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Havalarımız ! 
Düşman uçaklarıoııı tehdidi al· 

undadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım g .. r,.ktir. ı 

ON IKİNCl YIL - SAYI 3340 

Atatürk Dünkü fırtına " ve yagmur Abluka tehdidi yapılıyor Halkevinde 

Şehirde müthiş bir panik yaptı 
Ve oldukca zararlar verdi 

Kutlamalara teşekkür 
ediyor 1 

Ankara : 27 (A.A) - Cumur 
başkanlığı genel sekreter lii'inden 
bildiriliyor : 

İtalya, bu t0hdide bazı kesin tedbirlerle 
~arşı koymayı kararlaştırmiş •. 

Dün çok faydalı bir 
ayta verildi 

Şehrimize geldiğini yazdığım, 
istatik genel direktörü Celal, dü 
•aat on yedi buçukta halkevi sa 
!onunda başta İlbayım1z tevfik 
Hadı Baysal , Cumbııriyet halli 
partisi Sayhan ili başkanı ve Ba 
likesir uylavı Örge Evrro,Şarb 

1
Çocuk esirgeme kurumunun hazır
Qc/ığı sünnet düğünü de yapılamadı 

Dil bayramından ötürü yurdun 
her yerinden gelen ve yurttaşların 
sevinçlerini gösteren kutlama ya
zılarına teşekkürlerini iletmeye 
Atatürk Anadolu ajansını ödevle 

Uluslar konseyi Habeş imaratoru
na telgrafla teşekkür etti . 

çuk Ôtey gece saat yirmi bir bu 
b, 

1
1a şehrimizde hafif surette 

, 11~ ıyıo Y•ğmur git gide hızını 
rınış ve on dakika sürmüştür. 

118 
Sabahleyin yedi buçukta ve 

h't 0 nda beş altı dakika süren 
Rtııur yığmıştır. 

bı' dSıat onbeşi çeyrek geçe hava 
r t b' ~•d 0 ıre kerarmış ve şimdiye 

1,, ur •ı görülen şiddetli bir fır. 
d,~ Ve bafıf doluyla karışık bar. 
ııı,.18 11 boşanırcasına yağmur yağ 
d,~~ baılamıt ve bu durum yirmi 

ı ıi kadar ıürmüıtür. 
{)·· 

kı Unkü fırtına esnasında bir 
•ıtıı evi . . k ı.. • 1 . a. erıo çın o ve 11.ıremıt ıırı 
•ltııı, y . . . d 
h.ğı • enı ıstnyob çıvarın a \'e 
İle ••da bir kısım ağaçlar kökü 
tip çıl&ııııt. bir çok dükkanların 

ert · Ve erı ve bazı yerlerde elektrik 
'il tclefoıı telleri kopmUf ve bu 

'tlle oldukça zar•rlar vermittir. 

ltr '( •iıııurdao 1eller ve gölcük
~eydana gelmit , bir yerden 

diğer yere geçmek çok zor ol· 
mu§tur . 

Yağmur ve fı •tınan in köylerde 
ne derece zazar ynptığı öğrenile· 

memekle beraber oralarda da 
•peyce zararlar verdigi tabnıin 

olunmaktadır . Çocuk eıirgtme 
kurumunun güolerdenberi hazır· 
ladığı sünnet düğünü de bu yüz· 
den yapılamam••lır . 

Kurum tarafından giydirilip 
ku,atıırılao yüzelli yavru saat on 
dörtte, önde davul ve zurnalarla 
febri ıtezdiriluıit ve sünnet etti· 
rilmek üzere Yıldız parkına götü· 
rülmüşlerdi , işte biraz sonra 
ıiddetli fırtına ile başlıyao yağ 
mur, yapılan bütün bu güzel hazır· 
lıkları alt üst etmİf, çadırlar, ma 
salar , aaodalyalar devrilmiş ve 
parkın içi su ile dolmu,ıur. Önem· 
le hatır lan an yavrular ; veliler 
ve çağrılılar çil yavrusu gibi da
ğılmış , orduevi , tümenkurağı 
ve civardaki evlere sığınmışlardır . -----

' . 
mıştır. 

Türk- Yunan 
Umumi Kliring uzlaş

ması imza edildi 

Ankaıa : 27 (A.A) - Türkofis 
başkanlığından bildirilmiştir : 

Marsilya : 27 (A.A) - Cibu
tiye gitmek üzere vapurlara iki 
tabıır ıömDra-e a1keri bindirilmiş· 
tir . 

Adisababa : 27 (A.A) - Hü
kumet; genel seferberlik iliıo edil· 
diği baberini yalanlamaktadır . 

T.oudıa : 27 (A.A) - Liberal 
" Star ,1 guettsi bir müdelten
beri Cenevrede bulunan uluslar 
kurumu işleri bakanı Edeo'io 
l·ondrada yapılaıı bazı diploma· 
tik teRirleıle uğraımaaa mecbur 
kaldığını yazmaktadır . 

Bu gşzeteoin fikrince bu le· 
sirler Edenin ıocvkiioi teblıkeye 

tarihinde\ onanmıştır. koyacak dı:reeede ileTlemiştir . 
Atioa : 27 (A.A) - Bugün im Tesirler bılhaısa 1tılya ile u• 

Müddeti 15 Eylül 1935 te bit 
miş olan Türk - Yunan ticaret 
anlatmasının 1 teşrinievvrl 1935 
tarihine kadar 15 güo uzatılması 
İcra vekilleri bryetince 23 9-9j5 

zalaoan ve 1 llkteşriode meriyete yuşmak fıkrioi takıbeden mabafil· 
girecek ve altı ay ıürecek olan den çıkmaktadır · 
yeni Türk - Yunan anlatması Fakat :Musstıllnlyi memnun et· 

bono uıulu yeıine umumi kliriogi mek için uluslar kurumuna hi}'a· 
koymakiadır. Aola~lbanın dasları net teblike~i artık mevcut değil-
kömürden başka bütün Tfük mı! dlr · 
ları bedellerinin yüzde ellisi ıer Eden hafta {atili!'! geçirmek 

üzııre Londrau geldiği vr~ıt bu 
best döviz, yütde ellisi muhtelif 

lslam kongresı" toplandı :;:get::ı:eil:u!~aeo;~:~~:i~~kK:~~l; mü~~!t~ :B;~d(~1;olata~:k:~~--
1 mi tedbirlerin tatbjJı;i ihtimalin· 

t . - !erin bedeİleri tripartit yolu ile den bahseden mahafıl bıt tedbir · 

"4{lbn d S J • ' , f ödenttektir. Traoıit mallar ser· !erin tatbiki usuiünilo şüpheli ol 
an a ay av seçımı ve a anması best dövizle 8denel:ektir. 225 ki doğunu heyao etmektedir. 

bir ay sonraya bırakılıyor. !oya kedıır canlı haynnlarıınız!" Çn .. ı.ıı bu tedbirlerin btbiki-
re1mi 7 madeni drahmiye indiril· oi iltizem eden devletlerin zararı 

j miştir. İtalyan zar.rından çok daha ziya· 

.. rnanı Yahya,· Irak okullarında okumak Yunan takdiri kıymet komis de olacaktır' 
IJ yoolari kıymet biçmekte Türk Fılhakike lg34 seneıi zarfın· 
~ere on talebe Bağdada göndereck.. menşe ıehadetnamelerioi esas ala· dı logiltere İtalyaya yedi yüz·. iki 

caklardır. milyon liret miktarında utış yap· 
tel lataın googresioio icra heyetfı mil Elmedfai Beruta gitmi§tir. Anlıtmadan müdevver takas mıı ve ltalyadao beş yü.t otuz dört 
de~eıı rıporları trdkik etmekte aareketinden evvel Cemil Mer· bonoları yeni anlaıma müddeti milyon liret miktarında mübayaat-

lln ediyor. düm Emevi köşkünde şerefine bir esnuında Yunan malı almakta ta balnomnştur . 
~o) el&lifler arasında Holaoda, ziyafet vermiş, Vatani ileri gelen- kulıantlıbilecek ve tımamlanmıı Mamafi ltalya ic!lbedın ted 
ıjQd011Ya ve Macaristan merkezle· lcri, gençler ve gazeteciler bu buıusi takas muameleleri tamım · birleri almıttır. 
~,tde birer cami yaptırmak da luomuştur. laoacaktır. Bu tedbirler şunlardır : 

ır, Yemekten sonra Dümmere gi Muhtemel tedbirlerin tatbi-

1~,i~İiıllimanlara iyi muamele- didilmiş ve gece yarısına kadar A /man gazete/eri kinden evvel kafi derecede stok 
1~11 deıı dolayı Yoğoslavya ve Po dünya ahvali konuşulmuştur. vücude getirmek üzere hızı eı· 
tdı·ı" biiktlmetlerine teıekkür - Suudi hükumeti Maliye "d yanın serbest olarak memlekete 

