güftesi değittirilere:.ı ,.,"rj,i. 
olmuıtur . Ve bd •ftıl" t'' 
ııeman adettir · Y • !lııtirili' ~ 
hazanda beıteler ~llP--il' 9' 

Elimize gı~D i içİ,clf 1~ • 
11zca hılk tllrkuleı. k•GZ 

1 d
. bır 

le bir me o ıye oP.~ 
.,.ifte yapılmıt olcloAO.,pr-Jıt 
"- d 111e1' 1 fi ~ 
Bunuol• euou e f ı~-' JP"td· 

Bu kitapta gO '~al•' 11 -
farı yazılı olaa '

6i y•~~' 
türküleridir ve toP ' ........ 
cik türkülerini 1?- lı ':~~-lltı... 
Fakat dediji111İZ gı ~,,ı,ıf 
Adanay• ve dab• ,dt "t11• 
Anadoluoun yarıdllt f. 1 r ı . 
yayılmıı bav• • 
ael mal o 1111ett111'.;. ~ 

Koaıer.ata .. '
1
,.t1t • 

tir ktileri d• ~.,.. ' 
mir , Trabeo11 ·~ 
havalarını bir~.ık•' "'!~ 
miimlreodlr • "' r . 
böyle yiis ,., 1 
mümkladür • pılıl" 

Bir tasfiy•. 1;,.,, [JI!. 
ne kadar aaouf ~ • 
nu eoara .,,...,. _. ...... 

~al111a k~ .... 'k•Y•'" 
naia zeagın blf fil • 
fimdi.ieD kllltlf°' 
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abeş imparatorun~n 
silah başına daveti 

fred b • 
lor li ~hher Adisababın Şu 1ahneyi gözünüzün önüne 

getiriniz : 60 dönümlük geniş bir 
arazi; meydanın üç tarafını kap 
Jıyan baki elbiseli , yan ışıkta 
süngüleri parıldayan 5000 kişilk 
bir kıta : dördüncü tarafta be
yazlar geyinmiş nazırlar, baıkan · 

lar ve yurdun taninmııları . 

tri .~~le Selasiye bugün 
· Fak ab başına çağırt-
ler, ~~bu ~a~ette parlak 
... aa l'aolınınin kullandı· 
biti, ~ler yoktur . Bunun 

b' 'ııd, c; kanunda Ual-Ual 
~ Lab: up. bitenleri anla 
~ aafıyeti ve özlülüğü 

tr bıı 
•ilanı •avışçı halk kütle· 

'6, ak kabiliyeti olsay-

'•ı~ubakkak göz yaşları
Nı ,.,

1 
ardı · Dökmeleri ge

tıııek arı Yerine istilacileri 

! .. ~•iırı 8

1 
zıniJe çelikleşen 

~ odu 
''•tor ' 

~ 
lebeesına ıöyle 

bi, b' 
tt11ıi, ır:naye vaziyetini 
bir tCtğiz. Toprakluı 

ıanr · ııae .. 1 nııni bile feda 
Ollbe '" • k ~ gı abul edece· 

."ıı,, .... 
ao l .aıle Stlasiyenın 
but ~~inde yoktu . İmk.' il& • •rneleri söylevinin 

'"'it~ "e etti .. , . 
. dlhı" . . 
reli b ~· ıçıa en büyük 
ıa ta •ıı. ?lan cihet im

