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Dört buçuk milyonluk 
' 
)l\ras- Erzurum iç borçlanması 

kaydine yarın başlanıyor 
~~~a.s - Erzurum demiryolu istikrazraın dört buçuk milyon li-

ıkıoci tertibin kaydı itine bu ayın yirmisinde bsılanacak ve 5 

~c~ kanunda bitecektir . • 
lıkrazın faizı yiiıde 7 dir . 20 lira itibari kıymetteki tahvilin 
EL.ti 19 liradır . Kuponlar itfa oluacuya kadar her tUr lü ver· 

~il tnuaftır ve artırmada, e1uiltmelerde teminat olarak itibari kıy· 
der .üzerinden başbaşa kabul edileceklerdir . 

: ~ç borçlanma tahvilleri : 
lrıkmiş paraya en çok gdirin, yurdun bayandırhiına en bUyük 
~lio sembolüdür . ı 

~kan kanunu Kamutayda 
~işleri bakanı 
~Öçmen işleri 

Şükrü Kaya, iskan ve 
hakkında izahat verdi 

~ııkara : 18 (Radyo) - Bu· 
•ınutıym toplantısında Is· 
kıQunun bazı maddelerinin 

1
titilmeei esası üzerinde ileri 

f eıı mütalaalara karıı İç ioler· 
fi' d:ı .Ş~lull Kaya izahıt vermi§ 

lbıştır ki: 
ıQ· 

1 
ıı is"An itini yalnız muba-

~. dl' ğil, bir insaniyet ve adı · 
t'· olarak telakki ediyoruz· 
lir"iyenia haiz olduğu iler 

"c refahı gören soydaıları
:~ın akın yurdumuza gP:liyor· 
a' gelmek isteyorlar. 
11 tıl arı kucağımıza almak va-

~İı ld v • • k 1 ' o ugu ıçın apı ırımızı 

ea ~adar bu göçmrn soydat· 
i\::_, ıçmıı blunuyoruz. 

Onlarfda bizimle beraber bu 
azir toprakların üstDode her tihltl 
refab ve saadete layıktırlar. 

923 trihioderı beri yurdumuz. 
d6rtyüz bi.-i mübadil olmak Oze· 
re 600,000 ki,i gelmiıtir. 

Geçen yıl Romanya ve Bulğa· 
ri!tandan gelen röçmenler, gelir 
gelmez derhal iskiin ediJmiolardir 

Onlara elimizden relen her 
kolaylığı gösterdik. Bugün bunlar 
ara11nda açıkta ve aç biç kimse 

yoktur. ıelecekıer için de icabe
den bütün tedbirleri aldık.• 

Kımutay bu isıbattan ıonre, 

lıkin "anunuaun müzakereaine 
devam etmi§tir· ---------------

Uriyede krallık rejimi mi? 

~oş imi aylesinden bir prensin bu 
fi/lığa getirilmesi düşünülyormuş •• 

ltıeyyam)ıo Umman muhabiri 1 rine verilmesi hususunu k•rarlaı 
l~sine uzun bir mektup gön · tırmııtar. 

llıı§ \re Suriyde krallık tuiıine Fransa ile İngiltere arHında bu 
~'IIik bir çok haberler ver esaslar muvafak•t görüldükten son. 
it, re, F r•aaa hariciye nezareti kont. 

(~leyyam)ın mutalea derme· Domartel Su.riyeye va~" varmaz 
tı,.. le • • d .•. b . {Umman)e gıderek emır Abdul • 

t) .... ~ sızın ercettıgı u yazı- . b 
~11re Aı· k . k D lıba bazı tekhfatta ulunmak mu· 

8 
1 1 omıser ont oma~- sadesini vermi§tir. 
t 1 Umman seyabah ve emır Franll Hicaz kralı (Ali)mio 

~ lab ile görüşmesi bir lt nez- oğlu (Abdullıh)in krallığı buıu· 
~::~. nezak.et seya~atı ol~a - sunu bu teklifata :ithal etmitlir. 
~ .bıstan sıyHet~hne m~t~· Emir Abdullahın gezisi 

ı i hır takım mübım mesaıhn 
)esile alakadardır. Söyleki: 

~li komiserin bir 
~ teklifi : 
tl0tıt Domartel, bundan iki ay 
~ .Pariate lmlnndukları sıra · 

, 'td'1Yede, Iralı, Filistin ve ıar · 
;1 İdında İngiltere ve Fransının 

~b· lıareketile muayyen ve mu 
İıı·ıt. bir siyaset takip edilmesi 

1 ~ ll~ri ıürmüş, Fransa hükii 
I ilrısteki İogiliz sefirile bu 

~ ~Yi müuker~)·e baılamıftİr. 

1~ 1 1lli ailesinden bir 
' 

~' 
11 
'nsa bOkümeti, bu müzake 

1 , 8011 ra, Suriycde Cumhuriye 
ij~\ııvlc bir kral: ık tesisi fikri 

b~ış Vt: bu h.1llıiıo Suriye 
't. ~le" Cebeleclürüz ve Lnlı.i-
'tı . . 1 'tL ırııo bu kralhğ• rabtıoı 

la\> n~ndan küçük Lir kısmın
~t tsıni tensip etmiştir . 
~08• bundan başka, Kral · 
•ıhni ailesinden gerıç lıi 

Kont Domartel ile Emir Ab · 
dullabın Ummandaki muzakere 
lcri henüz kati neticeye varmııtır. 

Abdullah Bağdadı bu mesele
nin bıl ve intacı için gitmiıtir. 

Orada Irak kralı Gazi ile gö
rlııecek ;ve göıO§me eın11ındı 

Fransaaıo Irak srfiri de mecliste 
bulunacaktır. Emir nib•yet kanun 
evve~ sonunda Ali komiser mllza
kereoin:neticeıini bildirecektir 

Ekmek ucuzlayacak 
Ankara, - Bazı gazeteler bui 

day fiyatları düştüğü halde un fı· 
atlarının düşmediğıoi yazmıolardı. 

Tarım bakaolığıodao bir zat J 

bu hususta dedilıri: 
- Un fıatlarıoın tauzımı be· 

lcdiyt)İ ılikadar ,drr. 
Z·raat baokuınıo piy11ey~ 

lmğdıy &•zetmesi, beklenen müıs 
. bet te8iri yıpmışttr. 

Menaleketio her tarafındab al · 
dığımız malômat buğday fiatlarl· 
aın altmış pıra ile iki kuıuı arL-
11nna bir alçalma gösterdiğini bil 
diriyor. 

--~ 
42 gün sonra 

İki tekerlekli öküz ve camus 
ara haları yauğı başlıyacaktır. 

Şimdiden d6rt tekerli araba 

1 
ı edinmeli. __ . ______ _ 
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Ankara da 
Bir konferans verildi 

Ankara : 18 (Radyo) - An· 
karada yapılmakta olın Fransız 

bOyDk elçiliti binasını incelemek 
üzere burıyı gelen, FHDlız Mil· 
li ıiroylar direktörü mim.,, bu 
akıam (Dün akıam) bıllı:eviode 
ev yapısı, döşenmeal ve modero 
ewcilik hakkında bir koaferanı 
verecektir . 

Konferans tım ıaat 18 de baı· 
lıyacaktlr • 

Yeni bir buğday 
tohumu 

Ankara : 18 ( Radyo ) - Ada 
puarı tohum ııtAb iıtasyonnnda l 
yapılan tecrübelerle " Cumhuri
yet ,, adlı yeni bir cinı buğday 
eMe edilmittir . Bıa bufıday bire 
otuz vermektedir . Bu yıl bu to · 
bumlardan k6)'1ue milbim mik· 
darda daiatılmaaı tekarrür etmİf· 
tir • 

Mısırda durum 
Ankara : 18 (Radyo) - Ka· 

hireden bildırıldiğine göre, Mı
sır kanun esasisi doJayısile yıpı· 
lan nümayitlerden ıonra gerek 
Kahirede ve ger•kae viliyetlcrde 
dorum çok sakin bir devreye gir 
miıtir . Y ahnız bir vilayette bir 
talebe ıuruponun mektebi yap
mağa tespit etmeleri ve taıkın· 
lak ıöıtermelera iizerine karııla 
rlDa çıkan poliı kuvvetleri tıra· 
fındaa bu ırup dağıtılmıttır . 

Fransa hiJktimeti 
ltalyan notasına cevap 

verecek -Ankara ; 18 (R•dyo) - Pa
risten alının hab.rle•e göre, F
ran11z kabineıi, İtalyanıo nota· 
sına verilecek cevabı bu hef t• 
içinde FranHnın Romı bllyük el · 
çisi vastaaile İtalyan bük(imeti- ı 
ne tevdi edecektir . 

Uzak doğuda 
Çin - Japon mUnasa

ball gergin 
--

Ankara : 18 (Radyo) Uzak 
doiuda Çin ve Japon mOnue
batmdaki rerginlik devam etmek· 
tedir . Japonlarla §İmal mıntıka
sında yaptıkları tahıidat• lcarıı 
Çin devlet adamlara ; her türlü 
ihtimale karşı tedbirlerimizi al· 
ıİutız ve hadiselerin getirebile
ceği durumlara hazırız demek 
tedirler . 

Aldıiımız ve alacajımız diier 
tedbirler, buğday fiatlınnı, ekme 
tin kiloıunu on kuruaa sattıracak 
kadar indirecektir. 

Ziraat -;bınkası, ıpeküliıyon 

yapılmaaının önüne ıeçmek için 
buid"y fıatlarım mahalli piyasa
lar ile 40,60 para kırarak aatmıttı. 

Banka genel direktörü Kemal 
Zaim dedi ki: 