ııı , Veziri ve Müclafu Vezir Vekili Rusya aleyhinde ŞI - d 
esı karerl~ştırılmı§tır. idhali istihliikatın tahdidi, buğ ay 
ap l. "eyb Abdullah Essüleymao Eı- detıı· hu""cumlar yapıyor k d ·ı 'h ın l o ıde Şsrk kulübü müdü- 'i isto ları vücu e getirı mesi, oı a 
lal bımrao Mısırda bir ameliyrt ge· li.,· h Yan Meb'usu Kont Barbi- yet Japonya , Almanya ve Bre· 

·• ''1 d çirmiş ve Beruta gelmiştir. 27 ( A R · 
td· 1 in'in müslümablığı tescıl Berlin : A ) - esmı zilya gibi uluslar sosyetesi iİza-

ılıııift' Veziri, Cemil Merdüm, Lfttfül I Al L h' • n ve d I d 1 1 ır. çeven er mınya , e 18•• sın an o mıyao ev et ere müra· 
l s· hazar ve diğer v atarıiler ziyaret b 1 .. 
ı, 1 

1hsi itlere karışmamak için Macaristan arasında aş ayan go · caat bususıı da derpiş olunmak 
h - H b h f k 1 ederek beyanı hoşamedi ettiler. ru···melere dair biç bir •ey söyle- d 

~, a eş i tila 1 onıışu - - İmam Yahya; Irak Kralı • y ıa ır · 
~ftır, memektedir . Eğer uluslar sosyetesi üyesin 
•oı Gaziye 11 eylftlda hir telgraf çe· Pn,d Onya müftüsü; Mısır kralı Bununla beraber "Correspoo den olan devlttl~r İtalyanın erzak 

kerek Irak askeri mekteplerine 
tıı,111

10 926 da Polonya müslü. dance diplomatique ,, gazetesi tedarikine mani l olmıya kalkışa 
a askeri be~ ve telsiz mektebine beş 1 ~6• rıııa yaptığı teberrua teşek· dün akşamki sayısında Sovyet ere cak olurlarsa bu alelade bir ah-

• tt talebenin kabulünü rica etmiştir. 
~1181 llliştir. Sonra İogilterenio İmama muvafakat cevabı veril· karşı ıiddetli hücumları ihtiva luka demek olacak ve buna kar§ı 
~i,1'. 1 itgal hatırası zapta geçiril· eden bir yazı oeşıetmiştir . Yarı ltalyan donanması müdahale e 

tr, miştir · J • b ·· decektir . 
l) - Evkaf Meclisinden merhum resmi gazetebaue mese esı ugu-

1'nı •iıııı heyet Emir Şekip Arı· Bedireddinio mubaddiılik maaşı · nün biricik teblike;i değildir . evyork : 27 (A A) - «Nev 
l!ej: reisliği altıııda olmak üzere oın oğluna miras olarak geçmesi Dedikten sonra Rosyaoın Memel- yor k Herald Tıibune » gazete· 
d•t E;~~kili İhuo Elcabiri, Vezne· meselesi üzerıode ibtiliif çıkmış, deki durumunun Litvinofuo Cenev si diyor ki : 
n,,,d .ustadülömeri, Sekreter El· Reiı Abdülmuhsin Elüstüvani is- redeki durumiyle tezad teşkil etti Uluslar sosyetesi kuıuluşu ta-
%111 lilkabbani, Sekreter muavini Gerisi lkltıcl sayfada - ğioi ilave etmektedir . ribiodenbrri dün yaplığı kadar 
~, f ~d Zeki Ali, aza Tabataba ~----· kendi pıeosiplerı uğrunda bu ka-

aQ ---------------------..... ., ltl•kk ti au Mahmut Salimden r dar açıkça ve bu kadar cesaret· 
lil etmiştir. 2Q •ıkt • p le meydan okumamıştır . 

b,h' lraıc - İran ihtilafından 1 eşnn - azar Bu gazete nizamnamesini say 

1~ LStderlteu Cemil Elmdafei G 
1 

N f dırmak için enerji gösteren ulus· 

, l(~~~iatıa bulunmuştur: ene Ü us sayım1.. lar sMyetesioin .bir büyük dtVle· 
1 ~tilaf bnissuudun Irak - İran le karşı hiç bir zaman bu kadar 
ti~ k 111daki vaziyeti, bir k.,de· kesin hareket etmediğini ilave et 
lı,ı 11'1 rdeıioe takındı"'ı vaziyettir. S · · ·ı ·· T · k 1 k lk m<'ktedir · 

' ıı; ayım ışıne verı en onem iır u usunun a ınma 
'ae,k •r ~ bunu takdir ediyor ve Ceoev ı e : 27 (A.A) - Komi 
'ine ı\ boyJe uğlam temeller üze· ve çoğalın~ çağında bulunduğunun belgesidir. te; konıey Habı şistanın gözcü 

~ı,r,k tıpların istikbalinin emin Başvekalet göuderilmeıi hakkındaki istrği 
...._ lrurnlabilecegioe inanıyor. etrafında konuşmuş ve bn isteğin 

•ıt, 1 • Çocuklarıoı ilim müesıe İslalisllk Umum Mıldıirlıiğıi 1 tatbikini incelemek üzere üç eks 

ııı, )'erleştirnıek üzere, Ce '------------·---------------' , per seçilmiştir . 

Babrş ,imparatoruna gönder· 
diği telgrafta da meselryi ince· 
!emekte olduğunu bildirmiş ve 
Habeş kuvvetlerinin 30 kilomet · 
re geri çrkilmuioi Habeşisıanıo 
barıf arzusunun bir drlili telakkil 
ederek trgekkür etmiştir . 

Cenevre : 27 (A A) - Lehis· 
tan murahhas heyetı;.Almaoya , 
Macaristan ve Polonya arasında 
bir bava paktı konuşulduğu ha
berini yalanlamaktadır . 

Loodra : 27 (A.A) - Yakın 
da İngiltere tarafından deniz me 
selesi hakkında bir nota vHilece· 
ği haberini resmi olarak yalanla· 
maktadır . 

Cenevre : 27 ( AA ) - Konse
yin oünkü kıı.rarından anlaşıldığına 
göre 15 inci maddede tasarlanan 
usul çer~·evesi içinde harekele ge
çilmiş bulunmaktadır. Ft1klit Kon 
sey son kararlarım vermedıkçe 

bu maddenin tatbikı oıkıda kala
caktır . 

Paris : 27 ( A.A ) - Cenevred~ 

kabul edilen usul uzlaşma için ye· 
ni bir mühlet veriyor görünm~kte 
ise de Frans;z gazeteleri şimdilik 

bir uzlaşma imkAnına inanmoınıık 
trdırlar. Ru gazeteler muhasama 
başladıktan sonra yapı] ,wıı k görüş 

melerin daha esaslı ııonııçlura va -
ralıileceği fikrmi ileri sürmekte· 
dirler. 

Cenevre : 27 ( A.A ) - « Roy 
ter » ajansı konseyin hususi içti
moında Ro nanyo, Türkiye vo Sov· 
yet Rusyanın B şler komitesi önH· 
gelerine kHrŞı itiraz kayitlııri ileri 
sürmliş olduklarını bildirmektedir. 

Paris : 27 ( A.A ) - Gazeteler 
Konseyin perşembe günkü toplan· 
tısıodan iki sonuç çıkarmaktaJır· 
!ar. Birinci sonuç Türkiyenin, Sov
yet Rıısyanın ve Romanyanııı gizli 
toplantıda Beşler komitesi tarafın· 
dan yapılmış olan önergelerin mü
balllğalı olduğunu ileri sürmeleri 
Ooüçler komitesi tarafından hazır

lanacak roporuıı ltaıyaya daha az 
taraftu r olacağını göstermektedir. 

İkiı.ci soııur Ldv•lın söyl~vi ile 
EJenio söylevinin birbirini tema· 
men tutması lrgiliere - Fransa 
yaklaşmasının yani Fransa-ltalya 
uzaklaşmasının şimdiye kadar sa
nıldığından çok ileri gittiğini gös
termektedir . 

Lonrlra : 27 ( A.A) - Konse-
yin ltalya - Habeşistan anlaşmazlığı 

hakkııula 15 inci madJeyi tatbik 
etmeğe karar vermesi bütün ga
zeteler tararından iyi karşılan · 
makta fnkat renklerine göre muh
telif suretlerle tefsir eJilmiştir. 