~Qaı .. Jlevının nihayetinde 
~~inan liderinin verdik· 
~ hekı Y~ıninidir . Bu ye
te t111,~11:lıniyen bir bare-

t \: e çok ani olmuş· 

~1 •lb· 
••eli M·· I" ı· L• • us uman ı· 
Vlrı llH h . i,.· a eşııtanın 

vlQ b' ı ilk ıı, Müıliımarılar 
'•i feda edenler ara
~· ız " dedi ve bundan 

~~~b:: ~usolininin hare
-.._·_11 to eden ıözleri büyük 
li.1\ Plad1 • 

~ ~l' !:heıistan ~için çok 
e ''Pı kdl1, Kuvvetli yığ· 
te._. 1. an Çamur askeri 

ltıı11 .h . 
ı..: &ö 1 • tııamına ve im · 
.,.Gtı Ylevıni dinlemek ü 

'l )Utt b- -ki .. 
' l>arı uyu erının top 

laıed enıeatooun ızıme 
ı. 

aety·· b 
~ " llz in 

1 
a~an eri 

ı,,tıcı .._.__ 

~ .. '
0Yladan arlan -

''"'l liatı:ı b ~Urmay şefi Mare 
Lı- ~o( •tkınlıkı altında 
'.'\ lo IQ b 

~Iİ 
1
. u manevraları 

~"iıı111~~Cektir . Ordunuo 
~'"ilik 1 tarafından ince· 

~tler· •rluında kara ve 
l.'' illi d b ~ ''•te . er al durdura 

~tı_ bi'ız bir ııık vardır. 
td ~, .• 

''-• b11 ıçıode kullauıldı
tııaı 1•1ğın yöney ( cep 

~ bllld11! 0 k edebilecek bir 
q 111 8" 
~ •~etiata 0 !1enmtktedir . 
~ 4'tde len ıle barp baş-
1 il : 5 1lllanılabilecektir. 
~ ~11~b ( A..A ) - 1500 
1~td •sııs ). · L' l b lfcı ve önem 

ia S,Otp levazımı taşı · 
~~itti:r~ gemisi Eritreye 

,, ' :s ( 
t~ı'' ga ... A..A) - • Dey ,._ ~ete · 

b.''1 ı bak·k~ı Cenevrede 
ı.'1i 1 

tt oıd1 1 kazarıcıa bir 
ita li,l'aldugqnu yazıyor . 

~ -.:\'ılltıb~', gazetesi Ce 
''-a ı.'-ltı· . lı olan hayati 

(1 ını ı ~ llh n u uslar sos· 
ll.. " - B ua.ı i abeşistan 

~1~,Ltıdi,~Celemek hakkı 
., ı t Jor 

\.' l\aOtf k • l~lt..,!d, ol ı 1 " gazetesi 
~ı"~' @a kollcktif prcn 
~ ~~ltn ••~lanrnıı olduğu · 

l Io ~nr, diyor ki : 
gaı, . . 

•ld· trcnıo vazıfeıi 
lr il' 1 1 lalyın istek· 

ufak tefek cüsseli, sivri sakal· 
Iı ve elemli gözlü imparator mey· 
dana geliy•>r . Askeri bando res 
mi ıelamı ifa ederken imparator 
da yükıe" bir platform üzerine 
konulmuş eski yaldız ve kül rengi 
oa beşinci Lui modelinde bir 
koltuğun önünde yer alıyor . Ya
nında on bir yaşındaki ikinci oğ· 
lu HHrar dukası bulunuyor . 

Subaylar birer birer impara
torun huzuruna çıkarak kuman 
danlarmın peıiaden yemin edi
yorlar . 

Bu seremoni bittikten sonra 
imparator parlemento binasıoa 
döndü ve derhal söylevine baı · 
lada • Hükiimdar söylevi esnasın 
da jest yapıyor, adeta bir vaaz 
~eklinde tebısıııa harbe hazırlan
malarını bildiriyodu • Şöyle di
yordu : 

Bugün karşınızda size hita
beden bllkiimdarıoız yarın ,da ara· 
nızda bulurıacak ve Habevista 
nın istiklali için kanını son dam
lasına kadar dökmekten ç~kin
miyecektir . Eğer ıulh yolile hal 
sureti : bulunmıyacak olursa, o 