- Hükiımet meseleyi tele al· . 
mıştır. Bu itibarla biz resen bare· 

1 

ket tdecek vaziyette değiliz. I 
Hükümetin vereceii direlr.tif 

IPrle hareket edeceiiz. 

Mareşal Badoğliyo 
Afrikada bekleniyor 

----------------------------------Zecri . tedbirlerin başlaması do
layısile italyada ecnebi kurum
lanna düşmanca gösteri yapıldı 

Ras Seyyum mühim bir kuvvetle Aduva 
garbında İtalyanların sağcenahını çevirdi 

Berlin: 18 (Radya) - Habeş kuvvetleri, Tiğre 
cephesinde ltalyanları ciddi bir surette taciz etmiye 
ve mütemadi çete harpleriyle onları yıpratmağa de
vam ediyorlar. 

Çok inanılır bir kaynaktan alınan malumata gö
re, Ras Seyyum, mühim kuvvetlerle Aduvanın gar
binden İtalyanların sağ cenahını çevirmeğe ve cep· 
henin gerisine düşmeğe muyaffak olmuştur. 

ltalyanlar tarafından zaptedildiği bildirilen Ka-
1 

kabanın bugün Habeş kuvvetleri elinde olduğunu 
resmi Habeş tebliği bildirmektedir. 

~~--------·--------~-

Ankara : 18 ( Rııdyo ) - Ro -
madan gelen haberlere göre, zecri 
tedbirlerin tatbike başlanması mü
nasebetıle ltalyanın mühim şehir· 
leri , bılhassa Roma bayraklarla 
donatılmış. sokaklar halk kalabıı· 
lığından geçilmez bir hal atm1ştır. 
Her yerde, zecri tedbirlere iltıhak 
etmiş devletler aleyhine düşmanca 
tezahürler yapılmaktadır. Bu nü
mayişler • bilhassa İngilizlere ait 
ticarethaneler ve lngil•z büyük el· 
çiliğine karşı daha farklı bir şe
kil göstermektedir . 

Hükdmet , nümayişcHerin her 
hangi bir fi ili taarruzuna meydın 

vermemek maksadile bu gibi ecne
bi kurumlarını süngülü ve seferber 
kıyaf~tinde mühim asker kuvvet
lerile korumaktadır. 

Bugün ltalya kabinesi fevkalAde 
toplantı yaparak le ve Dış siyasal 
durumu inceliyecek.tir. 

Kondilis 
Muhaliflere meydan 

okuyor 

Ankara : 18 (Radyo) - Ati · 
nadan bildirildiğine göre, Yu
nan kralı ile Yunan muhalefrt 
baıkınlarınıo, Pariste kral ile te· 
masa geldiklerine Ve Önf'mJi mil
zakereler olduğuoa dair yapılan 
ntşriyat üzerine baıbal"n gene 
ral Koodilis, g.zttedlere d~miş 
tir ki : 

"- MuhaJef et tefleri usıl ge 
lecek seçimde miltetin kerıısı 
na çıkmağa v~ ancak o Zılmao 
milletin kendilerine gösterrcrği 
muamelenin mahiyetini anlom•ğa 
şimdiden bazırlansıolar.,, 

Yunan kralı Jorju almak ü 
zere Elli krovazoru Pireden ha
reket etmiştir . Kral önümüzdeki 
cuma günü Yuuanislana mütevec· 
cihen yol• çıkacaktır . .. 

iskan kanunu 

Atletizm 
. -

İıkio kanunuaun bazı mad 
delerinin değiıtirilmesioe ve iskan 
işlerinin sıhbd ve içtimai mua 
vend bakanlığına dnrine ve ay Buğdayın ekmek h•line gelin· 

ciye kadar _ geçirdiği ıafhalard• r 
yıpıl J o masrafları tzaltmak im-

i rı bir büdçe ile idare olunan~ bir 
iskio genel dirt'ktörlüğü teıkiıi 
ne dair kanun proje!İ komısyon· 
lardın sıeçerek kamutay ruznE· 
mesine ahrımışhr . Kamutayın 
pazartesi toplantısında göıUşü· 

leccktir . 

lşlerind' sporcularımız i)i ça· 
htmışlar ve yapılan müsabaka
da yeni rekorlar kurmulardır. 

Y azı11 içeride 

kloı olup olmadığın\ araştırmık 
ve bu suretle ekmek fiıtlaruıı in
dirmek tedbirlerini almak üzere 
Tarım bakanlığında bir komiıyoD 
toplaamııtır. ~~ .... ----.................. ... 

Sur iyede 
Mühim bir ihtilil ko

mitesi yakalandı -·-Kudiis : 19 (A.A) - Beruttao 
bildirildiğine göre Fransız emniyet 
polisi, Suriye ve Lübnanı yabancı-
lar elinden kurtarmak isteyen gizli 
bir cemiyeti meydana çıkarmıştır • 
Aralarında avukatlar. profesörler 
buluan 37 kişi tevkif edilmiştir • 
Tt'vkif edilenler arasında Lübnan 
polis yüksek memurlarıodan biri ıfe 
buluomaktadar. 

,. 

iş kanunu 
Üzerine şehrimizde 
inceleme yapllacak --Ekonomi Bakanlığa iş ve İ§· 

çıler Büroıu Direktörü bemş~ri · 
mız Kasım Gülek, ş~hrimize gel· 
mişti, . Öoümüzdek1 Cumı günü 
ğene Ekonomi Bakanlığı u~man· 
larındao Do"-tor Veigert ile içti· 
mai sigortalar kısmı Direktörll 
Haluk da şehıimize gelecek Ka
sım Gülekle buluşacalıclardır . 

Bu üç ışyar, K .. mutuyrla mü
ZAkere edilmftkte olııo " İ§ kanu· 
nu ,, oun yür ütilleceği eodüstri 
kurumlarında ve diğer İf yerle · 
rinde İ§ ve i§Çİ durumu bakkınd• 
bir heyet halinde İncelemeler ya
pacaklardır . 

Ş'mdiye kadar bu heyet mem
leketimizde iki büyü" İn<'eleme 

gezisi yapmış oluyorlar . Buıılar
dan ilgili; İstanbul, Bursa, Zon
a-uld!lk, Bozüyük~ Eıkişchir yapı
larak Ankaraya dönülmüş, ikin· 
cisi de Aokaradao °Kiitabya, Tav
§enlı yakınındaki kurum maden
leri, Balıkesir, Balye Kara Aydın, 
Sultan çayırı, Edrr-mit1 Ayvalık 
Bergama, Som•, İzmir •e civarı 
görülerek Adanayı ve Adanadan 
Kayseriye uğrayarak Anluraya 
dönüş ile tamamlaoıcaktır . 

Şımdi heyet ikinci gezisinin 
önemli uğraklarıodan olan Ada -
nada incelemeler yapacaklardır . 

ff,.yetin buradaki ödevini şeh · 
rimizio endüstri kurumlarıot göz · 
den geçirmek, iş ve işçi hayatı 
bakımından it kanununu ilgilen
dir .m özenli ki eri görUp 11ptamak 
ol.ı caktır . 

T. T. icin • 
Ankarada yeni bir atel

ye açıhyor -
Telefon ve telgraf itlerini iı· 

lah etmek ve geniılelmek için 
bayındırlık bakanlığıoc• mühim 
bazı kaurlar verilmi§tİr . Bu ka· 
rarlara göre Aokarada kuru pil 
tt' lefon ve telgraf aletleri yapan 
büyük bir atdye açılacaktır . 
Bu maltsatla Eskişehirdeki Simenı 
soıyetesioin bazı alet ve tesisatı 
satın alıoecaktır . 

Çıkatımız geçen yıldan 
daha arbk 

Hükumetimizin aldığı tedbir· 
lcrle, bütün milli ürünlerımizin 

ibracatındı, geçen yıllar• göre, 
göze görüoür bir gelişme oldu 
fıunu bundan önce muhtelif vesi· 
lelerle yazmııtık . Sevinerek öi
rendiğımize göre, bütün ha alı 
nan tedbirlerin maddi ıonuçları 
olmak üzne, bu yılın ilk dokuz 
aylık ihracetı geçen yılın ılk do· 
knz ayındaki ihracata göre 3,5 
milyon lıralık bir fazlalık göster· 
mektedir . 

Bu miktarın mevsim sonu
na ka<lar daha ••tacagı ilğililer · 

ce muhakkak 11yılmaktadır . 



Sovvetler birliginde 
ekonomik tekamül .. 

-2-
Sovyeıler Birliğinde ferdin rolünü ön plana geçiren bir takım yeni ted· 

birler alındığını anlatan yazının , iışe ve•ikasının kaldırılması ve yiytcek 
maddeler fiatlarının ıekleştirilip indirilmesi hakkındaki tedbirlere ait kIM
mını bundan önce neşretmiştik . Bugün de , dış ticarette yapılan değişik
likler ve şahsi teşebbüsleri teşvik için alınan tedbirlere ait kısmını koyu
yoruz : 

Dış ticaretindeki değişik- 1 

likler : 
Yiyecek vesikalarinırı kaldırıl· 

ması , sovyetlerin dış ticareti üzfl· 
rinde yankılsr yapmakta gecikme-! 
di . 1935 yılının ilk yedi ayındaki / 
sovyet ithalat ve ihracatına ait 
rakamlarla, 1934 yılının aynı dev
rtsiııe ait rakamlar karşılaştırı 

lınca hükumetin dış ticarette güt