Turban Beriker, ıum general Sa 
Avğıo, Halkevi batkaoı K ... ı 
Ener, mülkiye, Adliye , Maliye. 
dayrelerioin bütiio başkao 11 

işyarlıırı, öğretmen ve öğren 

ciler , teıekküller başkan ve, 
iiyrleri, Banka ve mneeaeaeler <; 

rektör ve işyarları,ve çok kalab 
!ık bir halk kütlesi önünde öni 
müzdeki birinci teşrin ayıoın yi 
minci paz., günü yapılacak olaı 
nüfuı uyıml itleri hakkında çd 
önemli bir ayta vermiş ve buoı 
bu işP atanan iıy.r ve aydınla 

rın yükıek ödevlerini ve ba 
kın köıtermeıi lb.ımgelen büy 
ilgiyi anlatmıştır. 

Tarım Bakanımız 
Orduya vardı 

Ordu : 27 {A.A) - Tarım 
kanı ve ziraat bankası genci D 
rektörü dün saat 19 da yanıod 
kilerle Giresundan ilimize geln 
!erdir · 

Yarın incelemelerine başlı}\ 

caklardır . 

Alman hava yönetge 
tsudapeştede 

Budapeşte : 27 ( A.A ) - f 
tün uçak danların• gezmek 
:Macar bavacılığıoın yönetmen 
rUe temas etmek üzere Macar 
iaoa gelmiş olan Alman hava 
kanlığı yönetgeri Milen bir 
gün daba burada kalacaktır . 

Bir Fransız aytar1 

Romada gördükleri 
gazetesinde anlatıyc --

Paris Soir gazetesinin Roıır 
ya gönderdiği hususi muhab 
Julce Sauverwein son bolıtika 
disderioe rağmen Romanın 
yük bir sükun içinde bulundo1 

na hayretle kaydettikten soı 
şunları yazmaktadır: 

Ne kulaklarıma, ne gözleri 
inanıyorum. Bu sükutun altım 
ne vardı? Lakayıtlık mı, septie 
mi, yoka. işlerin daha fenaya 
ra•:ağına dair bir ~moiyet r 
yoksa bu sabahki gazetelerin b 
settikleri kadar granite benzi! 
bir sakinlik mi? 

Kendi tahassüslcrimi koni 
etmek istedim. Araoo kahveı 

- Gerisi ıiçıincıi sayfada 

r-- Foto Coşkun 
Yaz münasııbetile hemen hemen kapalı bir vaziy 

bulunan Yağcamii y :ı nındaki fotoğraf atelyesini 2 il 
teşrin çarşamba gününden itibaren tekrar faaliyete 

çirecektir . 

Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye fotoğr 
ve her türlü Ağrandisman ve diğer blitün fotoğraf iş 
rini yapmağa başlıyan Coşkun Güven , her gün 

bahtan akşama kadar açık bulunan atelyesinde saat 

den 19 kadar bizzat çalışacaktır. 



Türkiyenin büyük savaştan 
sonraki muvaff a1<iyetleri 
(WPD) "8erlin,, den: 
Türk - Alman tecim mUna· 

sebetleri, 1932 ve 1933 Y'lında 
Hgarl derecesine vasal olan bir 
gerilemeden sonra, ıoa lzaman· 
larda canlanmağa bışlamı§tır. 

1932 de geoel alışverişin de· 
ğeri 71,2 milyoo R . M. i tutarken 
ıimdi 1935 yıham ilk alta ayı 
içiude ... bu mik<lar 76,3 milyon R. 
M. i bulJuğuaı ve yıl ıonuna ka. 
dar da her halde 150 R. M. i bu · 
lacağını göre, her iki memleket 
arasındaki tecimsel münasebet
lerin 1932 ye niıbetle bir misli 
fızlal•ancağı anlatılır. 

Bununla beraber 1930.danbe
ri hillnçonun Almaoyaya ait k11· 
mınıo pa1eif olmaktı devam etti
ğini itiraf etmektedir. 

Bunu •t•tıdaki cedvelde göı 
terehiliriz: 

(Yılın ilk altı ayı zarfında) 

Türkiyeye giret 
1929, 1030, 1931, 1932, 1933, 19~ 1035 

77,6 54,2 54,0 40,0 36,3 50,9 33,4 

Tilrkiyeden çıkan 
75,6 69,0 52,6 40,l 37,0 67,5 42,9 

Demek oluyor ki, Tnrkiyeye 
ithalat yapan memleketler ara
eanda ibirioci olan Almaoyanan 

935 ilk altı ayı içinde tecim 
fülincoıundı 9.5 milyon marklık 
bir pasif var. 

Türkiye hükumeti ve umu · 
miyet itib1riyle bDtno selahiyet
tar ekouomi~ mubıfil, iki taraflı 
tecim mlloasebetlerinio düzeni 
için Almanya tarafından alınan 
tarafından ılınan tedbirleri ta 
mamiyle takdir ediyor. 

Eiğer taraftan Türkiyede, 
NODtenjan ve döviz tahdidi gibi 
çarelere baı zurmuı ve "milşte
riden 11tıo ıl,, es111 üzerine ha
reket ederek Ttırkiyenia birinci 
müıterisi olan Almanyanın yıp· 
tığı ithalatı kolaylaıtırıyor. 

Tllrk - Alman Clearing he· 
aabı ıimdiye kadır çok iyi itle· 
miıtir. Alman çılcatçıları, sattık
ları maha mukabilini, diğer ra
kiblerindea dıbı çıhuk alıhiJi · 
liyorlar. 

Muhakkak olan ~bir §ey varsa 
o da, TOrkiy:ede Alman itbılatı 
fazlalııtığı takdirde beklenilme· 
yen her hangi bir teknik güç
lükle karşılanılmasına imkio ol
mamasıdır. 

Diğer taraftan Alman mılla
rına karıı boykot! denilen şey, 
T6rkiyede mevcut değildir. (Bır
kıç :Yahudi firm111 mDstesna) bil 
akiı bir zamanlar müttefik olan 
iki devleti birbirine bağlayan an
anevi aoıtluk, aaayonal sosya
lizmin ~ükumeti elne almHından 
beri, daha kuvuetlenmiştir. 

Türk ulusu, üçüncz Reicble 
\'e oaun öoderine kmrfl derin 
bir sempati duymakta ve Alman 
yanın, IAvrupa doğuauoda hiç 
bir emperyaliıt veya siyasal ege
menliköe gözü olmadığıoi tama
miyle takdir etmektedir. 

lıte piaikolojik bakımdan çok 
müsait olan bu an, Almaq teci
mer ve çıkatçılarına endyıtri mad· 
delerinin 1&h§10ı fazlalaştırmak 
ve yeni miln11eüetler tesis etmek 
ipini kolaylaştırabilir. 

Tiirkiyenia ne kadar muazzam 
bir terakki yolunda yürüdüğünü 
anlatmak için birkaç tsıatistik 
rakımı vermek gerektir. 

Bundan başka, 1000 kilomet
relik bir yol da ayrıca l:itmek 
iizeredir. 

3000 kilometre uzunluğunda 
mükemmel §oseler yapmı_ş, 5000 
tane küçük ve büyük köprü ku
rmuş, 5000 tınc küçük ve büyük 
köprü kurulmuş, 8000 eski köprü 
tamir olunmu~tur. 

100 milyon TOrk lirası yeni 
yolların yapılmasına, 40 milyon 
Türk lirası da Karadeniz ve Ak
deniz limanlarının inşasına tahsis 
olunmuştur. 

Türk donanması 1924 de an
cak 62,246 ton ikeo 1930 da 
186,492 ton yani üç mislini bul· 
muştvr. 

Her oe kadar ondan ·sonraki 
yıllar için elimizde kat'i rakam
lar yoksa da bu mikdaran müte
madiyen fazlalaştığına eminiz. 

1914 de Türkiyede sadece 
elektrik santrala vardı, şimdiyse 
98 tanedir. 

Bukadar az bir zamanda en
düsriel tesisat alanaoda gösterileo 
terakki bakikıteo ıayaaı hayret
tir. 

Memleketin her yanında tel
t1iz istasyonları pamuklu tezgah
ları, ipekli fabrikaları, ıeker fab· 
rikaları, kağıt fabrikıları, deri 
f4rikaları,modern un fahr1kaları, 
kereste imalathaneleri, tuğla fab
rikaları, çimmenlo fabrikaları 
açdmıştır. 

