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abeşle-r Makalleyi geri aldılar ingiliz düşmanlı~ı Mısırın si· 
---------.----- ı yasi fırkalarını birleştiriyor. 

abeşler cenup cephesinde ltalyanlara büyük zayiat 
d. k - .k h 1. d V I I d " k d 1 Basırı ve avukatlar grev yaptılar er ırere onları panı a ın e a va a ogru açır ı ar 

ilfllyanla r,f bir:lleri~hareketinde .. Habeşler böyle harp ediyorlar .. 
~11kara: 27 (Radyo) - · Onemli Habeş kuvvetlerinin, Kuzaydeki Ogaden cephesinde ilerliyen !tal- Kahire: 27 (Radyo] -
°"dusuna karıı yaptığı taarruz neticesinde ltalyanların büyük bir inhi:ıama uğrıyarak geriye, Adisababedan resmen 
"al'a doğru kaçııkları Adisababadan re.smen bildirilmektedir. 

ftcaı bildiriliyor: Yarı Somalisinin yerli askerleri bu, hezimetin önüne geçilemez bir panik halini almannda mü-
0lrıau1lardır. Muharebe meydanlarında bir çok yaralı t•e ölü vardır. Yollar, kaçan ltalyanların Kuzayda Ras Seyyum 
~kları vesait ve harp malzemesiyle doludur. ltalyanlar, tam 55 gündenberi bu cephede bir çok kuvvetleriyle ltalyan kuv-
~ 1'/ıklarla kazandıkları bütün mücadele .semerelerini tamamen kaybetmişlerdir. vetleri arasında yapılan 

"dtadan bildirildiğine göre,, Habeşlerin şimalde aldıkları durum, ltalyanları bu cephede zaruri savaşta İtalyanlar bir çok 
~hareketsizliğe naahküm bırakmaktadır. Cenuptaki hezimet üzerine de, Italyanların orada tutu-
.. k için yeni takviye kıt' alarma ihtiyaç göstermesi Habeşi.stan macerasında ltalyanların yeni bir ölü, yaralı, mühimmat ve 
l devreye girdiklerini anlatmaktadır. erzak bırakarak geriye 

~~aababedan bildirildiğine göre, Habeıler yeni kuvvetlerle mukabele taarruzlarını şiddetlendir- çekilmiye mecbur kalmış-
;:: Cenup cephe.sinde ijnemli hazırlı1clar yapıyorlar. lar Ve bu SaVaŞ sonunda 

eyyum 11e Raı Kassa k"Uvı·etlerinin çete müfrezeleri ltalyanları ıimal cephe.sinde durup din· Habeş kuvvetleri Makal
lı- kai~n yıpratmaktadır. 
'•b· leyi İtalyanlardan geri al-

ıre: 27 (Hadyo) - Uoma vctleri arasında kanlı bir çarpı§ Kahire: 27 (Radyo) - yirmi 
't•111en bildirildiğine göre, ma o1muıtur. bin Habeı kuvvetine kumanda mağa muvaffak o\muşlar-
r. Cephe11nde Habrşlilerle Habeş kuvvetleri hu çapııma· etmekte olan Ras Nasiho İmpa dır. 

~ l bir çarpıtma olmuıtur. da İtalyenlara çok zayiet ~erdir ratora bir teliraf çekerek ordu- Habeş kuvvetleri şimdi 
il Çarpışmada HaheşlilHden miş, külliyetli mikdarda mühim DUO kazandığı zaferi biMirmİ§ ve Adig"' rat' a dog .. ru ilerile-
tıq 1 "I" b' k d mat ve erzak ele gerirmi111lerdir. tebrikiitta buluomuştur. 
~ "Z 

8 0 u ve ır ço 8 
ya· 'S T mektedir. Bütün Habe-~'tdır. İtalyanların ise dört Habe§ kuvvetleri ltalyanları mü Bütün Habegistan aevinç del-

e 6 d B 1 d temadiyen takip etmektedir. gaları içinde çalkanmaktadır. 
yaralısı var ır. un ar a Kahire: 27 (Radyo)_ Şimal 