tüğü sıyasanıo veı imiut direktif
lerden, yani halkın hayat standar· 
dını yükseltmek kaygısındau il
ham almış olduğu görülür . Ra
kamlar şunlardır : 

( milyon ruble ) 
( İkiucikinuı;. - İlıincikauun 

temmuz) temmuz ) 
1934 1935 

ithalat 129 131,6 
İhracat 2~2,3 186,1 

Buna göre , ithalatın bafifce 
artmasına karşı , ihracatm geniş 
ölçüde azalmış olduğunu görüyo · 
ruz . 

İbracal: halıkıoda yapılacak 
dikkatli bir inceleme , bıı işte bü· 
yük değişiklikler yapılıııış oldu
ğunu gösterir : Aşağıdaki tablo· 
dan da anlaşılacağı üzere , yiye· 
cek maddeleriyle dokumacılıkta 

kullanılan ilk maddelerin ithalatı 
artmıştır . 

( Milyon ruble ) 
( İlı.incikiinun - ( İkiacikAaun 

temaıuz) temmuz ) 
1934 1935 

Balık 

Çay 
lılenmiş 

1.8 2,1 
3,3 3,4 
3,2 4,0 

kürk 
Kösele 2,7 
Yüo 4,4 
Pamuk 3,8 

3,7 
5,6 
9.7 

Buna karşı makinalarla en 
düstride kullanılan bazı ilk mad 
deler itbalatın:la duyulur bir na 
Jış görülmekttdir . 

... Fakat , Soveet Rusyaoın 
yeni temayüllerini görmek bil
hassa ihracatı gözdea geçirmekle 
kabil olur : Sovyetler Birliği yiye· 
cek maddeler ihracatını büyük 
ölçüde azaltmıştır . 

ilk maddelerle yarı işlenmit 
maddelerin ihracatı için de bal 
böyledir. 

Buna kartı , mamul ttya ih
racatının arttığı görülmektedir . 

İhrac.tı azalan yiyerek mad 
deleri arasında bilhassa buğdayı 
kaydetmek gerektir . Geçeu yıl 

10,2 milyon rublelik huğday ihraç 
edılmitkea , bu yıl 3,3 milyo .. luk 
buğday ihraç olunmuştur ki bu, 
yüzde 67,5 niıbetiade bir :azalı§ 
demek olur . Bu azalış , doğru

dan doğruy• ekmek vesıkasıma 

kaldırılmasının bir sonucu olarak 
görülmektedir . 

r ihayet ve bilhassı , Sovyet
lerin başlıca ihracat maddelerin
den biri olan kereste ibracatmıa 
da önrmli surette azalmış olma 
aı üzerinde de ıarer etmek kerek
tir . Geçen yıla göre bu yıl 7 mil
you ruble daha az kerl'Ste ihraç 
olunmuştur , 

Kerute ihracatıoırı bu azalışı 
bilhassa büyük merkezlerde yapıl
makta olan yapı işleriodea ileri 
gelmektedir. Sovyetı. r Birliğinin 
her tarafında ve hele büyük eu-

dü~lriyel merkezlerde mrskta bub
ranıııın önemli bir mesele haline 
girmiş olduğu herkesçe bilinmek
te idi • 

Hayal a~viy~Pinin yükeellil· 

mesi yolundaki temayül , işçi ev· 
leri yapılması ıuretiyle kendini 
göstermiıti . Sovyetler hükumeti 
bu mesken sıyasnı dolayısiyle 

kl'ndiue çok muhtaç olduğu ya
bancı dövizlerini gtli"o kereste 
ihracatını feda etmeğe katlanmış -
tır . 

Şahsiğ teşebbüsleri teşvik 
Halkın genel yaşayış seviye 

sini yükseltmek gayesini güden 
tedbirlerin yanıbaşında , şahıiğ 

teşe\.>bü,leri vıı para biriktirmeyi 
t .. ıvik edici bir takım koruna· 
meler çıkarılmıştır . 

•ı Her şeyden önce hükumet 
bütüe devlet kurumları için, bun 
larıa kendi batlarına idare olun· 
malaıı sistemini kabul etmiıtir . 
Bundan sonra bütün kurumların 

kendı masrafla rıuı kendi vasıtala· 
riyle karşılamaları gerekmoktedir. 

Devletin bugüne kad .. r bu ku 
nımlara yapmakta olduğu vı- büd
cesine çok ağır basan yardımlar 

yavaş yavaş kaldırılacaktır . 1935 
ikincikiounundaa beri bu yar· 
dımlar aşağı yukarı 400 milyon 
ruble uisbetiade azaltılmıştır . 

Bu gayeye daha çabuk var
malı için , parça hesabile çalış 

m• ve üretim primleri geniş bir 
ölçü içinde tatbik olunacaktır . 
Bundan ba§ka , kurumun karıma 
bir kısmı , buna bağlı ulan mü 
heodisler , işçiler ve m• murlarca 
dağıtılacaktır . 

Şahsi ıayi daha çokCteşvik 
etmek için bu kirlar fabrikanın 

muhtelif kısımlarına verilecek ve 
bu kısımda da , herkese , verdiği 
randıman uisbetiuden kar dağı

tılacaktır . 
Kurum kendisine plan gere 

ğınce verilmiş olan iıteu fazlasını 
başardığı takdirde, kurum işçile -
rinin böylelıkle elde olunan kir 
üzerinden Ön•mli bir pay almağa 
hakları olacaktır , 

b ) Hiikiimetin olan ticaret 
kurumlarında da bunı benzer 
bir prim sistemi tatbik olunmak· 
tadır . Aylıklar , malların satış 

mikdarına göre olacak ve öte ta
taraftan da , kurumun umumi 
maeraflarına göra niabet edilecek
tir . 

c ) l'iibayet , gene ayni zihni
yet içinde hareket edilerek , dev
let bankasıoın ticaret kıırumları
aa yaptığı kredi için yeni kaide· 
ler konulmuştur . 

Kurum umumi mauaflarıoı 
azatlmağa muvaffak oldukça ona 
daha geniş ölçüde kredi yapıla

caktır . Bugün ortalama olıırak 

cironun yüzde 11,5 ğunu bulan 
masraflar , çok yüksek görülmek
tedir . 

Plan 1935 yılı için , mikdarı 
şimdiye kadar Sovyet ticaretine 
verilmiş mikdarıa en büyüğü olan 
bir krediyi göz önünde bulundur
maktadır . 

Halıilıaten bu kurumlar üze. 
rinde yapılan ı,:ok sıkı kontrol 
sayesinde , devlet bıukuı tarafın
dan 1935 yılının ilk altı •yı için
de verilen krediler , 1934 yılıma 
aynı devreıine göre 1 milyon rub
le daha ız olmuıtur . 

Son günlerde , hükümet dev
let bankasının, kontrolunu dıba 
sıkı bir taızcla yapmasmı istemiı

tir . Banka bundan ıonra , zararla 
yahut verimsiz bir tarzda çalııaa 
kurumlara krediyi kesebilecektir. 

Fakat buna karşı , daha geniş 
krediler vermek ıuretiyle , nor· 

"Tohum, 
Küçlik bir i'obumun yaratıcı 

varlığını, Türk sahnesinde felse
fesi derin bir kafadın süzülmüş 

olarak gördük , 
"Tohum,. Necib Fazılın ti

yatro eseri olmakla kalmamiş 

devrimimize yaraşan bir tiyatıo 

inkılabınm da t•meltafı olmu§-

tur • ı 
Eser, ulusal savaşta Fransız 

!arla Maraıta yapılan, makiae ile 
boğu~manın felsefe ini anlatıyor. 
Ve nurlu halk gücünün derin 
izlerile pnlamaluını yaratıyor. 

Bugüne kadar kalem değme
miı bir mevzuu sahnede yaıa 

tan ve ruhlarda biriken realite 
ye can katan Necip Fazılın bu 
eserini belki de \.Ok kimseler an
lamamışlar ve sahnedeki hareket
sizliği bir kusur olarak göster· 
mişlerdir . 

(Viktor Huğo) auıı "Sefiller., 
i nasıl yalnız bir roman değil , 
batlı başına ölmez bir edebiyat 
ve sanat kitabı ise N.cip Fazıl 
ın da "Tohum,. u, ıehir tiyatro 
ıunda halka gösteı ilen bir pi
ye11 olmaktan ziyade bir felsefe 
kitabıdır . 

• • * 
Eseri seyre gittiğimiz gece 

idi .. Üçüncü perdenin bitiminde 
tiyatro salonunu keskin mumlu e 
lektrik lambaları gibi donatın 

alkıılardan soora (Necip Fazıl) 

ıa etrafında toplananlardan va
kıt bulup kendisini kutlulayiıma
mıştım. 

Geçen g~ce bu genç kalem 
arkadaşımla Beyoğlunda buluş
tuk · ilk olarak bana "Tobum,, u 
nasıl bulduğumu sordu . 

Sanatına inandığım bu kale· 
mia eseri hakkındaki duygularım 
dan sonra ı ürk matbuatının bu 
eıer için yazdıklarından bahset
tik ... 

Peyami Safa, Refik Ahmed 
gibi kalemleriıı stayişkar yazıla· 

rı , belki bir ez da Necip Fazı la 
karşı olan hususi ıevgilerinden 

ileri geliyor .. 