Belki bir Avrupalı vahidi kı
yH11iylc ölçüldüğü zaman bu eser 
ler önemsiz gözükebilir • fakat 
büyük 11vaııo feci surette neti
cesinden, pıdiıalilaran zamanın

daki fena idareden ve nihayet 
TUrk Yunaa sava§mın bütün te 
cimi kökünden harap etmesinden 
sonra yeni Cumuriyetin bütün bu 
itlere, elinde hemen hemen hiç 
bir vaaıtı olmaki'ztn ba§lamağa 
mecliur olduğu dUşUnülecek olur
sa, o Zlmaa şimdiye kadar elde 
edilen sonuçların kıymeti küçlük
le ölçülebilir • 

Büttin Türkiyenin, Rusyadan 
yaptığı 8 milyon dolarlak istikraz
dan gayri, hiç bir ecnebi memle · 
ketin parasına baş vorulmadığıoı, 
ve endüstrileıme işini tamamile 
kendi parasile finansa ettiğini de 
göz önünde tutmaktadır . Tilrk 
devletinin gerek ekonomik ve ge· 
rek endüstriel bakımdan çok ıih 
batlt ve canlı olmaısı, :ekonomik 
ve sosyal bayatla her alanında 
gösterilen , şuurlu ve ve verimli 
bir faaliyetin eseridir . 

Bunun için Türkiye ile normal 
ye sağlam bir tecim münastbeti
ne girişmek için bütün şartlar 

mevcuttur, getek umumun, gerek 
kendisinin menfaati namına bu 
durumdan istifade etmek, Alman 
tecimcrlerinio faaliyetine ve he· 
cerikliğine kalmıştır . 

Tür~iye endüstrilıt~mekte de
vım ettikçe memlekete yapılan 
idhalat miktarı da evvelkine nis 
betle azalmaktBdır . 

İlk beş yıll.k plaoıo gayesi , 
ekonomik erginliğin kuvvetlen
mesi ve verim kabiliyetinin yük
selmesi olduğu için, Türkiyenin 
evvelçe Avrupadao ve bilhıssa 
Almaoyadao çektiği bir takım mal
Jac , şimdi memleket içinde imal 
olunmaktadır . 

Tabiatile bu esnada, Avrupa
dan tedariki Türkiyenin tecim 
pJançosuna ığır gelen malların 
yapalması tercih edilmiştir . 

Tilrkiye, daha şimdiden, hı · 

zı madi:leler hususunda kat'iyen 
Anupaya muhtaç olmamaktadır; 
mesela ıelcer, pamuklu ve yünlü 
kumıtlar. ipek, kimyevi madde-

BByillr IBV•§tan evvel Türki
yenin demiryolları ancak 4000 
kilometreyi buluyordu; Atatürk 
bOkfuneti, on yıllık kıaa bir za
mao içinde, hemea hemeo yarım 
milyarlık bir masraflı, bunun 
mikdannı 6000 kilometreye çı
karmı9tar. 

1er, çimento yerli olarak yapıl
ı ıuaktadır , 

Tftrk &Szft 

Devlellerin hava 
kuvvetleri 

İzvesliya dan: 
İtalyanın ~Habeşisiana karşı 

1000 savaş uçaği yollaması 'her 
tarafta devletlıerin llava kuvvetleri 
bakkmda münakaşalar doğumuş 
tur. 

Şimdiki ; vaziaette İtalyanın 
birinci sınıf 2000 bombarduman 
uçağı vndır. ltaJyanın bava kuv
vetlerinde 40,483 sübay ve nefer . 
çalışmaktadır. 

Bombarduman uçakları ara
sınaa saatte 248 kılometre ~uçan 

ve (500) kilo bombayı durmadan 
1200 mile kadar götürenleri var· 
dır. 

Hava silahlarını hararetle çe
ğıltan Almanyanın savaş uçakları 
sayası bu yıl başında l3,700)e çık
mıştır. 

İngillerede (880) bitine sınıf 
savaş uçağı vardır. Bu sene mik
dar (1460) a çıkacekttr. ~Fransa, 
uçaklarının sayısına Alma oya de · 
recesine çıkarmak için bu sene 
1,800 mlyoo frank tahsi4!at kabul 
etmiştir. 

Birleşik Amerika devletlerinin 
de bu sene kuv\T~tli motorlarlar 
müceb~ez yeoi 400 fuçak ioşbtı 
vardw Amerikanm 1938 başında 
IRV&§ uçakları 2320 olacaktır. 
japonyanın bava kuvveti dcgittik 
çe aı tmaktadir, 

Japonyanın şimdilik 14000 
savaş uçağı vardır. S senelik plao· 
da bu kuvvetin artmcbı için 900 
miJyoa saıfolunacaktır. 

Arnavutlukta kadınlara 
t>zgürlük \teriliyor 

Daily Heralt' dan : 

Tirandan alınan haberlet kral 
Zoğ0nun Arnavut kadmlarma ver
dtği özgürlüğü şöyle tarif etmek
tedir: 

1 - Peçe ve yaşmak knldıı ıl

mıştır . 

2 - Arnavut kadınları hususi 
mekteplere devam edecektir. 

3- Kadınlar hükümet dairele 
rinde hizmete ulınacaktır. 

4- Arnavut kadını kendi iste
diği erkekle evlenmek hakkına sa· 
hip olacaktır. I 

Buna mukabil muhtelif demir 
ve çelik tşyalar, kağıt ve diğer 
alat ve edavat önemli miktarda, 
hatta münhasıran Almanyadan 
teduik olunur . 

Türkiyenin endüstrileşmesi 
fazla fazla mıkine tesisatına lü 
zam göıteriyor . 

Gelecek yıllar esrıasrnda Tür
kiye hükumetinin kendi ağu en 
dtlshisıoi bizzat meydana getire· 
bileceği şüphelidir . 

Demir ve kömür madenleri· 
nin coğrafi bakımdan müsait yer
lerde bulunmaması, bu ödevin bel· 
Jini güçleştiriyor. Halbuki bu ara
hlı, büyük demir yolları , telefon 
ve oösa araçları, bir kaç yüz köp
rü, limanlar , şehir plaoları, ıu 

kuvvttlerioiu elektrikleştirilmesi, 
kanalizasyonlar gibi. yapılması 
tasavvur edilen veya başlatılan 

bir tıkım işler vardır ki, ilk evvel 
hunların bitirilmesi gerektir . 

Sada sulama tesisatına ve su 
yollarıoa 300 milyon Türk lirası 
ayrıldığı gibi, ayna nisbt'tte demir 
ve çelik inşaatı, vinçler, lokomo· 
mobiller, elektromotorlar ve öl
çü aletlerine ihtiyaç vardır . 

Türkiye Devlet Demiryolları 
ray, dingil, yay ve makas ihtiya
cı hissetmektedir . 

Sonra Jiman ve köprü inşaa
tında büyük miktarlarda demir 
ve çelik lazımdır • 

Türkiyenin 4000 kilometrelik 
bir sabili olduğu için ancak 200, -
000 tonluk tecim filosu kafi gei
mektedir . Bu sebeble geçenlerde 
Tnrkiyeye Almanyadan bir komie· 

Yeni 
öğretmenlerimiz 
Adları bakanhktan kül-

tür direktörlüğüne 
bildirilai 

Bu yıl 8ğretmen ok ulJarandan 
çıkan on iki öğretmen ilimiz buy 
ruğuoa verilmiş ve adları Bakan
lıktan kültür direktörlüğüne bil
dirilmiştir. Yeni öğretmenlerimi
zin adları ve Çıktıkiarı okulları 

aşağıya yazıyoruz : 
lstanbu\ Kız öğretmen okulun· 

dan Zü!>eyde ve Şaziye . 
İzmir Kız öğretmen okulundan 

Ziyaver, Rukıy~, Ganimet ve Bel 
kis . 

Konya Kız öğretmen okulun· 
dan Fatma. 

Adana Erkek öğretmen oko
luodao Kemal, abdurahmıD, Ce 
ma\ ve Ziya. 

Yeoi öğretmenlerimize bışa

nlclıklar dileriz . 
Yine bu yıl ilimizden muhtelif 

kültür direktörlüğü buyruğuna 
yedi öğretmeo ve bunların yerle
rine de yine muhtelif illerden yedi 
öğretmen veriloıiılerdir. 1 

Kültür direktörlDğüoce ilimiz 
kültür kadrosu birkaç gün içinde 
yapılıp onaylınmık Üzere Bıkan· 
lığa gönderilecek ve kadro oradan 
gelinceye kadar bütüo öğretmen
lerimiz bulundukları okullarda 
ödevlerini yapacaklarJ ır. 

Pamuk va buğday 
fiatları 

Düa horeıda pamuğun kilosu 
41 ile 41,5 kuruş ve bnğdaym ki 
loıu da 4 kuru§ 5 para ile 4,5 ka
ruf arasanda satılmııtır. 