ıı- '&kerlerdir. İtalyanlar Uvaluvela çekilm~k-
't 'f tedı'r. cephesinde bugün hiç bir hareket tı uçakları Burar ve S•-

6 kaydedilmemiıtir. 
~ ~erinde uçarak mütead- Kahirr: 27 (Radyo) - Habeı Bugün Musavveya muvaeelat 
~ lbbaJar atmışlardır. kuvvetleri Grahayı işgal etmi§ler- eden General Badoğlnuo karar· 
•hitt: 27 (Radyo) - Adiea· ılir. Habeşliler ilerilemckte de giha varıp idareyi ele al.~aıın~ 

Q,,,•n bildiriliyor: vam etmekte ve İtalyanların elle· müteakip bu c.-phede de onemlı 
ijlley cepheıiode Ras Nassi rinde bulunan kasabaları geri al muharebelerin başlanması bekle· 
~ kuvvetleriylr: İtelyan kuv maktadırlar. niyor. 

•rr profesörleri 

~~Orneti protesto 
ı. etmişler 
''b' .. lre : 27 (Radyo) - Mısır 
~rlcıi İngiliz dış işleri ha
~ 

1

~8 gönderdikleri müşterek 
' tupta, ıoo numayiş badi
;~:•sında Mısır hükümetinin 

ı 11İ büyük ıiddeti protesto 
~"~dir. 
~~liz. uçakları batı hölgeıin 
~,Ya Sınırlerındı keııf uçuş · 
~'~~ı§lard ır. 
, 

1rc : 27 '(Radyo) - Mısır 
1~ ~eclisi, bu gün sHt 11 de 

~' . '•un paşanın başlıanlı-

111~()Planmıı ve 11on durum 
' t1zun uzadiye görüşmüş-

tdirnede 
~ .....____ ___ _ 
,.c•hğın ilerletilme
~ 1"e çahşılacak 
~k 
~ 'ta : 26 (AA) - Ediıne 

'cıı -~ p 1gın caolandırılma~ı ve 
t' tycıirioin iç ve dı§ pazarda 
'~~ Vacıoı bulmak maksadile 
illad, lllÜbtelif tipte koopera 
ltı ktırul ması için tetkikata 

1ttır. 

~ 

ismet İnönü 
Yeni fabrikaların 

temellerini kurmak 
için Bursaya gitti 
Aokara ; 26 (A A) - Ba§ba 

kan İsmet İnönü, bu akşam ye 
diyi kırkbeşte kalkan ekisprcse 
bağlı bir .V •gonla An karadan ha
reket etti. 

İnşaatı tamamen bitmi~ ve a
çılma arifesinde buJu.,an İzmit ki· 
gıt fabrikısını gezecek, oradan de
niz tarikiyle Mudanyaya geçerek 
Mudanyadan Bursayı gidecektir. 

28 perşcnbe eabahı Borsada 
Merinos fabrilıtaıının temelini ata· 
cak ve ayni günde deniz tarikiyle 
Gemliğe geçerek Gemlik ıuni 
ipek Fabrikuınm temelini •tacak 
ve oradan İsranbula dönecektir. 

Kendisine ekonomi bakanı Ce 
lal Bayarle Bankelar müdürleri 
refakat etmektedirler. 

ispartaya 
İlk tren vardı 

Ankara : 27 { A.A ) - Dün ı 
ilk lokomotıf İspartaya girmiştir. 
Yakında açılma bayramı yapıla- ı 
caktır . 

Bir vapurumuz 

Daha kazaya uğradı 
İstanbul : 27 (Radyo) - Ça

nakkale vapuru Bozca eda önüo 4 

de lcazay• uğramış, Yolcular Ban
dırma vapuru il-e İstanbul• gö· 
türülmü§tür . 