Fakat bir akşam gazetesinde 

intişar eden satırlardan da bu e
serin ruhunun iyice kavranılma 
dığı apaç•k belli oluyor . 

• • • 
Gü .. ey yurdda Fransızlarla 

yaptığımız savaşta geçen hu vaka 
en canlı ve ulusal köklerden a
lınmış bir mevzudur .. 

"Kendini bil !., diyen feylesof 
gibi Nrcib Fnıl da eserinin mev
zuuuu dışarılarda aramamış, ken
di içimizde bulmııı ve Anadolu· 
nua - berkesin erişemediği -
deria ruhundan ince ve mahir ze
kbile sezip çıkarmııtır . 

Taha Toros 

mal bir şekilde iııkişaf eden ku 
romları hşvik edecektir . Plan 
gereğince vtırmelori gereken ran 

dımaoı aşın kurumlar için banka· 
nın gü<leceği 11ya11 bilhusa gı:

niı olacaktır : Krediler ar tırıl•· 
bilecek , V!ldeler uzatılabilecek , 
hattA bazı hallerde hiz ucnzlatı · 
labilecrktir . 

d ) iş hacmi üzerinden alınan 
Vergide aynı şııyler göz önünde 
bulundurulmuştur . Kurumun İf 
hacmi büyüdükçe , bu vergi de 
azalmaktadır . 

e ) Ekonomik kurumlarla kol 
bozların ve İfçilerin para biriktir 
mderiai teşvik için de tedhirler 
alınmı~tır . 1 İkincikaaıından 1 
birinciteırin 1935 e kadar , ta -
aarruf saodılılarına yatırılın pa
talar 500 milyon ruble kadar ar· 
tırmıştır . Bu sıralarda finans ko· 
miı.rliği tasarruf sudıkları ıe

bekesini geni§letmeğe ve bunla
rın işleyiı tarzını iyileştirmrğe 

çalıtmaktadır . 
E ıerjik bir tarzda tatbik olu 

-Gerisi üçüncü sahifede -

Gazi Antep lıaİ'Jerleri : 

Acıklı bfr kaza 1 

Gazi Antep : (Özel ) - Aki
sarlı olup şehrimiz hıpshao•sİ 
jandarma karakolu efradından bu 
lunın Ahmed oğlu İsmail, kar• 
kolun yakınındaki harebelerd•a 
birinde bulduğu patlamamıt bom· 
bayı erkadaşluınıD barınmak· 

t• bulundukları odadaki ta • 
lim bombaları yanına koymak is· 
tediği :sırada bomba ateı al1rak 
kendini puçalamııtır . 

Arkadaşlarmdaa Rec•p oğlu 
Salih kurtulmut ise de Ramazan 
oğlu Mustafa ağır ve Halil hafif 
olarak yaralanmışlardır . 

Yapı şirketi kuruluyor 
Gazi Antep : ;( Özel ) - El

de bir plia ve proje ibulunma
mak yüzütıden şehrimizde ,bina 
kurdurmak zor olan işlerdendir. 
Mimar da yoktur, keşif yapılama
dığı için işe ne miktar para aarf
olunacağı bilinemediği cihetle 
yapıcmın tahmininden ekseriya 
bir kal fazla par• harcanır . Bu
na rağıtteıı binanın güzel olmadı 
ğı görülür . 

Hem halkın bu ihtiyacıoı kar
şılamak hem de şehrimizin bir an 
evvel imar edilmesini sağlamak 
için sermeyeıi şehrimizden top C 
laomak üzere bir inıaıt sosyete
si kurulmak üzere bulunduğunu 

öğrendim . 
Uray kurnğıoda toplantıla· 

tılarına devım eden müeaeis he
yet nizamnameyi hazırlamak üze· 
re bir komisyon teşkil etmiştir . 
Bu ayın ıouuua ;kadar hazırlana
cak olan nizamnameyi müteakip 
şirket resmen teşekkül etmiş bu 
Junacaktır . 

Otobüs nakliyatı 
Gızi Antep : ( Öıel ) - U. 

ray, şehir içinde otobüs işletme
ğe karar verdiği vecbile ilgililer
le temasa geçerek bu yolda bir 
mukavele projesi hazır hnmı§tır. 

Proje şehir mecliıinde onaylan
dığı takdirde ıosyele, uray sınır
ları içinde ihtiyaç görülen verle· 
rde otobüs işletecektir . 

Alçaklar mahmum oldu 
Gazi Aniep : ~( Özel ) - Ma

ruf aileye mensup namuslu bir 
kadıo evine gitmekte iken 
öğle üzeri üç sefil tarafından yo· 
lu çevrilerek o ciyardaki bir dük
kana sokulma§ ve fakat alçakca 
olan mıksatları genç ve güzel ba· 
yan tarafmdan şiddetle mcnedil
miı olduğu cıhetle oradan alınıp 
bir eve götürülmüştü . Vak'• bir 
yurddaş ıarahndou haber alına· 
rak karakol. bildirilmiş ve serse
rilt'r arzularına nail olamadan 
kaçmışlardır . 

Cumuriyet zabıtasının çelik 
pençesinden yakayı kurtaramıyaa 
her üçü de kaçtıkları köylerde 
yakalanarak tüzeye getirilmiş ve 
ilk tahkikat bir gün içinde biti
rildıği gibi Ağır ceza Hakyeri de 
ilk duruşma celsrsinde üçer sene 
dokuzar ay mıblı.umiyetlerine kı
rar bağlamıştır . 

Bu çirkin hadisenin kıH hır 

zaman içerisinde karara raptı, bal
kın Cumuriyet adliyesine olan gü 
venini ırtırmıştır . 

Bir kıya 
Cazi Antep : ( Özel ) Saman

cı pazuıoda Çolak Muıtafauın 
kahvesinde serhoşluk ve kumar 

19 Son 

Yeni Çukurova rekorları 
' 

Genclerimiz atletizm işinde çok 
1

J. 

yetiş'mişler ve Türkiye reko~la:ıdl 
yaklaşan neticeler eldP. eftrıışle . 

lı 0 .... ... kliıer ı 

Pazar günü yapılan maçda Adana em~ hJ 

Mersin emeklilerini 1 - 2 yendı " \ı 
Çukurou bölg•sine bağlı kn· Yüksek atlaına: f~ıııi~s. rı d 

lüplerin i§tirakiyle pazar günü dundan f1ılsan biri0Cıy~;d0od~~ 
şehir alanında futbol maçı ve at- Tek adım: idman . IJO la 

1 b k 1 ld H b. . • 5 96 İkiPClı l~rl etizm müıa • a arı yapı ı. asan ırıo!'ı , · 
9

5. 
Çukurovada fioıdiye kadar Yurdundan Muıtafl. 5, J 1 İ 

eıi göıülmiyen bir intizamla yapı- Gülle atma: St'ybsP 
1 

bl 
lan bu mllsabakalar çok Önemli meddin 10 metre: ford 1 
idi. Bir hafladaııberı gazetelerde 1500 metre: ldın90 • 4 lllp 

D r er· ~İl' 
neşredilen Atatürk büstü atletizm c;lan Aklciş birinci. • , IJ)ı ı 1 a 

-çı•" 1 tıd müsabakalarına hazırlanan kuljjp Bu neli~eye göre, u iill• tı 
lld ·d .. •ı leriroiz, bütün atletleriy e • an • adım, yüksek atlama v 1 ,ııeıı"' idiler. Yalnız Mersin İrfmao Yurdu ~a ile 1500, ~000 de slkıtOI': ~d 

geç geldiğinden iıtirak edeıııedi. Çukurôva rekorların• 'Od 
Sabahın sn t dokuzunda bu d• r. · 1' 1• ·,ı •ni 

müsabakayı görmek için halk, Yukarıda d~rrcel•f1

1 , 1 o d-ı, 
(1 J ' 

alanı doldurmuştu. ğım atletleıimiz geçen ";t~O • 
Müsabakalara, hakem heyeti ha iyi çdışmışlar ve bu u ı, 

nin önünde başlandı Beş oo se ticeyi almışlardır. . ·ııd• ~~ldı 
nedenberi yapılan atletizm müsa· Bu müsabakalar ıçı . 101ıt1ıdi~ 
hakalarına nazaran ötey günkü kan bayrak yarışları bir )d'' ~!de 
müsabakalar çok muntazam ve neticesinde geri kaldığıO 0 ,~ııılı,11 
neticoler çok umudlu olmuştur. kem heyetinin karariyl• 1a

1 

Alınan netıceler şunlardır: Jeki pazar yapılacaktı'· . lıl liııt 
O b . . s h d 1· 1·1'11' .. ' • 10 metıe; irıocı, ııy ~D •n Bu yarış, birinci ıı> · rı 'lc:u 

Yuauf, ikinci Torostan Talat. De- bere kalan idman Yur00 ,,~ lı 1. 12 . ıl• 1 
rece sanıye. banspor arasında yap boıı ~io 

800 metre; Seyhand•a Bürban. kazanan takım Atatürk 
Derece: 2,40. alacaktır. 

200 metre: Seybandan Yusuf 
birinci. Derece, 26,11. 

Üçadııu: Adana İdman Yur
dundan Hasan birinci. 12,60 ikin 
ci Muzaffer 11,42. 

3000 mttre: ldmao Yurdun 
dan Akkiit birinci. Derece: 952,5. 

500 Metre: Seyandan Cabit. 
Derece: 56,l,5. İkinci, İdman 
Yurdundan Kadir 57,1,6 

~ .. 
~ *. 1- ıi~, 

Pazarlt si günü l\1er5io )U l~n 
futbolculeıiyle Adana roıel t ~Ot 
bolcuları arasındaki rııv•'·bP tt 

da zevkli oldu ve AdıP9 1 
pi ı. 