zaman Habeşistan , Allahıoa el
lerini açarak son ferdine kadar 
çarpışacaktır .,, 

Hu akşam , şurada burada 
toplanan küçük guruplarda oku
ma bileııler imparatorun beya
natını okuma bilmiyeolere izah 
ediyorlardı · Ayrıca gençli~inJ 
yaptığı l büyük bir toplantıda 
bütün Habeş gençliği vazifeye de· 
vet ediyordu . 

18 Ttmmuz Hal>eşistanın bü
yük bir günü oldu ; f akıt etrafta 
ne bir bayrak, ne de bir bando 
vardı, sadece harbı ~ir az daha 
yaklaştıran yeisli bir sessizlik • 

Yeni siloların yapılma
sına başlanıyor 

Yapılacağını yazdığımız Afyon, 
Polatlı ve Adana siJolarınJn yıpısı 
!e makineleri ayrı ayrı iki ıosye· 
leye üsterilmiıtir~ Siloların yapısı-

nı 540 bin liraya Froman Klav sos
yetesi ve kurulmasını 400 bin li
raya hışka bir ıosyete üzerine al· 

mıştır. Bu ~eni yapılacak siloları· 
mız:n Polatlı ve Adana 4000 Af· 
yon 5000 ton olacaktır. 

ispanya hükumetinin 
yeni bir kararı 

ispanya hükumetinin, memle
klltimizden yapılın idbalata yeni-

den dütilk para lcoali11siyonun 
tanbikına karar vermiı olduğu 

Türkofiıten tecim od11ına bil
dirilmiştır. 

Türkiye Baş Pehlivanlığı 

Çocuk esirgeme kurumu ge
nel merkezince tertip edilmekte o-

lo n Türkiye baş pehlivanını seçme 
giirf'şleri l ikinci Teşrinde Anka. 
rada yeni stadyomdıı yapılacaktır 

Baş pehlivanlığı kazanana önem
li para ile birlikte bir de madalya 
verilecektir . Bütün Türkiye peh
livanları bu güreşe ça~rılıdır • 

lerini eo az mikdarda indirmek 
ve Habeıistanın yapacağı tavizle-

ri de en çok mikdara çıkarmak ola
caktır . 

(1'ftrk!ôzft) 

SON DUYUKLAR 

Alman yada 
Yahudi aleyhdarhğı 

aldı yürüdü 
Berlin : 4 (A.A) - Siliıyada 

Luebeude bükiimet örkünleri bü· 
tün Köy kapılarına şu ibareyi ta
ııyan Afişler asılmasını "mretmiı· 
lerdir. 
-Burada Yahudilerin yeri yok

tur. 
Anbalt ilinin Rosslav şehri şar 

bayı aylık sahibi olanlara yaloız 
Alman dükkinlarandan alışveriş 
etmelerini aksi takdirde aylıkla
rının kesileceğini bildirmiştir. U 
ray (Belediye) yalnız Alman cep
hesi üyeltrinden ve ari olan te 
cimenlere sipariş vermektedir. 

Marşel Peten 
Birinci teşrinde 

Londraya gidecek 
Londra : 4 (A.A) Mareşal Pe

lt.n Teşrinievvel ayında Londraya 
gelecektir. Mareıal lord Derbinin 
misafiri ~olacak ve Fransa - İn
giltere mütekait sosyetelerioio 
23 birinci Trşrinde verilecek olan 
Yıllık şöleninde hazır bulunacak
tır. 

Tuz gölünde tuz çıka
rılmaya başlandı 

Bu yıl Tuz gölünde çıkanla· 
cak tuzların çıkarılma ve getiril
mesi (ihracat ve nakliyat) eksilt· 
me işi bitmiştir. 

Bu itte ç11lışltrılacak süreksiz 
işyarlar seçilmiş ve yerlerine gön· 
derilerek tuz çıkaılmasına başlan· 
mııtır 