At koşular1 

ÖoDmüzde:ki ayın 13 
inci Paıar gilnleri ıehrif!1izde a· 
pılacak büyük: at koşuları hazır· 
lıkları devam etmekteöir. Bu yıl 
koşuya fazla mikdarda ve bir çok 
yarı§lar kaıanmıo at , kısrak ve 
tıylaııo girrceği baytar direktör 
lüğüne yapılın bışvarmalardan 
aolaıılmıktadır . 

yon gelerek 8-10 gemioin satın 
alınması için miizakcrelere giria
mişlerdir . Dünyanm her tarııfıo· 
da bil' teılibat yarı11oa girildiğine 
göre Türkiyeoin1eslihat cudüstri
sine daha fazla önem vererek 
kara , bava ve Cleoiz teslibıttnı 
ıslah etmeğe çalı§maeı gayet tabi
idir . Tllrkiyede her oevi elek 
trik motorlarına karşı d. büyük 
bir ihtiyaç hasıl olmuştur . Son 
i~tatisliklere görf> bütUn memle-
ktt içinde 19345 beygir kuvve· 
tinde 450 mekanik motör vardır . 
Ve bilhassa elektromotörlerle iş
tiılli motörler tercih olunmakta · 
dır. 

Türkiye bir tarım ~memleketi 
olduğu için nüfusunun en büyük 
kısmı ( yüzde 67,7) tarımla me§ · 
gul olur . Coğrafyacılardan Kodel 
bach ve Şevktt Süreyya , tarımı 
elverişli araziyi 21 ili 23 milyon 
hektar o arak göstermek~e mütte
fikdirlcr. Fakat şimdiye kadir an
cak ıı ila 5 bin hektar yarı musait 
arazinin yüzde 20 si işleomiftir . 
Tanmsel ürünler Türkiye bütçe· 
sinin ve Türkiye çık.atanın temeli
ni teşkil ettiğine göre devletin , 
taraman geoitletilmcıi ve makina
la§hrılmaarna büyük bir alak:a gös 
tererek topnğan modern makinı
larla daha rasyonel bir şekilde 

i§1enmesine gayret dmt· ıi , çok 
tabiidir . 
. ..... Gerişi ıiçüncii say{ ada -

ilk okullarda 
Derslere Sair günü 

başlanıyor 

ilimizin bütün ilk okulları 
önilmüzdeki Salı günü açılacak 
ve o gün derslere haşlanacak · 
tır . 

Taş liöprlide 
Arabaların yollar. 

kapatmamaları IAzım 

Karşıyakada 'e 
üzerinde araba , 

; izni uzabldı 

izinli olarak Kooyada bulun
makta olan sıtma mücadelesi doli· 
torlarındıo Kamilin izni biı ay 

Müslüm· Keçeci 

Erzurumdaki kolordu muha
sipliğine atendığmı yazdığımız 
merkez ma\müdürü Müslüio Ke
ceci, ödevi başıoa gitmiştir. 

Kozan hastahanesi 
ope'ratörlüğü 

Koun bastabaoeıi operatörlü 
ğüoe Maraş memleket hastabaoesi 
operatörü doktor Kemal atanmiş 

tar. 

Suç üstüne suç 
İcadiye uramında oturan Hacı 

Bekir oğlu İbrahim, sarhoş olup 
icra dayresi kitipl~rioden Agah 
oğlu Cevdeti bastonla döğüp ya· 

ralamL:.kla Kalmıyaıak bağırıp ça · 
ğırmak suretiyle ae hatk,n raha 
t101 kaçardığıoelan yakalanmtf ve 
hakkında kanuni iş yapılmııtır . 

Ekspres yoluna devam 
edemedi 

luk hulunmıeı yüzünden gideme· 

miş ve ancıtk bu bölümler yapıl 
diğından düa gece yoluna devam 
edebilmiştir. diger posta trenJeri
de ıyııi auretle gidebilmişlerdir· 
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Japonyanın finansal durumu 
( Türle Sözii ) s f , ay a : , 

Bir Fransız ayları 

---------------- - Birinci sayfadan arlan
tiraçasına gittim. Bu kahve, es 
kiden her saatte inHnın kaynadı 
ğı, Kolona meydanail e, S en Sil· 
vestr posta müdüriyetinin ara sı n 

daidi. Bu sefer, geceki havadisleri 
gezeıelerde dikkatle gözdeoı ge
çiren birkaç kimse vardı. Baktım , 

hepsi •Ş•ğı yukarı gelip geçici 
ecnebilerdi· 

" Bir devletin ekonomik duru 
Jllııij •ıı iyı gösteren maliye itleri, 
'Ponyaoın Çıni istila hareketleri '•r . dıı~r.esınde çok fena bir vaziye 
"tlllli§tllr. 

'f Bu Vaziyet daha 1932 yılında 
~I Mançorinin istillsi başlaağı 

dı göze çarpıyordu 
lıe ~İındi bu vaziyet o vakıttan 
lti~ı daha da gerginleımiştir. Bu 

el arla 1931 de 5,950 milyon yea 
ıo: devlet borçları 1935 Agus· 
lir. nda 10,000 milyona çıkmış. 

dn llunı 600 milyon yenilik iç ö
tı nç[eıueyi de iiilive etmelidir. 

2~da.n baıka İlbaylıkların ıy11<·a 
• ınılyarlık mahalli borçları da 
• •rdır. Bu itilıarla kur.ay Çin ıı 
~~1 bugüne kad.r • Japonlara 5 

1 
Yaf yeoe mal olmuş demektir. 

•e Boıçlırın çoğu Bankalardan 
tır ~•li teıekkilllerden alınmış 
S alnız Bankalara olan borç 

llıilyar yen den fazlıdır. 
Buyu~'- d- t · · · 4tt " en us rı ve ııgortı şır-
•riııden de 5000 milyon yen 
ıııııtır ·I 

_.Baoltılardan alıoan parama 
!yarını t11arruf sandıkların 

dan alınmış halk paraları teşkil 
etmektedir. 

Japo uyanın bütün mali teşek 
küllerinin sermaye mikdırı 18-
19 milyar yen arasında olduguaa 
göre hiikümet tarafından bu ser
mayenin iiçte ikisi ıimdiden sarf
edilmı~ demek olur. 

Jıpoaya mali durumunun git 
tikçe fenılaıtığının en mühim bir 
delili de Aksiyon fiatlarının git 
tikçe düımesidir. Bunun netıcesi 

olarak Jıpoo parasının fiatı rla git
tikçe iniyor: 

Halbuki şimdi Japonya 5 ee 
nelik :sücl programı dolayiıilı: 
Mıır.çorıde askeri tehkimat ve te 
ıiıat için yeniden 1 milyar y~n 
sarfedilercektir. 

Geçen yıl finans· bakanı Fut
zin'in çekilmesi de ülke içineeki 
fioaos mllcadelelerinin bir sonu
cudur. 

Bir İnııiliz mali komisyonunun 
Japonyayı ziyaretinden istifade 
etmek ııtiyen J•ponlar lngiltere· 
dan bir istikraz yapma teıebbü
sünde bulunmuşlardır. 

Bu yeni iıtikrazın amacı Sov· 
yellere karıı bir bütük savaş ba
r.ırlamak tır. 

Merakla vilayet gazetelerini 
ve bu sabah çıkan Roma gaze 
lelerini bekliyoı dum. Bu gazete· 
!erde yeni bir ton gördüm . İçl e 
rinde hayretimi mucip olan se r 
levhalar, satırlar vardı. 

Bilhaeu, Turin'de ~ıkan gaze· 
ita del Popolo'da iy ı beher alan 
ve meseleleri adamakıllı bilen 
bir nylav, " logilte re harp istiyor,, 
serlevhası altında ~u cüml .. yı yaz
zmııtı: 

"lnğilteaenin bu tehdidi, yani 
İtalyaya saldırmalc muelesi kar . 
şısıod, Amerika işi bile ikinci 
plana geçmiştir. 

Popoli di. Roma'da, •gayıet 
keılilı:,, serlevhası ahında §U id 
diaları gördüm. 

l:lritanyanın Mısırdaki süel hazırlıkları 

Makalenin muharriri M del 
Valle bülasa olarak gayet garip 
bir manzaraya şahit oluyoruz.,, 
Paktin bozulması, ihtilaf çıkması 
mevzuubahis değildir. 

Ne uluslu kurumu konseyi 
oe de Assambles, fikirlerini ıöyle 
mcdiler. 111f 

6ıre1Cıhirede çıkar " Elihram ,, 
lesinden : 

~ıı ( 12 Eyllll ).Muır Ba 
r kufnlıı m6him bir toplantı 
•ıtır, Bu toplantıda İtalyan 

''Pt~~etinin _ Mıı~r 11.[ ırhırınd~ 
~t ~ 8'kerı tabşıdıt ıncelenmıı 
-ij~· l~ır Sü Bakıaı bu b111uıta 
1 ıı:ıı ı:ıabat verır iıtir . 