lannın 2-1 kazanmasiY1' ı ~ 'tıl' 
ı•· ! 1 İhtiyar laıımızdan ber t~ı' ' 

bir iki mıç yapmaların•~~ ii~; 
Me/ımel 11 

d" or~ı''~ 
ıy tQ 

ne 
Bir İngiliz doktoru 
''Yeni dogw an iki çocuğu boğd~A ~\''~' 

• ~JVll 
iyi olmasından umut kestJ;, 'ijıı 

ı.b 

üç hastamı öldürdüm • ,, 1
ta;; 

İagilterede teduiai mümkün 
olmıyaıı bastal.uın, bir doktor 
raporu ve bir hekim karariyle 
öldürülmeleri için kuvvetli bir 
cereyan başlamııtır-

Bu ceıeyaoıo başında bilbas· 
sa doktorlar bulunmalı.tadır. 

Bu fikrin doğruluğuna kani 
oha doktorlardan birisi Londra 
da Deyli Meyi gozetı sine verdiği 
beyanatta: 

- Merhamet sevkile beş de
fa insan öldürdüm; kanunu hu 
suretle syaklar alıma aldım ve 
icıp ettikçe hu bar~"ttimi tek
rarlıyacağım! 

Bu bususta icap edeıse ciha
nın bütün ırahkemeleri huzuruna 
kendimi kurtarmak için d~ğil, fa 
kat haklı olduğumu göstermek 
için çıkmağa da hazırım! 

Harrkeıim adaleti b•şeriyenin 
fena görebilec•ği bir hareket de· 
ğıldir 

Esasan bu husuntaki kaauolar 
yanlrştır ve behemehal tadil olun
malıdır. 

. -- ~ıl' l!~n 
''Vicdanım kaı §ısınd9 1aıı .. ı,t' 

Ö da ' ı" ·~ muztuip de~iliıı;ı! .. ı. uo >' 
min memnumyeu goz:ulll "ıd 
den hiç gitmiyor! . pı' ~. 1 : 

• Nı I lı 
"Hastalarımın çekllr ; ı, 

b' k .. p·t·, tq 
çekmekte olan ır ~ ıır•P.~ l~lı 
olsaoı:ı, bu hayvanın ız .Jı"' ııııd 

uıhayet v•rmem• ği v•' ~ l:lıy 
sıymaz mıs.aız? ·ıi ıı ı, 

"Halbuki gayri kabl 1~ 
bir hastalığın ıztırabl•' 1 te ; lııı, 
kalan ve ıztırabı çekrııt ~/ ~ec 
kümi yetini müdrik olarl ~· ~~I, 
oı, bu ıztuaplar alıınd• ,o~ 1 '•de 
dırmak, köpeğe oi ;b•tle (

1
;,I ·ı~ . 

. k~' ' vidansıcasıoa bır hare . d'l tı 
"İık öldürdüğüm ye'' tı1' i~ı R 

bit çocuktur. Heuüz _ıı~ııı"' .. 11,ri 
iken b\r icadının ilogll Ç~ .ltt 

D 90 ~ lb hazır buluudum. og t " ' 
büyürse bir ahmak olack~ fı' C 
yeşatmakh ne miioli ' ~ı1 tö 
olabilirdi? Ebenin aıf~~' ı" ·ı,b 
bu çocuğu hayatıuııı 1 

1 
\ l 

boğdum! .oİ 1 

yüzünden kıhvaci Sado oğlu Arap ---·-----...,/-----
Şıban ile Hacı M~hmed oğ'u Ab- dürülmüş bir halde bulunmuş ve 

İkioci@i de gene bit ~9,ı'~ 'ltı 
Doğan bu çocuğun kafa. j ıi ll 

b d b. . . . 11ıb ~ tu; unu • ırıocısı ,., 1 ııı ıı 

b . ~r ~, 
dulkadir arasıada bir kavga ol- zabıtac:a yapılın tahkikat üzerine 
muş , Arap Şıbanın bıcakla Ab- ölünün rakı içmekte olduğu lıa· 
dülkıdiri iki yerinden yaralama zil'.!o-:lan erkence çıkaıak İsm•t 
il üzerine Abdülkadir de Ş .. banı Paşa okulu yanında r1stledığı 
yaralıyatak öldürmüştür . kimseler tarafından yaralandığı 

Ağır yaralı bulunan Abdül- ve yanlı olarak Alaybey camii 
kadir mcmlektt bastahaneaine civarına kadar gelip orada düşe 
kaldırılmıştır . rek öldüğü teshil edi'mi~ti · 

§Savcılı Şeyh Osman oğlu Katilin ölen Alinin kain bira. 
Alı isminde bir genç Çarşamba deri ıfi Koç oğlu Ömer oldu-
günü sabaha karşı Alaybey camii ğu anlaşılmış ve Ömer tevkif rdi-, 
cıvarındı tabanca kurşunu ile öl- lerek· hRpiabaneye lı.onulmuşııır . 1 

bir azab vicdanı ıs 
1 

l 
1 ~ ~ boğdom. ·~i ~ lı 

Üçüncü biidise, bu 1 101 ııı1 ~ c 
drn !;Ok seneler soıı ra 0 

1,J' • 
Sağlam yapılı bir çif.çı 11,11

1 !tıı\ı 
müml-üu olmıyııı hır ..,ıP 1 

,.. lbt 
müpt•Ia idi. Kendisine ııııO 1 , 

·· h 11M · yapan operalo•, u . 1 ıı· 

yı,ayacaifını h•na söyleııı
1

1,ı 
- Do1do• lıeniııı:b9 ' 1.11 

' ·f' 
la malul bir köp•ğ• 0 ~ııso' 
ıstırapları çekmesine wef 
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1935 

Ankaradakl resmigeçit Şehir abonelerimiz Sovyetler birlığınde 

ve Atatürke saygı Evlerin kiralanma devresi do 
1ayısiy1e evini değiş~iren şehir 

abonfllerimiz, h1tfao yeni adresle-

~ 
"Kölnlsche Volkszcltung• "Kolonga 1 dan: rini idaremize bildirirlerse gazete 

h' ~ugün, Tiltkiye Cumhuriy~tt- ~u. Oradayken da bu manileri söy lerini muntazaman ad.-eslerine gön 
ıe~~ırı lllllıbıa tlhb y1l d3nümtinde )eyorİatdl. dı>tmemİza yardım AtmİŞ Olurlar. 1 

h lrlefunı «bombalar., patlıyatak- Aokaraoın umumi mHıZaraeı Bunu sayın şehir abonfltıl~rimiz- ı 
1 birden değişiv"rdi~ 1 den bilhassa rica ederiz. 

fi İlir kaç fanatik tnürteci1 atına- Otomobilsiz keıilen sokakları, 
5, tı dGşündükleri itnba edicı hu C!adtle tc nenüleri şişiren insan 
JUO~tnbalarla, Devlet reisi Kamil yığınlarını Llig8n sdo modaya gö-

fdd latürLU ortadan yok etmek isti de giyinmiş httnımlar ve beyler 
' '0riardı. t~şkil etmiyordu~ hayıt; bugün 
.8 ij~ıı Bu. metıfıır adamlar, bilirmi Ar.karada •gem~tı b'fen, realıteler 

iz, kimlerdır? karşısında fUurlu, luttugu VCI fo. 

11rd 1 Bunlar daba hali Ôsmaoli taca.ğı yolu müdrik. kayadıın daha ' 

Cirid oyunları 
lstanbulda c.lrid oynı

yan Ba}'burtluların kap
tanı neler anlatıyo? 

: 4 l~P.aratoduğunu, Saltanatın ve BBğlam Hiiaolıl knylii b
1 
alin idL 

uu f · Ş hrimizde HOo hliftalrda ye-"'• 1 a etin avdeti hülyasile geçinen · Günün en heyecanlı anfo~ dev 
1
"' e d J R · · · 1 oidbıı drid oyunları canlanmağa jle •·' i:; gördükleri rüya irtica rü- el l"l!noın önünde yapı an aza-

. '••ıdır metli reı;mig,çit teşkil ediyordu. v~ bollumı2 tıtrafıodan merakla 
ıeı' h • ı · ·· ..ıı• !'.. ou iğr~n~ fidamlar, Milli mil- ' Halk meydanı hınca hınç doldur- seyrcdılmeğe baş anmıştır. 
... ) ;dete ve istiklal Savaıı yılia.: miıŞtü. Ci ı id oyunu yalnız Çukurova-
1•~ı~ll.de, yeni Tfükiyenin mücahitle- Sastlar gel~;, geçti. Mıllet i;,~ da dı-ğil f mıemlıeketimizio b .. r ya 
·- ~~n1 ı utanmadan arkadan vuranah- liyordu . Ta sahaya vardığımi2. moda ötöatlittt ~e 8eYilen ulusal 
~0 J trdir. _ dakikadaoberi Aoadoluoun yük· bir oyundur. Bu oyuiıü 1statıb• 1-
u ~· Buu1ar öyle ahmak adamlardır s"k yayla la ·ındao d<-mir gibi so· lulara da olanca zevk ve b("yeca-
• ~~'j ~enılekette yeoi bir devrin a- ğuk bir rüıgar eti)'Or ··· oiyle tanıtmak üz.·re bı rkaç gün 
• ~~td~ 1i'lbı ellin anlamamakta inad- Nihayet uzaktan birer ikiıer önce Bayburtdan bir ciridci kafi· 
o~ hı d yabancı devletl"r rlçiler; sökün ı · f b J • • V ı· f d' .td ıO~: O evir, lci, temelini tetkiJ ti esı stan U a gıttı ve e l e eo 1 
aıı ..J eb f 1 f 1 ı i etti ; iı,te Sovyet ~usyenıo An· ~,eyırıoda ırüzd bir oyun oyoadı-uıl ll:ao e it eaiy e B prior g- kara Hüyük elçisi ı f~vkalide gü~ y " 

o~t•k ber ileri hareketin Önüne zel Aıman Mertedrll otomobılın Jar. 
b,lln 1 ı~ iy t" l 9 J.. t A Bu Bayburdh· d,idci kı.file-~iı• ~um e ın, 0 an .. rın "~ · den ioiyor ., Otonun markası mı? 

' 1 ati, ve organık hayatlarında kn Nürl:.urg ı Sisin kaptanı bir lstabul g":r.de 
e~ ~(~ hir uosur olmıdığı yoluoda-: Tuhaf dt ğıl mi ? Düşüoüoüz ıioe cirid Oyuo h .. kkınd.t şuaları 