Y avşao Tuzlasından on iki 
bin ton, Baıhaodan altı bin ton 
tuz çıkarılacak ve bu it iki buçuk 
ay siirecektir. 

Tuz fiatlannın ucuzlaması si
tış\arı artıtmıı ve bu yıl yOzde 
otuz nisbetinde bir çoklul,; görül
mütür. 

Harman ıoou bu sayının daha 
fazlalaşacağı umulmaktadır. Kon· 
ya ili ve çevresinde tekit mad
deleriaden (inbiaarlınn) bu yılki 
tütün Batılarında geçen vıllara 

göre, bir artıklık verdır. Çokluk 
göster mi ıtir. 

içki ve ispirto satışları geçen 
yıllar gibi normal bir vaziyttedir. 

· "Ekeğoo,, 

Kültür Baknlt ğının 
bir genelgesi 

Kültür Bakanlığı Orta Anıdo
ludaki öğretmenlere birer genel-

ge göndermiştir. Buoda bulunacak 
Selçuk, Danişmend ve Artık 
oğullarına aid mezarlarısda bulu
nacak kafa taslarının İstanbul 
antrepoloji müzesine könderil
mesi yazılıdır. 

İstanbul aotrepoloji müzesi 
gönderilec;}k kafa taslan üzedDde 
inceleme yaparak Türk ırkının 

(Brakisefal) d~nilen üstün ırktan 
olduğunu fenni belgelerle ortaya 
koyacaktır. 

Özel yönetgeler biitçeleri 

Özel yönetgeler bütçelerini 
inrelemekle olaa komisyon her 
gün öğleden ~oora İç Bakanlığın· 
da çalıımaktadır. 

Bu komisyona iç Bakanlığıa· 
dan yersel yönelgder şube direk· 
tör lerindcn Hilmi, Kültür Bakan· 
lığından ilk öğretim ıube direktörü 
Hicri, Bayındırlık Bakanlığından 
şöscler direktöril Emin, Tarım 
Bakanlığ•odao Mehmet Ali Tay· 
yar ve Sıhhat Baknlığıodaa Dok· 
tor Bahattin IHtılmaktadırlar. 

Annelere öğüt 
Çocuk esirgeme kurumu Genel 

merkezi ; yeni doğan çocukların bir 
yaşına gelinceye kadar nasıl bakıla· 
cağını öğreten " annelere öğüt ,, ün 
1 inci sayısını baııtırmıştır , ( 1 inci 

, 
Adana Borsası Muam~leleri 

~Anur ve l'.~2A'. 
Kilo Fiyatı 

En az ı En çoL CİNSi Sa talan Mikdar 

K. s. K. s. KUo 

sayı öğütler 12 tane birer aylık kü· Kapamalı pamuli 
çük yazdardır ) . Piyasa parta~ı ,. 

Ayrıca çocukların nasal beslene· Piyasa tP.mizi ,, 
ceğini ve mamalarının nasıl hazırla- -iane J 
nacağını ö~reten ı anot-lere öğilt )ün iane il 
2 inci sayısını da bastırmıştır . ı-"VE;r:k=svr=es:---___,~--ı·~-~~-1---....--1 

1 ve 2 sayılı öğütleri isteyenlere KIP.vlant 
kurum parasız olarak gönderir . 

Ankarada bulunan çocuk esirgeme 
kurumu genel merkezi haşkaohğ1011 
yazı ile adres bildirınek yeter • 

Seyhan sulh hukuk hakimHlinden 
Adananın döşeme M. de tah

sildar Şevket evinde oturan tat Os
man kızı Zeynep ile ayni M. de 
iken yedi senedenberi semti meç
hulde togayyüp eden Tnrsusun 
Sofular mahallesi halkından Mus

YAPAtI 

Beyu 1 1 •---s=i""""va-=-b------ --------1 

Ç l G t T 

Ekspres I~ iane 
•---ve~rli~"=Ye-m~li~---·-----, ------~~ 

•• "Toh urnluk., 

HUBUBAT 