)'IQ Jao büklimeti bu tedbirleri 
il •ı •Bııusilerin faaliyetine kar · 

~f 11 olduğunu beyan etmek· 
"'\6ııı. Bununla beraber İtalya 
~•ti Trabloıııarpta muazzam 
~ıJ. " Yapmaktadır . Şimdiye 

t 'l'ral:ilusııa•pla eelı:un bin 
~ toplanmııtır • 

''- •sır Bakanlar kurulu bu bu 
~efek olan ıüel tedbirleri 

t _kararını vermiotir . 
~ ~ıli_:ı Akden 'z filosu kuman 
'ı~~ 'nıraı Şarl Morbie Mısır 
~~h~ lrtnel miifettiıi Ceneral 
~lııı 1,1

1
•
0 refakatile doğu sınırla· 

~- 1 ~:· etıniı ve Mıeır Harbi ye 
f. J~ , 1 

e n:ıun uzadıya göı ü•mü• ,..~f . . 
, &tı,lfd 

k, • bulunaa ecnebi tebı· 
~ ~.;;~i _elçilerine mliracaat ede· 
t~ir lflı g. z maskeıi illtmiş 
~-

ı...- b•fıa · · 
~~''ti . ıçınde müteaddit harp 
~11 - trı ( Bordvil) gölü üze
~1't•k Çıııakıa ve Süvryf kan .. lı 
"~ ••ıııda ·· l · 11d ıue temrınat yap· 

t 1• la, 
tı • • 

~ ~" t•li:ı ta .. GI . 
•qtıd Yyare a-emısı orıuı 

~ ~len beri lskenderiye lima 
~ 1'1il 01~11 11ıılttadır . Bu geminin 
~ı,,, . tığu tayyareler , Abukır 
'ti 1•1aı ~ erı, Yonundaa uçan tay-

11. ~Suı!eraber M ı sır köklerin· 
~lı,, 11 alu yapmaktadırlar . 

'-Yy •on günlerde Abukır'a 
~,ı 

1 
lı ~ar, göndermiıtir . 

• 1 ~ t\ı Ylüı t "h" d b" . . 1 ef1f6r' ~ trı d"- •~ı ın e ırıeı te 
·_ıf 1 ~ti,, 1ll 11 ıı de iofılak edici 

f.ref~~ \~ tııd~ haıniJ iki İngiliz gemi
llll~ ~~ '- lı, 'Yeye~gelmişlir . Bun· 

9yı11 \i '-11 .,:k• Prens Line şirketine 
11'' 'lh~llıil d3.~0 nakliye otomobi -

\ir' f ~Jiikiio ıger bir gemi de ge-
·ıeC' . ..JI ''tııf il boşaltmıştır . 

t• iıİ"/ < \ f!l09 tfyede bulunan Akde 
. _J • ı •• ııııa 
ıv· f' '~•q, ınensup gemiler de 

t',,o 1 ~"'''ııı a~ığa çıkarak ıefıiı· 
';Pi'' oııı '"'tadırtar . 
J · \ ~'t:~an gelen baberleıe gö 

~ • Q' "try 
"'I~ lt lb il sularında muaz . 
il 'tli~ •rp filosu toplamak 
.,,, Ilı " ' 

'tllıtk, ııteaddit tayyareler 
' Ve Maltı adan:ıın 

:stihkamlarını ve askeri kuvvetle
rini takviye etmekle , İngilterenin 
takip edeceği ilk hedef Trablus 
garbın iıgıl" dir. ltalyan gazete· 

lni de İtıl1~nın her ihtimale kar
şı buıır bulunduğunu yazmakta · 
dır , 

Büyük Heritıınyanın bugün Ak· 
denir.de toplanan harp gemileri 

144 den ibarettir . Bunlardan ma
da İngilter.nin §İmal denizinia 

ana vatın filoıu da ' Home flett) 
Cebelütarik limanına gelmiıtir . 

Bulgaristanda elektrik 
tesisat. 

«Dnevııik» Sofyadan: 

Elııktrik merkezlerinin ıesbit 

ettiği malO.maıa gJre ( 35 ) sene 

zarfında Bulgaristanda elektrik 
te sisatı işleri azaml bir inkişal ve 
terakki göstermiştir . 

1900 senesi zarfında blitün 
elektrik mahreçleri 1720 kilovat 
iken bu yekO.n 19 l O senesinde 
10370; 1920 s1nesi 117 ,754 kilo
vatı bulmuştur. 

1929 senesi Bulgaristando.ki 
elektrik kudreti 83,368 beygir 
kuvvetinde iken 1930 senesi 88.878 
beygir kuvveti. olmuş; 1931 senesi 
95 ,678; 1932 senrsi 97,450;1933 
senesi 109,595 Vd 1934 senesi 
1Z6,892 beygir kuvvetine çıkmış
tır . 

1934 seneııi zarfında Bulgaris. 
tandaki su elektrık merkezleri 
55,826 ; buhar •. elektrik mPrkezi 
55,506 ve motorlu Plektrik mer
kezleri ise 15 562 beygir kuvve· 
tinde enerjiye malik bulunuyor
lardı . 

1929 senesi zarfında Bıılgaris· 
tonda (85) milyon kilovot kadar 
ceryan sorfedilmiştir. 1930 se!!esi 
bu yekO.n 95 milyon; '. 1931 de 99 
milyc•n; 1932 de 121 milyon; 1933 
ıle 132 milyon ve 1934 de 138 
milyonu bulmuştur . 

Ve buna rağmen, şimdiye ka 
dar pakta mugayir hareketlere 
karıı gayet lakayt davranan lngil
terenin, şimdiye kadar yapılma 

mış şekilde büyük bahri gösteri 
lore baı vurduğunu görüyoıüz. 

Acıba Habeşiıtana yardım mı 
etmek için mi?. O Habeşıstan ki, 
beşler komitui bilt, vesayet ve 
halla manda altına almak istiye
rek, aczini kabul etti . 

Bir çok F ran11z gazetelerini 
zikreden makıleain muharriri , 
odice olarak şunn çıkarıyo•: 

Hayır, diyor, İngiterenio iste
diği Akdenizdeki llstlinlüğünü ve 
dünyadaki prtstijini korum~k için 
ltalyanın tehdidini daha henüz 
rejim bıliode iken öldürmektedir. 

İşte bunun için dünyııyı alete 
ve kana bulamak iıtiyor, 

Me&~aggeri'd~ ayni endışeli hay
ret vardır : 

logilterc , ltalyon şe hirlerini 
bombardıman etmek , \0 1915 de 
kendileril e !.ı e rabrır hubud~nlorin 
çocuklarını ve karılarını öldürmek 
istiyor . 

lagilteren in elinde buluna n yer· 
!eri tehdit edon kimso yoktur.~tus
solini t ekrar tekrar ltalya-lleheş 
meselesinin,büyük devletl erin müs 
teml~ke t ,ı rihle rin<len bir sayCo 
olduğunu söylemiştir . Bu ş erait 
dah ı lınd o lngilt c renirı müthiş su
retle tazyik yapmu sı kat'ıyeo doğ

ru değildir. ,, 
IJir başka gazete d~,Cenevre de 

barışı karıştırmak töhmetin in in· 
gi ltere aleyhine kııll o nıl s bil ece · 
ği ni telkin etıne kt~dir. 

İtalyada hi ssiyut işt o budur . 
Bir haber yalana geçen logi ıi z teh 
lik~ sinde n, bugün gazetelerde ga
yet açıkça bahsedilmektedir 

Beşle rin prensipleri retltlcdilse 
bilo bu vaziyet dahilinde , ilahe 
şistaııda askeri hor kAta boşl amak 
için p~k acele edilmiyec~ğe ben
ziyor . 

Hdld Fransanın y oni ta ı zı hal · 
!er bulacağı ümit edilmektedir. lliç 
bir surette Fransa ile herbctmek 
meselesi mevzuu bohsedilmemek-

1"-'m!Hlııuııı"'"nrı"ıııırııuıı1111"11111ımıı111ımııımı~ı1111111111ıuı:nrı11111111•~ ted i r . 

1 
bu gece nöbetçi 1 r 

Eczane f Dünyayı dolaşan 
! Hükumet ı:ivarıııda ~ şarkı 
~ istikamet t>czaııf'sidir ı 5889 1 - Bir gür.ellik menkabeıi 
i 4011lllltUllmırumııını - .KlllllllUlllLlf':uuım ııı !lll lll!~ ll 1!IUIWllUllJIUI 

Türkiyenin büyük 
savaştan sonraki 
muvaffakiyetleri 

- ikinci sayfadan arlan -

Ş i mdiye kadar ziraat çok ipti 

1 
1 

dai bir şekilde yapılıyordu , fa 
kat bunun düzelmesi için lazım \ 

gelen tedbirler alıumağa başl ınmış 

tır . Evvela ytni toprakları kazan ; 
mak için , sonrad~ ürünleriu ka 
!ita ve mikdannı fazlalaştırmak 

içio fazla fazla modern tarım ma
ki naları getirilm ektedir . 