General Kondilis 

Yunanistanın :en büyük 
nişanını aldı 

......... 
Atina : 27 (Hadyo) - Kral 

Corç, general Kondilisi kabnl 
ederl'k iç dıırum ba"kında iki sa

at konu§mO§tur. 

Kondolis saraydan ayrılırken 
kendisini bekliyt'n gazetecilare 
bazı beyunatta bulunarak siyasel 
mahkumların affı ve yeni yapıla
cak ıeçim meselelerine aid dü 
şüocelerini anlatmı§tır. 

Kral, general Kondiise Yu · 
oanistaoın hüyü nişanı olan hlas
kar nigarmı vermiştir. 

Kral, general Kondiliıle görüt
tükterı sonra Çaldarisi ve Metak 
sasz da kabul ederek ayrı ayrı gö. 
rü§müştür. 

şistan sevinç içindedir. 
Bu haberler Londradan 

da teyit edilmektedir. 
Türk Sözü: Yukarıdaki 

haber dün gece geç vakıt Ronıadan 
da teyit edilmiştir. Yalnız, İtalyan· 
lar . .Makalleyi terketmek mecburiye
tinde kahşlarını, Şimal ile muvasa· 
lalarının güçleşmesinden dolayı ken· 
di istekleriyle boşaltt1kları şeklinde 
göstermektedirler. 

Finans bakanımız 

Diyarbekirden geldi ve 
Ankaraya gitti 

... -
Fetzipeı• - Diyarbekir battı· 

nın açılma töreninde bulunmRk 
üzere Diyarbekire gitmi§ , olan 
rioens hakanımız Fuat Ağralı, 
yanlarında eşleri bulunduğu hal
de Diyarbekirdeo §chrimize gel
mİ§, İlbayhğa gid~rek ilbay Tev· 
fık Hadi Baysala görette bulun
muı, şehrin bazı yerlerini ve bu 
meyanda Kanarayı gezmig, bura· 
dan Mersine gitmit ve orayı da 
gezdikten sonra tekrar §ebrimize 
dönmüş ve ekşam treniyle Anka
raya gitmiştir 

~---------··.-.----~~-
Cevabı notamızı 

ltalya büyOk elçiliğine 
verdik 

Aokera : 27 ' A .A ) - İtalya 
notasına cevap olarak hazırlao

mıı olao türkiye notası tfün İtal 
yanın Ankanı büyük ilçiliğine ye· 
rilmiştir . 

üniversitelilerin beyannamesi 
Kahire : 21 [Özel] M111rd• sll-1 

kfi.net dönmüş olmaktan henüz 
çok uzakrır. Mısır milliyetper· 
verlerinio İogilizlere kartı olan 
hu!iı'.imdleıi güu geçtilıçe artmak 
tadır . 

Matbuat hüriyetiui tahdi eden 
kararı protesto için mealek v" 

:prensip farkı düıünülmedeo is· 
tisnasız bfüüo gueteler bugün 
den iıiharf o grev yapmata ka 
rar Vl'fmiıtir . 

Yerli &\iukatlar barosuna kayd· 
lı bütün avukatlerda ıyai kara 
ra ittirik edeceklerdir , 

Bugün talebr.ler komitesi ta· 
rafından ne§redilen bir beyea 
name Luradı hüyDk · bir heyecan 
uyandırdı . 

Bu beyannamede ıöy)e den
mektedir : 

"BütOn siyasi fırkalar ırfle · 
rinin birleımeğe hazır oldukla
ruıı görmekle bahtiyarJZ ve ln1ıl
liz imparyalizmine karşı btitüa 
milletin bir tek cephe kurma· 
sını candan dileriz . Gözlerimi· 
zi Krala, ve veli.bc.Je çevirerek 
onların da bu dilej'İ yerine ge 
tirmelerini umuyoroz .,, 

Dün son Jura-aıaJıldarın kur 
beolarından birinin cenaze tarenin 
de Vefa fırkaeıoın reisi Nuh11 paıa 
ile onun amansız ıiyaai diltmanı 
olan Sıtkı paşanın yanyanı gittik· 

ini iÖrülmüıtür . Mııır milli bir- 1 
liki t•hakkuka baılamııtar . 