Bul!day Kıbrıs ..---.-----------· 2,50 3,17,5 

•• Yerli 2;75 3,52,5--
_.:,..~~---ı------------1 Mentane 

ta fa oğlu Arif meyan~lerinde mü- :1-~A-rp-"·~----.,----ı.,_.,,,.2-,60----ı-_,,....,,,,,,....---.1 2,70: 
teheddis sulh teşebbüsü davasının Fasulye ı--'-.,---'---+---------1 
Adana ımlh birinci hukuk mahke- Yulaf 2,82,5 

mesinde cereyan etmekte olan mu. Delice 
hakomesi sırasında M. aleyh na- Kuş yemi 

Keten tohumu 
mına yozılan davetiyenin muma- Mercimek 

7 

ileyhin ikametgdhıaın meçhul bu
lunduğundan bahsile mübaşir ta · 
rafından bilA tebliğ iade edildiği 
görülmüş olmakh ilAnen tebliğat 

ifasına ve muhakemenin l l-9-
935 tıırihioe telikına karar veril· 
djği cihetle M. aleyhin mezk1lr gün 
ve sı:ıatta mahkemeye gelmediği 
veya tardf ndnn bir vekil gönder
mediği surette muhakemenin gı· 
yaben devam edeceği malO.mu ol
mak üzere i!An olunur.56g7 

Ceyhan belediyesinin 
açık eksiltme ilanı: 

Belediyemizin Ceybanda yap. 
tıracağı l l 4 l lira 81 kuruş keşif 
bedelli umumi halA inşaatı 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konul. 
muştur. 

Şeraiti anlamak istiyenler her 
~n fen işleri büromuza müracaat 
edebilirler. Kati ihal~ 12-8-935 
pazartesi günü saat 16 da yapıla· 
ca~ından isteklilerin Nafia müdür
lüğünden tasdiklı ehliyet vesikası 
ve ticaret odası makbuzu ve yüzde 
yedi buçuk pey akçası ile birlikte 
ihale günü Ceyhan belediye salo
nunda hazır bulunmaları.5675 

28-30-3-6 

Yarin 
Sebze Ye e§yı ıergiıi Eski 

istasyonda açılacak ve ak§ıma 
kadar sürecektir. 

Seyhan posta telgraf 
b&şmüdUrlüğünden: 

Adana merkez postahanesile 
istasyon arasındaki posta taşıması 
bir sone müddetle müteahhidu ve
rilmek üzHe açık eksiltmeye çıka
rılmıştır. Her trende gelen ve gide· 
cek olan posta mevcudunu kam
yonla yedi dakikada Adana posta 
merkezinden tren ve trenden A<la
no. posta merkezine getirip götür
mek suretile eski aylık ücreti yüz 
lira üzerinden muvakkat teminatı 
doksan lirRdır.iEksiltme l - 8 _ 35 
tarihinden iıibaren on beş gün de· 
vam edecek ve 16 ıncı cuma günü 
saat 14 de Adana posta ve telgraf 
ba§müdüriyet binasında toplanan 
heyet karıısını.la verilen bedel mu
vafık görüldüğü takdirde ihale edi
.Jecektir . 

Taahhüt edilecek işin matbu 
şartnn ıncsi baımüdiiriyetton bedel
siz tedarik olunabilir . Muvakkat 
teminat pnrası başmüdüriyet vez· 
nesine yatırılacak ve kanuna uy· 
gun teminatta kabul olunacaktır. 
Taliple~in göstermeğe mc~ur el
duldarı kanuni vesikaları tayin 
edilen günde toplanan heyete ibraz 
etmeğe mecburdurlar .5685 

3- 7-11 -15 

Si sam 

Salih ... 
.~ .c " 
~ as -Düz kırma ,. 
~·~ --r~-=------'"'-------::::ı- Simit 