1 ,/

1krini (kanaatı) kendisine ıiar kiı Türkıyenio hemen otomobil söylemiştir: 
oe 'tıtrıi§tir. ihtiyatını trmin eden bu büyük - Bizim atlarımıza vurduğu-

~ Bunlar nasıl, şeytabıh ayağını elçinin memleketi Sovvct Rus· muz eğerl~r uç kctlaolıdır Çünkü 
tı'•ııkta, milletin mukaddaretmı yadır. • atılan cititteo korumak lazım ol-

e- t~rıe elimiıe geçirsek diye, gt>teli Tarifi kabil olmıyan bir se· do mü !ıho yanına sa,kılır, alıına 
~ti !o tıdüzıU çare ar1yan, Lozandan vinç nidaları hıfan1dır koptu . saklanılır. 

lGtıra Tfükiyeıden atılmıt mahut Ö,...de, atahiomiş muİıafızlar ; Müsabıklar karşıdan kar,ıya 
ltJHıtklerdir. ve tnt;tosildetli polisler refaka- evvela afürtnn oynatırlar. Her biri· 

~i ıı Halbuki «zaman,, durmadan tiodc gıe.lea Atatürk alkışlar ara oio elinde iki tane yti~ oobir santım 
1 ,~'liyo,; geriye dönmek onun sanda tr~bücıüoe geÇti. Gefit ha$- boyunda, uçları küt sopalıır ~ar-
~ ~•leğj değil dır. lıyor . Ôode iki mubefız alayı ; dır. lttusahıklar birhirineı yit mi, 

~·Bugün ,Türkiye'nio tes'it eyle bugüo büyük tıtkjm kolu il~ g"çi otuz ml'tre yrkla!ıoca "al eğ .. m, 
~ 1 

(cbayram»la millet, Şt'.fine yorlardı; yaoi her diıid .. iki defa bu da senindir,, oarasini ltasıp 

~ j1~'tı. bı·slediği sadakat ve bağlı otuı altı askn bulunuyor . ciridi fırlatarl.r. 
"P bısl crini, görünür bir surrtte, Arkadan , topçu kıtaatı; 800 Atla•ımız büyük bir maharet 

•t ttmiş oluyordu. ra süvariter ve bahriye siİihcti -
a. le binİti.sfninio emrine itaat eder. 

1~ l'l_cmlcketin idare merkezi bu dazları . 
111ı. 8ütüo manevraları §8Şılaeak bır us-• .. e ~kadar biç böyle bir canlılık Avcı ve bombardımancı olmak 
•e L .. 6 ıı· ı. d k d tahkl11 yerine geıirider. Mesela ~ 1 q•reket havalı içinde bulunma- u:ıere y z e ı 11.0 er uça a ge 

Ilı. çideı göklerden i§tirlk ediyorlar. bütün hızıyle dört nala gid"rken 
h o· b J birdenbire durur. B .. ş metre: enm t~ l'lenılcketin bf!r k~şuıiodeD, a a sonra mektı-pli izci eran ar· 

~tl d d d b k l • de ve a.-nişli~ınde bir yerde hay ~ l!tce kilometrelik mesafeler- ın arı a, ucu ucağı utirı mı e 6 
ıttı k ı-tı d' ·ı 1 k 1 ki l re!e de&er menevralıtr y .. par. 

- lldncl say/adan atran -

t1110 bütün bu tedbirler , şahsiğ 

çalışmalarr teıvik için yepdmakta 
ve hakikaten te§vik de etmekte
dırler. 

Fabrikalatd.ıkj müheoJisferle 
işçiler , kolhozlardaki köyliiler , 
devlet mağ .. z.-Jariyle kooperatif
leı iodeki mıamurlar , şıtbsiğ mezi 
y~tlerioi hüyük ölçüde genışlt>te
bilir vo aylclerirtio yaşama şart· 
larını ıyil" §tirehilirler • 

Kısaca, 1917 ılkteşrıod,-n son
,. gelen ve " savaş komünizmi ,, 
deoıleo Hk devreden soora Sov · 

ye-t bük6meti her şeyin ve berke 1 
eio müsavi ve bir olması ga,.e1iui 
güdı-n bir aıyua gütmüşs,. de , 
bogüo işçilere : " Zengin oluı uz,, 
drmek suHtıyle , açık.hu aç•ğa 

rahAt hayat polıtikası gütmrğe 
başlamlştır . 

S. M Teltelbaum 
Örop Nuvel 

Londra mel<lubu: 

İngilterenin yollan 

1935 yılı başta bü~ük Biritanya 
ııdaıaıınıo yolları üstüoe yazılan 

nporda geç"ın işlerle yeni yap1-

laeak ışler sayıİırkc" belli batlı 
göz ç .. rpan noktolar şunlardır. 

Yol ışleriade mühendisler le 

maliy ciler f"o"in biitüa bilııle 
rindeo asıilaom11ktadır. 

Ve ıki ku rum •damları el bir
li~ıyle çahtmaktadır. 

logiltereoio de yollarıa yHpıl 
ması ve iyi aaklanması ;çio yılda 
(S000000) lira harcanmalctadsr. 

Ş mdiye kadar yolıarın tozu 
bir kı\yğu idi. 

$'tmd• bıtümlü maddelrr!,. yol 
yapıld ğıncİan luhk toz kayğusu 
kalmsmıştır. 

, .. dana müzayede 
salonunda 

Acele satılık ev 

Asri Sinemada 
16 Teşrinisani cumarteı-:i akşam ndan İL bar 

Evelyn knapp - Villiam Desm 
gibi iki artistin • • 

Esrar , muamma ve heyecanla ıio\u bir film 

.- Çin Esrarı 11SaıJ 
ilaveten : 
Pata jurndl istifadeli dünya hava 

pek yakında : 

öldlrea adam 
6118 

(Ta D) 
Sineması 

Şehrimizin bu en yeni ve en gıiz~l SinPmaeı pek çok yenili 
üç döıt giine ktular büyük bir Gala müsameresıle k1tpılarını kı 

halkımıza uç yor. İJk falın Mtşhur viyanalı muharrır : 

( Arthıır Schnitzler ) in 
bütün Avrup ıda nam kazanmrş çolc güz~ı romanından ahnmıt 

mının ıöhretli illi arti11ti 

' ' Olga Çekova ve Mağda Şirroy 
tar .f ndırn bir sureti fevk ı!Adt3de temsıl e.lilm rş içli ve seyre 

oğlatac tk bir mevzua melik 

( bir aşk blklfe 
Liebelei 

İl!liınli şEıheserini ra'{ t ım edecektir. Çok güzel ve temiz bir 1!181 v 
keınmel b r konfür,. ıle sahip ol m sın~mllm z bıı me ıimde büy' 
t tizlik le eeçılm ş p ·k çok buyıik ve f •vk 1 • le filml!j r hktiın ede 

6123 
{e '. öy)üler, .ıUrkün muk•ddu y .. n ızı l"f c arı ı, çocu u o c 
lltınc gelmi§lerdi. dukluı halde köylüler gPçtıler . Bir ati, elindPki iki cıridi de 

AtlAnHda Rehekli kilisı1 tıo

knğında şımıiı ( Biçki yurdu ) 
nun bulunduğu ve eskiden Jok
tor Salih Yu .. uf ailosının otur

duğu ev ncı:.le satılıktır . 

--------------------,~----------------~ ~~~{}ün <.ınları kafile. kafil~, ve Ata türkün locası öoürıde dai- düoürdU müt atını sürerek karşı 
~~Qlc fakt mukavemetli atları ü ma ~ükselen ''yaşı,, sesleri, ayak sındakinio önünden kaçar. Atka-
~:iııde, Ankara'nın gtnış yayla- b durao Atatürk onlara bura s1ndao öbür atlı kovaladığı halde 
'io k ·· k b' k 'd' deo selamları ile mukabeledfl bu- döı t nala giderken yere eX-ilir ve ~d et f'n gorme , ır zev ı ıi 6 

~~ e d~vulcular v~ zurnacılar mı luouyordu · ciridi eliyle yerden 11ldıktao soara 
' '~İtıi k d 1 . İlk d f Akıam güoe§İ artık batarken yeDideo vuruı:oıa baalar. - ı- z, ra se en er mı.. a a :ı :ı 

talc k ki b' k §ualer1nıo bırleterrk iÖklere saç· Bir cirit oyunu ıki ıut ı6rt·r. 
1 ~ıl u e eri gı 1 arı ve ço• tıklan ı•ık demP.llerı , alı>tteu 
~ l" ~rı d t bi i (d kl v Her yarım ııtalta hir on dakika 

._,d a 8 
• om § 

0 u arı kollar gibi kızılla•aa semaya dox. 

Müracnttt yni : Ad ı nA mÜZA-

yede salo ı u. 6127 1-4 

Zayi bisse senedi 
makbuzu ~ Tl k' ' · k lb' · · ., 5 diulenilir. Bu oyuo insanı heye-~·! , l r ıye oın • ını zıyAre- ru uzanıyor : Halk, herlles gerit 

~ ~. 1Yorl d B 'dd ·• ··ı k ":.' candan h,.yf'caoa sli üklı:-r At Ü! Tıiı kiy~ Cumhııriyııt mArkez 1 "it at ı. u cı en go'u ece alanını bırakıyor • 
~ 6•bııe idi. rllnde kımse kimseyi tanımaz b·uıka~ınıinn almıığı taahhüt etti-

li•Jk · d 'Jd' B KöylUlec daha bu gece hare· Ciritler kurauo gibı sağdan sol ~İm 211 O nunıaracta mukay-yet illi zengrn eğı ır. öyle · ket edec~kler . Ocaklarına ka- ~ t'-

:. ı. "kla b b "A k ' ·· d ça la bir bisae srjnedine ait 30-40 lira 1
' ') era er n ara ya• mu vuş ..ıak için küçük atları üzerin ao u ' '· 1 