• 

Kral Fuat 
Dikkate deter ve çok manıl 

dijer bir hadile dah• olmoıtur, 
İngiliz donanmaı>nın yakında ya
pacağı büyük geçid resmine dı 
vet edilen Mısırlılar aiıtemıtik 
bir boykotaj yıpmıılar v~ dav 
ti red etmiılerJir . 

M11ır matbuatı da Mısırhların 
giizllnO korkutmılc makHdile ya
pılmakt• olan bu geçid resmioi 
ıütunlannda zikrelmemeğe kara 
vermiıler ve buna dair, hi~ bir 
şeyi yazma .. 411lardır . Batta bü-
yük oabıiyetlerde lngiliıleria bu 
davetini reddetmi§lerdir. İngilizle 
vaziyeti kurtarmak için o gDn tri 
bUoleri memurlarla doldurmata 
karar vermiılerdir . 

Mazarik Cumur Reisli
ğinden çekiliyor 

Kendisinin yerine Dış işleri 
bakanı Benes'in getirilmesinin 

münasip olacağını söyledi 

Çekoslovak cumor reisliğinden 
çekilecegi söylenen 

Mazarik 

Londrıdan bildiriliyor : 
Çek Cumuriyctinin teıekkü· 

lüaden , yeni 17 senedenberi Cu
mur Rci~i olan M. Mazarik iıtifa 

geçecek ve Mezarik kendiıine b 
ıuıi mOıavir olacaktır . 

Bu iki zat Çek Cumuriyeti
nin kurulmHı ve kuvvetlenmesi 
için ç•lıımıılardır . 

Vakıa yeni Reisicamburu mec 
lisler ıeçeceklerae de Mazarikin 
arzusu Benesin iatibab olunma· 
11dır . • 

-Gertsi ıiçünücü ftayfadda-

Oruçta vakıt 
bildiren 

Bugllo gllneı 6,33 de doia· 
cık' öğle ezanı 11,50 de, ikindi 
14,23 de, akşım 16,36 da, yat 
ıı 18,7 de İmaik 4,54 de ola
cak. 

Dikkat: 

4 
1. etmeğe karar vermiıtir . 

1 - 1fıar için ıaat kuleıindeki 
düdük tım vektıoda çalınmekta· 
dır . Bioaeoeleyh müezzinltırin 
düıfükten önce ezan okumeları 
dotru delildir . 

İıtifuı sene ıonuoda ilin edi· 
Jecektir . 

M M1Zarik 8S yaııodadır. Bu 
gün Avrupının yaıına göre en 
dinç adamı, olduğa halde mevkii
nin icabettirdiği çalııma lıudre
tiai göstercmiyeceiioi biuetmek
tedir . 

Yerine Çckoılovıkyanın met· 
bur Hariciye Nazırı Dr. Beneı 

2 - Söhür düdülü üat üıte iki, 
iftar n imsak düdükleri ise birer 
defe çabnaraktır . 

3 - lmaak düdüğünden sonr1 
su içmek ve yemek yemek orucu 
ifeıd edttbilir . 

Şar Muvakkıtı 
Vehbi Okçu 
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Hikaye 

Mavi köşk ehir Duyukları 1 

1 

Mardine toplu 
bir bakış 

Yüz yıllarca bak•"1:
1
:. 