- c: " ~..: •• Cumhuriyet 
~ ~ -= ... =---..,....;..-..:!....,;,..;.:.,._ _____ _ 

N 8. - .. " r-- Doz kırma ,, 
Alfa " 

tJ N .. . 
600 
52.5 

600 
523 

Liverpul Telgrafları 
5 / 8 / 1935 

Kambiyo ve Para 
11 Baokaııudan ahnmıatır. 

Sarııim 

Hazır 

1 inci T. V•deJi 
1 inci K. Vadeli 
Hint hazır 
Nev ork 

• 
DIŞ MACSWl'ILJ 

V-h FtR~AN. I ill 
~ .. ·. ~ L i ··: N ~ 5i i Eli 
'. ' 

EC ZANES!NVEN ALiNiZ 

UCUZlıUIC 
78 5370 

Yazlık sinemada 

Siyahlı 

Bu· Akşam 

kadının kokusu 
Meşhur Fransız ediplerinden ( Gastone Leroux ) nun en güze! ro 

manı güzelliğine asla erişilmiyecek bir sanat eseri olan ve Sarı olanan 
nihayetini temamlıyan bu filmi de birincisi gibi heyecan ve zev!<~c sey-
r6tmeleri için muhterem halkımıza tavsiye ederiz. 

Gelecekprogram • • 
Büyük Fransız artisti ( Alcovvere ve Nadia Sibirskaya) tarefındnn 

fomsil edilmiş ve bir babanın kızanın hayatı uğrunda ne derece büyük 
meşakkatlere katlundığını .musavvar fevkalAde hissi ve göz yaşartıcı 
büyük bir filim. 

(Mahkumun Kızı) 

Doğum YB çocuk bUlm eri baştaba
batinden • 

Müesses~mizin bahçesine y&Di · 
den inşa edilecek olan çamaşırhane 

ile binaların dahili ve harici sıva 

5699 

Kaçakçılar 
vatan hainidir 

ve badanası için talibine ihale edi- .Par ' 
lcceğinden isteklilerin 14 8-9351 anı. --.... ı 
çarşamba günü saat ı 5 de doğum Boş yere harcama ve har-
evine gelmeleri üçüncü defa il4n cıyacaksan yerli mah al 1 
olunur. 5695 6-8-10-12 
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Adana Ziraat mektebi direktör-
liJğünden : 

Brzakıo nevi 

Ekmek 
Koyun eti 
Sade yağ 
Zeytin yağı 
Pirinç 
Şehriye 

Makaroa 
Kesme §eker 
Toz şeker 

Çay 
Zeytin 
Beyaz peynir 
Un 
Tuz 
Soğan 

Domates salça 
Kuru faıulya 
Nohut 
Kuru üzüm 
Limon tuza 
sıumııak 

Beyaz sabun 
Soda 
Mercimek 
Patates 
irmik 
Kuru kayıı 
Koru vişne 
Kaşar peyni'd 
Meşe kömürü 
Odun 
Benzin 
Mazot 
Vakom y~ğı 
Gaz yağı 

Miktarı 

çok 
Kilo 

25000 
7000 
2500 

' 

700 
4000 
500 
450 
900 

1500 
20 

650 
600 

1200 
600 

1500 
350 

1750 
400 
150 
15 
50 

1300 
350 
300 

3000 
75 

150 
30 
50 

4000 
3000 

160 
120 
15 
25 

Ereğli veya Zongul · 
dak maden kömürü 4o 

Miktarı 

az 
Kilo 

22100 
6500 
2200 

600 
3200 
350 
350 
700 

1000 
17 

550 
400 
900 
500 

1250 
300 

1500 
300 
100 
10 
20 

1000 
300 
250 

2500 
50 

100 
20 

2000 
130 
75 
10 
15 

3o 

ilk teminat Tahmin edilen fiat 
Lira Kuruş Kuruş Santim 

158 38 
196 88 
l 12 50 
18 38 
57 
7 50 
6 75 

21 94 
33 19 

3 90 
16 
22 50 
8 10 
2 25 

6 75 
7 88 

16 41 
2 10 
ı 69 

96 
l 24 

15 33 
28 3 

2 81 
45 

70 
2 53 

65 