Eek yaKında ... 
,, 

Asri • 
sınPma açılıyor ' • • ,, 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

---------,---;-,--·-~K~i'lo-.,F"'iy_a_ı_ı _ _;_--.---------< 

E o az Eo çoL CİNSİ Saıılan Mikdar 
IWo 

Tllrkiyede bayat ıtaııdardının 1tapımalı pamuk 
K. S. K. S. 

t • = 
yükselmesile , istihlik maddeleıi Piyasa parlaj!ı .. 
endüstri~i daha büyük bir önem Piyasa ıemizi " 

- 36.75 - 37 
-----

,_ d b iane 1 37 .n 
n.azanmış , ayrı zaman a u en iane il -----ı-----ı 

k 
TI~ 

dlistri için daha çok ma İnaya EkspreR 42 '"43 
ihtiyaç basıl elınnştur . Son yıl· Klevlanı 43 ı--=----ı 

lada Tnrkiyeye ortalama olarak y A p A (; I 
8 milyon RM. lik istihlak mad- B .. yaz 

1 dele ri makinasın•n idbal · edilmiş Siyah ı-----1-----
olması çok dikkate değer bir k•y ı--....----:----.....ı.--ç~. ~İ~G~İ---T ___ ...:.,. ______ _, 

fiyettir . Ekspres 1 ı----1 
Hay11t standardının yiHselmedi -11.z..;l•::n;:e:___:_,,;,;,.__ ____ I 2.12.5 I ı--------

k • L"l Yf"rli dolayısil" Tür iyP nın otomovl ve 
kamyon gibi münakale vasıta l a rı 
için de müsaı t bir sürüm ala o ı ola H=-U_B_U_B_A_T ___ ,,_ _ _ ____ _ 

k Buj!dav Kıbrı s 1 25 
cağını göz önünde tutma gerek- Y6rıı· ...:.. ! --· - --1---------

" ' 4,2,75 4,50 
tir . M --·---ı----'-----·-" . ~ntan P. 

Şimdiye kaclar Türkiye piyasa
larında bilhassa Amerika (Ford) 
ve ltalyan m"rkolar ( Fiat ) mar 
kaları satılmı ş tır . Almanyanın mü
kemmel oto ıoobıl r ndüstrisi soye
sınde bu olanda da muvaffok ola 
cağında şüphe yoktur. 

· ı ürkiyenin çıka! madd• le ri, bil· 
haıısa tarım ürünlerinden mürek
k~ptir. Türkiye, yıık .ı rda da SÖ)'.

l em iş olduğumuz g ibi , bir ta rım 

memleketi oJ.luğıınn göre dünya 
p iyasalarında roknbot Pdebilmek 
için ürünlerini kalite bakımından 
ıslah ve standaruize etmek mec · 
buriy••tind ed ı r . Son Königoberg 
doğu paııayırıodaki Türkiye pav
yonu, memleketin çtkat maddeleri 
hakkında bize etraflıca bir fikir 

vermitti . 
Almanya , keçi kıli , pamuk , 

yün , tütün , kuru yemiş , zeytin 
yağı . Arpa gibi Türkiyenin ÖnPm 
li çık at maddelerinin en belli br ş 
lı alıcılarındandır · Çikat kiymeti· 
nin yüzde 50 si için kontenjan ko · 

nulmadığı için, Türkiyeden krom, 
antimvan gibi maben cevherleri
nin alınması tayanı tavsiyedir . 
Ensen Türkiyede krom i stibsalı 
çok büyük ve 1926 yılında 89000 
fon istihsal etmek suretiyl • ılün 

ya i stihsalıı , de birinci -derı cı· ye 

geçilmiştir . Vdhasıl, lier iki 
memlekette de Tllrk - Almon 
tecim münaaebetleriııi derinleş · 

lirmck ve kuvvetlendirmek için 
lazım gelen bütüu amiller mev
cuttur , Geçen son y.llar , g~ nel 
dürıyo bubranıda ve hükumet da 
irel.ri tardiadan alınan zecri 
h: dl.ıi rler e rağmen , Türkiye iJ, 
Almanya ıııasındaki ekonomik iş 

biıliğiain umumiyet itibarile arı
zııy a uğramadan devam e de lıildi· 

ğini is\ıat etmiştir . 

Çinde sivil savaş 

Tas'ın Bay, Pin aylarına göre 
Ç in , lı.ızıl mlifrneleri Aııfu ve 
Şimin şehirlerini almışlardır. 

Bu şehirler Bunan İ i baylığmıo 
kuzayındapdır. 

Bu müfrezel Jr yan,ei uehrini 
geçerek Hu-Bey İlbaylığına sal
dırmıtlardır. 

Bundan dolyı bir İngiliz sava ş 
g~misi Hunaıı İlbıylığmın meık e 
zi olan Çan,ay'a gi:veoliği koru 
mak için göadeıilmiştir . 

Bu şehir ve etrafıPda örfi ida· 
re vardır Şan-::ıi İlbaylığıoda i:la 
kızıllar hükum et ııs!.erleri ile 
kanlı hır ~avaşdan soora sarı neh 
ri geçerek Upu şehıini ılroıflar 
dı:r. Kızıllar Vilayet m kezi~e 
yalı.laşmaktadır lar . 

Kuş yemi 
Kett>n ıolıumu 
l\l ercimek 
Si•am 1 

lJ N 
..... ___ s_a_li_h_ .. ___ ..!....::__"-'--·- ~.:ı----=I , ___ '----~ 

Liverpul Telgrafları 
28 I 9 I 1935 

Kaıobiyo ve Para 
~lın m ıştır. 

--5- 88 1_R=--'ay'"'ş,.,.m~a=r~k ___ _ _ 1 _ __ . """ 6 110 - vm 
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Nevyork l O 31 ~ raıık "lsviı. ro .• 

Nihayet beklediğiniz gün geldi 

bıı akşam 

Bütün şr hir halkının sevdiği, kahkaha kralı şen, sevimlı , nukteli komik 

[ Milton ] 

Babalan çetesi 
1 
namındaki filmin e muhterem hıılkımızı dav t ediyor . Ve kendilerine 
tam ik i saa\ kahka ha ziyafeti wreceği ııi vaJe,liyor. Ayni zamanda kon· 
Jisini görmeğ ı ğe lecek olun seyircilerine ya o l a rın , la fazla gulın ~ lerin

,ı on ıniıtenllit gözlerinden akacak yaşla rı silmeleri için d •ı ihtiyaten 
iki~er men tl ı l fazla b u: undurmaları n ı tavsiye ediyor . Fransızca sözlü 

Geleceh fılm : 
ıbelunge n şaho•e rin in unutulmaz yaratıcıs ı ( Pol Pihter ) ~e Vi

ana Oporası ba ş uıug .rnniyusi ( !ren ı\yzinğe r ) in fevkal!ıle hır su 
rrtte te msıl ettikleri n ~ fis bir mıısiki ziyafeti , 

Kralın Gözilesl 

Yakında • • 

Dünyayı Ool oşıın Şarkı , unutoınıyacağır.ız bir güzelliktA yapılmış 

nelis bir !llm. 

5908 



Sovyetlerde yeni 
bir keşif 

Pravda dan: 
Sovyd akademi azil•rınd•o 

pimyıger Şimuk 1932-1934 ara
ıandaki laboratuvar tecrllbelcri 
IODUCUDd• tütün yapraklarının 
damarlarındın ve dallarandan in 
yılan ve maborka denilen madde· 
den limon tuzu iıtih11l etmiştir. 

Bundan bir seuedeoberi iıti
fadc edilmektedir. 

Bu ene de mahorkadan elma 
hamızı istihsah kabil olmuştur. 

Bu itihsahn artan posasından 
°lo 25 p ktin ve glikoz elde edil· 
miştir. Diğer bir kimyaıer de tü 
tüo dalından bazı ıtriyat e11aa 
lan iıtibııaJıaı bulmuıtur. 

Yeni bir ada 

Sovyetlerıo kuzey buz droizin· 
de doleşan S edk•' isimli buzkaran 
vaporu t refınd•n yeni bir ada 
bulunmugtur. 

Bu adanın boyu 35 ve geaitli; 
ği 17 kilometredir. Keşfolunan 

ıda 81 arzı ıimali ile 78,2 tulü 
ıarlıi araıında bulunmıktadır. 