Bisikleti üstünde gid·,,~en, iki 
metre kadar ilerideki lıöşrden an 
sızın bir otomobil çıkıverdiğini, 

şid<:letlı sorette Çar!'•§lıklarını , 
müsademrnin t'sirile havalaoup üç 
heş metre yüksekte ğcoişçe bir 
kavis çizdikt•u ~oora kütdedek 
yere düştüğünü serahateo hatırlı 
y<ırdu. 

OtomobılH alındığını, epey git
tıkleııni, bir ormandan bıktıktan 
sonra m~vi bir Köşke sokulduğu 
cu da ruya görmüş gibi biliyordu . 

Bır kaç güod.,uberi kendisine 
gelmi,ti. Fakat kaşke gelmrseydi! 
çünkü gözünü açar oçmoz korkunç 
bir sahne ile karşılaşmıttı: 

K ryolasıoın [tam karşısında 

büyük bir tablo vardı, kalın yıl
dız çerç veli. muazzam bir ta~lo:. 

Tablo mu? hayır ... çünkü ilk 
bakışta insana bn bir tablo hissini 
veriyordu amma ... ;tablo değildi, 
felaket müjdecisi idi ... 

Haydut kıyafetli bir adam, Sİ· 
lihıo ı kucaklamış, oturuyordu. O· 

turuyor mu idi? bayır ... eğer otur 
Sa ne diyebilirdi!. 

Oturmuyordu , ara sıra ~ilibını 
dolduı uyordu, batta kendisine 
doğru nişanlalıyor, sağdan sola 
dönüyor, ıonra yine eslı.i vaziyete 
ııeliyordu .j 

İlkin korkmamıştı' kazaoin 
t~sirile görüş kabiliyetinin bozu
lup dansettiğioi, buouo için can· 
sız resmi, tablodaki adamı hareket 
ediyor gibi gördüğünü sanmıftı. 

Fakat sonra •başka şeyler ne
den kıpırdamiyor, yerli yerinde 
duruyor da iş tabloya gelince de
iişiyor?,, diye düşünmüştü. 

Öyle ya ... ııyoa, komodin, su
rabi , pencereni o dışında gördüğü 
ağaçlar bereket etmiyordu da , 
tablodaki adam niçin mütımadiyen 
yer ve vaziyet değiştiriyordu! 

Şimıliye kadar dişini sıkıp 

kimseyt bir şey şöylememişti am 
ma aı tık tahammül tdemiyecckti. 

Binaenaleyh odasına· gıreo 

ilk adımdan rica etti: 
- Allah aşkına, dedi, beni 

bu odadan çıkarın z. size çok mii
t eşekkirim, itina ile bana bakıyor 
sunuz. Fakat bu oda beni sıkıyor .. 

Srbebini sormadu., "peki 1 di
yerek k~ndsioi bitişik odaya al
mışlardı. 

Bu yeni odası baştan baş• ma 
vi idi. tavan, döşeme, lıoltuklar, 

karyola, yorgan ... batta komodin 
sıırabi' ba,dık .. .. 

İki gün geç.mcdeo, bu oda 
da fevkelade bir hadise ile karşı
laşmıştı. O mabud tablooıın asılı 
olduğunu hesap1ad ğı iki odanın 
müşterek duvıuı arkasında bir 
ıe~ler oluyordu. 

Hafif •esler işi diyor, bir ma
k ioeoin işlemuioi andıran gürül
tüler duyuyor gibi oluyoıdu. Me
rale etti, bütün cesarı tini topladı, 
o duvara kulağını dayiyarak din 
lemeğe başladı .. 

Evet iki adam konuşuyordu 
ve fs•at ıılemeai gibi bir tıkırtı 

vardı. biri diyordu ki: 
- Arnoak , geldiği zaman gı 

kim bilir ne kadar korkacak ... 
öt.ki:, 
- Muhakkak, diyordu, tecrü

belerimiz iyi net ice verdi, hasta 
bile işi fark etmiş olacak ki ni 
hayet dayanamadı _d a odasıoın 

değiştirilmesini istedi .. 
- Ever 1 halbuki biz ona his

eıtirmemeğe, belli etm•meğe ça 
lışıyorduk . Düşün ! 