2 6 

18 10 
4 50 

35 40 
14 85 
2 70 
7 31 

84 

8 
37 
60 
35 
19 
20 

20 
32 
29 

260 
J2 
50 
9 
5 
6 

30 
12 
7 

15 

85 
35 
34 
12 
12 
20 
12 
22 
25 
55 

4 
2 

450 
165 
240 
390 

2800 

50 
50 

50 
50 

50 

50 
50 

50 
50 

teneke 

" 

" 
ton 

Adana Ziraat mektebinin 1936 senesi mayıs gayesine kadar ihtiyacı 
olan yukarıda nev'i ve miktarları yazıh yiyecek ve yakacaklar eksiltme 
ıartnamesioe göre ilk teminat miktarları ile birlikte yukarıda gösteril· 
mittir . 

Eksiltme vilAyet Ziraat müdürlüğünde satın alma komisyonu tarafın· 
den 15-8-935 perşembe günü saat (3)de açık eksiltme usulü ile ya· 
pılacaktır. Eksiltmeye girecekler 1935 yılı ticaret odası ve (2490) nu
maralı kanunun 2/3 üocü maddelerine göre ellerinde bulunan vesaik ve 
ticarethane namına eksiltmeye gireceklerin ellerinde noterlikçe tas. 
tikh vekAletname ile eksiltmeye girebilirler. Eksiltmenin yapılacağın
dan en son bir Hat evveline kadar vil4yet mal sandığına teminatlarını 
yatırmalaı ı Jbımdır.EksHtme şartnamesini görmek istiyenlerin bu müd
det zarfında Ziraat mektebi müdürlüğüne müracaatları il4n olunur.5684 

2-6-10-14 
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( Ttırk S~d) 

lsfanbul icra dairesi ikinci iflas me
murluğundan : 

ljlcbta adı tasfiye ildm: 
İkinci iflas memurluğundan : 
Merkezi Galatada Bahtiyar ha· 

nında ve şubeleri Adana ve Mer
sinde bulunaa ve pamuk ve yağcı
lıkla meşgul bulunmakta:olan pa· 
muk ve nebati yağlar aanByii Türk 

• Anonim şirketinin iflası 31-7 -
1935 tarihinde açılıp tasfiyenin adi 
~ekilde yapılmRSma karar verilmiş 
olduğundan: 

1- Müfiiste alacağı olanların ve 
istihkak iddiasında bulunanların 
alacaklarını ve istihkaklarım ilAn
dao bir ay . içinde ikinci ifJds dai
resine gelerek kaydettirmeleri ve 
delillerini ( senet ve defter hül~ -
saları ve saire ) asil veya musad
dak suretlerini tevdi eylemeleri . 

2- HiJAfına han ket cezai me · 
sullyeti müstelzim olmak üzere 
müflisin borçlarının ayni müddet 
içinde kendilerini ve borçlarını bil
dirmeleri . 

3- Müfiiein mallarını her ne sı
fatla olursa olsun ellerinde bulun
duranların o mallar üzerindeki hak· 
ları mahfuz kalmak şartile bunları 
ayni müddet içinde daire emrine 
tevdi etmeleri ve etmezlerse mak · 
bul mazeretleri bulunmndıkça ce
zni mesuliyete uğrayacakları ve 
roçhan haklarından mahrum ka
lacakları. 

4- 15·-Ağustos-1935 tarihi
ne müsadif perşembe günü saat 11 
de alacaklıların ilk içtimaa gelme
leri ve mütıis ile müşterek borçlu 
olaolar ve kefillerinin ve borcunu 
tekeffül eden sair kimselerin top
lanmada buluomağa hakları oldu
ğu il4n olunur.5694 