~~~Ccilıeo ata binm=ş olan bu in de, günler sü,ecek olan yolcu- Bızdt>, pazar o!du mu, binll"r ki C•·mRn y..- tm ş liralık iki mUVHk-
~ •td '' en güzel çe§İt çe§İt renk luklarıoa koyulacaklar . ce kişi c rit m .. ydaLJ ına koşu. Bil· kat makb 11 zu z ıyi eltim Y nı~ini 

J ti e. İ§leoilmiş, sırmalaomış kis- Dönerken 
1 

şu imanı da be. gisi Srtğlam olan, sağlam ~ta bi- ulacağımd ın buııl11rın hükmü ol 
~ ~loe bürünmüşlerdi. rabederiodc göıürüyorlar. Şefle oenl~r h~meo at oynatırlar, Cirit mad 1ğlOI ilan ederım. 6122 

1, 'ltıt ' ab.ası var. Eo yeni ~alvarla- ri Atatürkün bayat. emniyet aı- 12 ya§ında bıışlar 45 yaşında ga llelvacı zade I 
O 1,1 ~1Ytnmişler ve en ıüılü çev- hndadır . Ona cıhauda biç bir eJ yet usta cir tcile•imiz vardır. AKiF 

trı · 1 ! r ııll ~I Sarmışlardı. Atlarının hey . uzalı amaz' r, ________________________ ....,_, 
~ ~~,' 1 • is~ her halde bug[io için ve Ayrılırken . onlar, yolları bıo· ı c H Pa rt·ısı· 1 
ı! C; lle ıeçilmııti. cabıoç dolduran ve oeşw l Jrin Sİ· 

t
6

1
'ce, yüz yıllar öne~ Türkle- birli ışıklan alımda Türk istik • • ı 

~t Çeltikleri o gıonişiSteplerden lal muşını söyliyeolere iltihak il~ 
\-~erlerinde getirdikleri mooo- onları selamlıyorlardı , 

~ı turkülerioio akisleri ile doluy- Ayn 1aolar, kardeşlerine "gele 
lr cek yılda yine buluşalım,, oi 

. ~İsioiı? <lalarile df'rin s .. vinçlerini bir de 
' ut-· . b d h . 1 ......_ .. •l§tı, en da: fa a a yeoilıyoı ardı . 

~~' Pekala! Elınize bir muva V. C. 
IQ._ • 

~" 'lle yazmız, ımzalayarak 
)\ Veıioızl 
Je i ' 

. ~"c 1 trı. Çifçi söylediğimi yap-

!'\.ı~"teyi kendisin('! verdim: 
i~. 8 h dizden razı olsun! Dedi, 
~i~ lt§ekkürle sıktı ve ölmeğe 
"~r~k gıtti. 