Uçaklar ve gemiciler tarafın· 
dıa iyice incelendikten sanra bu 
keıif :Moekovaya bildirilmittir. 
Moskovanın emrivlc Sadko bu ye
ni adaya hır uzman ıalğıdı gö· 
türmilıtür. 

Adana Hılkevi başkanlılından: 
41 Birinci Teşrin/ 935 cuma gü

nü Spor, Ar ve Gösterit komitele
rinde açık üyelikler için seçim 
yapılacakbr. Bu şubelere kayitJi 
olan üyelerin seçime iştirAk etmek 
üzere saat ( J 7,30 ) du Halkevine 
gelmeleri il4n olunur .5900 

27- 28- 29-1 

Toros fabrikasından: 
Saygı değer müıterllerlmlze: 

Fabrikamızın iç'fe dış anbar· 
larında mllfterilerimize ait pamuk, 

( Tftrk Söztl ) 

On bir yıllık biçki yurdunda ka- · 
yitlere başlanmıştır.Bu kerre yurt 
sahibi İstanbııldaki incelemesin -
den sonra iki aylık bir çok ye· 
niliklerle gelmiştir. 
Çok malumat için Bebekli kilise 

sokağında Refika Recebin yur
duna uğranması . 

DİŞ MACUNU _ 
V~ FIRÇAN.I i!I 

.A.. l.. i . ,._. .A.. !5i i ·B i ·.·. 
EC ZANEStNDEN ALtNIZ 

~ ~ ~ 

UCUZ/sUIC. ~ . DOGRIJ/JU~ 
5370 124 

D. demiryolları işletmesi ilanları 
Kapalı zar.na eksiltmeye konup istekli cıkmıyon aşağıda mahol , 

miktar ve muhammen bedel ile muvakkat teminatı yazılı iki yerdeki 
Balastın ihzar ve teslimi ayrı ayrı kapala zar Cin eksiltmeye konmuştur. 

Ekıiltme 7-10-935 pazartesi günü saat 10-30 da Adnnaua iş
letme mülöttişliğinde yapılacaktır. 

Şartname ve mukavelename projesi Adanada işletme müfettişliğinde 
ve Fevzipaıadn şube şefliğinden parasız ahnahilir. 

isteklilerin 2490 No lu kanun mucibi ve şartnamede yazılı istenilen 
vesaik ve veznemize nıkten yatarıhp tılmacak teminat makbuzu veya 
banka temicat mektubu ve fist tekliflerini havi zarflarını eksiltme sıı
atinden bir saat önceye kadar Adnnada işletme müfettişliğine makbuz 

, karşılağı vermeleri ve posta ile gönderilecek mektupların da eyni sa· 
atte bulundurulmaları ve eksiltme saatinde de teklif sahiplerinin işlet

mede hazır bulunmaları. 

koza ve çig-itleri fabrika namına Kilometre Yeri Miktarı 

3300 
4000 

Muhammen 
fıat 

120 
120 

Teminat 
297 L. 

Müddet 
3 Ay ıiğorta ettirmediğim izden muhte- 421.000 Ceyhan 

rem müşterilerimizin kendi nam ve 58.000 Eloğlu-Narlı 360 " 4 " 
hesaplarına ıiğorU ettirmelerini 
dileriz. Aksi taktirde her dürlü za. 5895 25-29-2-5 
rar ve yangından fabrikamızın hiç 
bir me1uliyet kabul etmiyeceAini 
ıimdiden illo ederiz.5910 29-1 

Doktor Reşat 

Memleket hastanesi kulak, bu . 
run, boğaz mütehessısı Almanya 
nın Berlin-Laypzig Üniversite
leri aeririyatından mezun. 

Hernevi kulak, huğaz. burun 
ameliyatı yapılır. 

Adres : Abidin poşg caddesinde 
Doktor Nacinio tedavihanf'S İ ci 
varında köşe başında . 

9591 26--30 

Dörtyol şarbaylılından : 
1- Belediyemizce iki hin nü

fuslu belediyelere nit i nşa edilecek 
sıhhi uıezbeha kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Bedeli keşif ( 4457) lira 
(56) kuruş olup~ iğreti okçası(334J 
liradır. Keıif ve şartnamesi istiyen· 
lere parasız verHir. 

3- ihalesi 25- l 0-935 cuma 
&iinü aaat 15 de belediye encüme
ninde yapılacaktır. Talipler ihale
den bir eaat evvel 2490 numaralı 
kanunun hükümlerine göre teklif 
mektuplarını encümene vermit ol
maları lAzımdır • 

ıf.. 

ıs 
..----------------------- -------------------------Dünyayı dolaşan 

Şarkı --
Jozef Şmit 5889 

j Dünyayı dolaşan 
şarkı 

Bu iami unutmayınız 5889 

4 - ihaleden on bet gün içinde 
müteahhit kati teminat vermeğe Tt 

mukaveleyi taıtik ettirmeğe mec· 
burdur. 5902 27-29-2-~ 

________ , ______________ _ 

Taran .,,. ı 
·şıerı 

Fabrikası mamulat. arasında Hesabını bilen ev Bayanları ' 
yarıyacak her şeyi bulabilirler 

Halis filtre 
Turan Zeytinyağı 

16,5 , 5, 2 ve 1 
Kiloluk tenekeler 

T uryağ: Yemeklik yağlar. 

Ece : Temizleme tozu. 

1 u rsil : Çamaşır tozu . 

H • Sabunu evin bü · urma. tün işlerin ıle kul 

l a nıltıbilir . 

1 B b 1 kiicük anyo sa un arı:ve hü· 

yük . 

T raş sabunu ve 

kremi. 

Baronia: Güzemk yağı. 

Cenup viliyetleri içill ~ 
tası ve deposO ı •' 

Rasih zade Birad•~.ı 
Halefi: Rasih zade Feyzi : Adana Ad•"' 
Telgr. Adr. Rasih zade: A 
Telefon : 90 

----------...ı-..__...91111'!""' ____ , ____ ~-

Dörtyol şırba~ığmdan : O.O. ve liman işletme Adana mUf•~.,.,,. 
D. D. - 84 numnrhlı gidiş dönüŞ ydlcu tarife&•~ 

11 
nunda bitecek olan mer'iyr:t müddeti Birinci KAoun ut_ 
olmak üzere ve ayni şartlarlu üç ay daha uzatıllJJlf 

KasabaJıl ait suyun , 443 
\betre uzunhiğunda. üstü kapalı 
be en kanaitlan nakli için (20) gün 
müddetle kapalı zarf usulü ile ek- • 
siltmeye konulmuştur . 

2 - Bedeli keşif ( 4594 ) lira 
olhp. iğreti akçası ( 412 ) liradır. 

3 - Şnrtname ve keşitnomesi 
İstiye ııltre jlaraıız vetiİİr . çııteba kapll 

4- ihnleei 16-10 _ 935 çar-
şamba gıinü saat 15 d~ bolediyS 'ı";t' 
encümeninde yapılacaktır . Talif ler Eğer Romatizma, siyo1ik, korociğer ve böbrdk .dl 
ihaleden bir saat evwl 2490 nu- ÇJJ•-
marnh kanunun hükümlerine göre 

1 
ları ıı ğrılarıııo muztaripseoiz vokıl geçirmeden 

teklif mektuplarım eocümr no ver · kaplıcasına koşunuz. 
8 

t'f' 
rmiş olmaları IAzımdır. Bir çok deri lıaetnlıklarına. muannit ekzeo1atıır 

5 _ ilıal eden on bPŞ giin eon · (11 
raya kadar müteRlıhit kbti temi- Çi#e han kaplıcası ıılft 
not vermeği ve mukavel eye bAğ- "',-
lomn~a mecburdur 5001 ScJiyo ile gelen bir cok kötürumlcr yUriiyere~ geb'' 

27 29-2-5 no killlnr fennen kabili izah değilse de scnelcrce_
16 

k'J 

kadınl arın 15- 20 günlük banyodan eonru ha(l)I 

---Paranı!---

1 
Boş yere h~rcama ve har· ı 
cıyacaksan yerli malı al 1 

Adana erkek ö!retmen: okulu dlrek
törlülünden : 

Okulumuz talebesi için 250 ta
kım elbisenin dikiş ve 700 metro 
kumao 18 Eylul 935 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle müna-
kasaya konmuştur . Nümuoeleri 
görmek ve şeraiti anlamak istiyen· 
lerin her gün okul idaresine ve 

ihale günü olun 7-1 inci Teşrin pa · 

müştür . 
,,,ı 

Çifte han kcıplıcaıt"' 
Rııdyo oktifıtosi dünyada mevcut bütün 

si• 
kOJJıC 

sektir. 

~Çift ehan kaplıcasJJI"' 
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·ı•tJ• nren ücretleri yar1 yarıya tanı• 
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la rı He birlikte kültür direktörlü· 
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