Mercimek Aygır deposu satm alma 
komisyonundan : 

l/Ağustos / 1935 tarihine tesa
düf eden perşe

0

mbe günü saat on 
dörtte ihale edileceği ilan edilen 
açık eksiltme ile münakasaya ko-
nulan seksen bin 80000 kilo yulaf 
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6 Ağustoı 1~ 

-DA.OA• 
BiRiKTiRE~ 
RAl-IAT ~ot;~ ~ için iştirak taliplerin mezkQr gün

de sürdükleri pey haddi ldyık gö
rülmemiş oa 10 gün daha uzatıla · 
rak ihalesi 12-8-1935 pazartesi 
günü ınat on dört 14 de bırakıl- ------------------------------------------~~ ~ 
mıştır. Taliplerin ihale gün ve sa· /fnınııınıııuııuııınıımmnıuıııtuuııımıumıııınımıııanuoııııııımomımmııı~ 
atinJen evvel 180 lira depozito ak· 

1 
bu nöbetçi 1 

çasım Ceyhan malsandığına yütır· gece 
maları ve fazln malftmat almak şe- H Eczane 

· raitini '5ğrenmek istiyenlerin Mer- 1 
cimek nygır deposu müdürlüğüne 1 Yeni otel civarında 1 
veya Ceyhan belediyesi başkAtip· Vatan eczanesidir 
liğine müracaat etmeleri lüzumu 
· l 5695 111nnıııııunnuııauwa- mnnıuı11111B1111n111 nmmuıwumımıwıı11 
ılAn o unur. 

çııtebaa kaplıcası 
açıldı. 

Eğer Romatizma. siyatik, karaciğer ve böbrek kumlnrı mesane tat· 

ları ağrılanno muztaripseniz vakıt geçirmeden. Çifte han 
kaplıcasına koşunuz. 

Bir çok deri hadnlıklarıoa, muannit ekzemalara şifa verir. 

ÇiUe han kaplıcasına 
Sediye ile gelen bir çok kötürümler yürüyerek dönmüşlerdi(. ller 

ne kadar fennen kabili izah değilse de senelerce gebe olmamış bazı 

kadınların 15-20 günlük banyodan sonra hamile kaldıklan görül
müştür . 

Çifte han kôplıcasının 
Radyo aJdifitesi dünyada mevcut bütün knı.Iıcalardan daha yük

sektir • 

Çiftehan kaplıcasında 
Misafirlerimizin her dürlü ihtiyaçları düşünülerek lokantamızda te

miz yemek yapılmaktadır. Furunu, bakkaliyesi, gazinosu, kasabı, ber-
beri vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 50 

Tiren ücretleri yar1 yarıya tenzilathdn. 5512 

------------~----------------
Doktor · operatör Noman 

. s•"'' · cı Doğum ve kadın hastahkları birın 

mütehassısı d .,, e 
Eski Tıp fakültesi muallim -muavinlerı 

1 
""'' 

su er 
. k d Doktor t 

llastaları her gün 9 dan beşe kadnr Kara so u 11 bUl ede 
. de ka 

Sırrının evinin yanındaki hususi muayenehanesın 
ı.:-30 

Herkes memnun 

seyban ecza11_!51 .. ~. 
ec••o ti~ 

v s yhaP ,e 
Yeni cami civarında en soo ildçlarla oçtıgım e d• t' 

. ilAç.Iar 
recefe lerioizi yaptırınız . Fi.yatta ehvenlık ' 

• 
sıhhat korumasına bire birdir. 

Çok güzel 

5586 

ayrıca . ·ıAcı 
l ve cılt ı 

Losyonlar ve Kolonya ar 

satılır e:cı''' 
Kimyager--BaY'' 

Celal 
-24-
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