~ı~ borı İki hadise de esas itiba 
'b Unlardan faıklı drğıldıf'ler. 

1 ı ı..~tıların bir veya bir kaç ayoi
tli/''dao hiç çt-kiomem!,, de-

kiralık mağaza 
Abidin paşa caddı sinde Ada 

na kulübünün tıskı bulun lıığu bi·· 
na altıı·chıki No: lu büyük 

ınıığrıza kiralıktır.istekliler Z raot 

Barıkesmda Bay Fehm1 11ı1 müra 
caat etsinler. 6130 

19-21-24-26-28 

Ocak 

İkinci teşrin 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

kongrelerine faaliyetle 
devam olunuyor. 

Güo Saat Kongresi yepılacak ocak 

Sah 6 M stanıade 
Çarşmba 6 Uluca mi 
Pe•şl"mbe 6 TR rsmıkapusu 
Cuma 6 Harıku ı bu 
Cumartesi 6 Ça ş 
P.zar 6 Yoı tan 

Pazartesi 6 Çmar lı 

Salı 6 N .. c~rao 
Ç:uşrnba 6 KRvalıbağ 

,.. •• 

1 Alsara1 

Ft vkaldd.A p· oğr ııml11 r1nd ırn birini daha sunar 

Bea bir casast•• 
Oynıyenl•r : 

Kornad Veid madeiin Kal!r-~ 
her here marchall 

t rulındıın tPmsiJ edilen bu şı:ıhes,..ri mutlaka ~rünüz . fazla re~ 

lüzum yok. görenler tRktir edec•'klı-1rdir. 

gelecek p roğram : 

Kastadlva 
Pek yakında 

dellae ada11 
Türkçe sözlU 

Eksim o 

Seyhan oefterdarlı!mdan: 



S.11• 4 

Taraa 
Fabrikası msımulatı arasında Hesabını bilen ev Bayanları işlerine 

yarıyacak her şeyi bulabilirler 

Halis filtre 
T f:.Jran Zeytinyağı 

--------
16,5 ' 

5, 2 ve 1 
Kiloluk tenf'keler 

Turyağ: Yemeklik yağlar. 

Ece : Temizleme tozu. 

1 ur sil : Çamaşır tozu. 

H • Sabunu evin bü · urma. tün işlerinıle kul . 

lanılabilir . 

B b 1 küçük anyo sa un arı:ve bü .. 

yük . 

T raş sabunu ve 

kremi. 

Baronia: Güzellik yağı. 
Cenup vilayetleri için Acen

tası ve deposu 
Rasih za de Bir a d er l er 

Halefi: Rasih zade Feyzi : Adana P. k. 9/J 
Telgr. Adr. ·Rasih zade: Adana 
Telefon : 90 16- 30 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

1-------------------,.--~ 
Kilo Fiyatı 

CİNSi Sahlan Mikdar 

JCUo 
Kapımah pamuk 
Piyasa parla~ı ., 37 

iyasa temizi ,, 35,50 

._l~a_ne--=l-=----------• ·~36.,...__~ - 39,50 
iane ll 36 
:Eksprf'R 39 40 
Klevlant 

YAPAGI 
Beyaz ı 

·~--Sivah _ 1 ı-
Ç 1 G l T 

11.9'.!,5 ı-12,2,5 

1.85 

Ekspres 
lıme 

Yerli "Yemlik,, 
.. "'Tohumluk .. 

HUBUBAT --
Bu~day Kıbrıs ---- -5,75 .. Yerli 

" 
Mentane 

Arpa 4 
F'aımlya 

ulaf 
Delice 
Ku~ yemi 

11-,,..,--..;:_:--..,....--------·-~--1-----1----------
~' it n tohumu 
Mercimek 

isam 1 15 1 --~U~N~ ____ _._ ____________ _ 

.... Salih : --'1---- ----· ... ., 
-Düz kırma .. ·- - ---- ------- --Simit ,, 
•~Cumhu"""r-iy_e_t ---- 950 ... '~ 

Düz krıma ,, 
- Alfa •• 

Liverpul Telgrafları 
18 I 11 I 1935 

Saııdm 

Hazır 6 
1 inc.i K. Vadeli 6 
2 inci K. Vadeli 6 
Hiot hazır 6 
Nev ork 11 

l--;:9()C,.,,....,..-) - -

Kambiyo ve Para 
iŞ Banka ındao alıumıştır. 

75 -Lm~t ___ 9_, 79 
~R-a_yş_m_a-rk,,_ _______ , 2 44 

47 1---....--"-.:.,-=..--------- ----: 
Frank".Fransız,, 

44ı~-----=----ı---~ı'-~ 
~terlin "lnı?iliz,, 618 50 

()() Dolar .. Amerika;.;..o-.,--• 7·1 46 
88 Frank "lsviı.re .. 

Satılık ev 1 
Abidin paşa caddesinde " Et 

hem paşa veresesine ait ,, Adana 
kulübünün eski bulunduğu bina 
müsait fiaıla satıhktır. 

lsteklıler, Raşit zade Bay Ffly. 
ziye ve ya Ziraat Bankasında Bay 

1 
Fehime müracaat ehinler. 6129 

19-21-24-26-28 

Tapu mUdürlilğUnden; 
il: 1676 

Hakkı bey köyünde vaki gün 
doğusn yol batı nkol binası kıb

lesi Kürt oğlu Mehmet ağa vere
s~leri poyrazı yol ile çevrili elli 
mbtro murRhbr ı arsanın üzerine 
bir yukarı ve bir aşağı iki odalı 
köy ev s~oetsiz olarak bulundu· 
ğunı.lon hu kerre köy şahsiyet 

manoviyesi nnmına tapuya bağ

lanması hakkında vaki müracaat
ları üzerine gaz,.te ile tarihi ilAn
dan itibaren on beş gün sonraki 
pazar günü mohollen tehkikatn gi
decek memurlarla lıirlikte ml'!zkilr 
ev luıkkımla ayni hak iddiasınetı 
bulunan varsa ellerindeki vesaik
lorile birlikte hazır bulunmaları ve 
yahut tapu müdürlüğüne müra
caatları ilAn olunur 6125 

Gaip aranıyor 
Ccyhaı ı lı Mehmet oğlu A lııUt-t 

8 ayılanbori C·y•ı::ındıın çıkıp git
miş . Bir haber ulınamamıştır N·~
rijıie olduğunu bilenin haber ver
mcs;ni rica eıh·r im . 

Cı;ybanıla belediyu ci
varında tekavüt 

6124 EMlNE 1 

19 Son ,.,,ın 1--

, 

f 

• • 
. .. 
l 

~ 4 .·DAo1. •. 
~ 

BiRiKTi~N , 
.... - . -- ...... · ...... . ... RAl-IAT ~D~R 

2iraat okulu direktörlüğünden 
Beheı ine tahmin Diı ozito 

edilen bedel miktarı Umum bedeli 
Nevi Miktarı Lira kuruş Lira Kuruş Liıa Kuruş 

Harici elbiee 75 25 00 141 00 1875 00 
Kasket 75 2 11 25 150 

Dahili iş elbisesi 95 5 35 63 475 
iskarpin 75 5 28 13 385 

1- Adana Ziraat ve ınokini..;t mektepleri talebeleri için yaptırıla
cak ho.rici elbise ile kasket ve iskarpin ve tlah·li iş elbiseleri 19-11 -
935 tarihinden itibaren (15) gün müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. Eksiltme 4-12- 935 çnrşamba giınü snat (15) de Vilayet Ziraat 
müdürlüğünJe toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 

2- Şartnameyi görmek ist iyenler diledikleri zamanda mekt ... p di
rektörlüğüne Laş vurabil ir. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyonler yukarda yaz lı te mioatlıırını ve 
(2490) sayılı kanunun 2-3 üncü maddelerinde yazılı vrı-:ikalar ile 
birlikte muayyen stlattan cwvol hazırlamaları ldzımgc\ir . 6126 

19-22-25-28 

Ballı Balık yağı 
Norveçyanın halis Balık yağı 

Seyhan eczanesinde satılı r a112 

TUVALE.T VE PARFUM:ö:.W1i 
~ ' • · :~ I·· . c · •, • .._~. 

~> i G li,yacı121:a · , . .' if·W-$!' 

~~Lİ NASİBİ EczAN1:si~»~/t 
~·~ .... ~: LJ I jt:f I. . . . ··.' A' 
(11 .. ~·et-· ''•d • • : . 

~lfuLul< . '.' ·.~, .. DoliRULlll( 

537-0 156 ·. 

- / 
1 

7 inci su işleri diraktörlülündl' ~ 
1- Seyhan ırmağının s~! ( 
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