Gec.ı yarısı tablonun aıağı 
kaydığını tabıi ruhu bile duyma
yacak . Bir an ıoora şiddetli bir 
ııürü 'tü ilt' uyaoıp elektriklerin 

Ya:an: Memduh-ı 
- lstanbul -

yaomıı olduğunu ve yaldızlı çrr
çeve içindeki berilin, tablonuo 
çaolaoup keudiıine doğru niıın 

aldığını görünce ödü kopacak, 
feryadı basacak, .. Fakat kaç pa
ra eder .. 

işittiği bu muhavereden fe 
na halde korkmuıtu . Ne biçim 
adamdı bunlar ? Kime suikaad 
hazırlıyorlardı ve bu neeıl tuzak· 
tı ? 

Felakete bakın ki bulunduğu 
yeri bilmiyordu, kendisine ba
kanları tanımıyoıdu, eıvıııp gide
cek kuvveti de yoktu . 

Sabah olur olmaz, kendisini 
en yakın istasyona kadar götür· 
mel erini ricaya karar verdi. Y •
kasını ancak bu şr kilde kurtara 
bilecekti . 

Nasıl uyuduğunu, daha doi
rusu geceyi uykusuz nasıl geçir
dığioi bilmiyordu . İşte fecir ıök 
müştü . Kendiıine bakan ihtiyar 
kadının gelmesini dört gözle bek 
liyordu . Nihayet kapuıu vurul 
do , kahvaltısını getirmişlerdi . 

- Kozum Ane hanım, dGdi, 
ben artık iyileıtim . Ailem de 
merek içindedir . Gerçi telgraf 
çektim amma ,. Beyefendiye söy
le, bugün yanıma bir adam kat-
11n, beni iıtaayona kadar götür 
sünler ,. Oradan sonra ben yal
nız giderim . 

Ayşe hanım ; 
- Daha iJil•ımedioiz. Hele 

kendinize gelio, 11kıl11cak ue var 
sanki .. isterseniz mek tupt• ya 
zın, buııürı gönderelim, diyor 
du. 

Fakat iırar etti . Nihayet biz 
zat beyefendi gelmiıti . 

Beyefendi, doktordu . Kendi
sini muayene ettikten sonra : 

- Hayır, derli, bir yere gide· 
mezsiniz . Hiç olmezıa üç gün 
daha, evet, biç olmaza.~ üç güa 
daha mutlak bir istirahatıı ihti -
yacınız var. Odadan dııarıya çık 

manız bile doğru değildir . 
Otuıacaksınız. baok• çareıi 

yok . Hem neden sıkılıyorsunuz? 

Bur11ını kendi eviniz ad eyleyi 
niz. Ne istiyorsanız emir tdio , 
Günahı boyounuıa 1 dedi . 

Ne kibar da konuouyordu 1 
böyle bir adamın evinde tuzak 
lıır kurup suikasdler hazırlıyacı
ğına kim ihtimal verebilirdi 1 Hal· 
buki kendisi iıtc gözile görmüş 
ve kulaiile işitmişti .. 

Kurtulmasıoıı imkan yok •gi
bi de görünüyordu . Çünkü ken 
disini bırakmıyorlardı .. 

Üç gün daha ... Kabil dFğil 
kalamazdı . Akşam olunca , ses 
aeda kesilince , kaçmığı karar 
verdi • H" balde sabahı bu ça 
tının altında etmiyecekti . Dığ 
başlarında, orman içlerinde ken
dini ayılar paralasa razı idı, Bu 
korkunç evde kalmak daha fena 
olduğuna şüphe yoktu . 

* •• 
Gecenin dokuzu vardı . Elbi-

seleri nrrede olduğun bilmediği 

için pijamaları ile kaçacaktı . 

Yine kömür derdi 1 

Osmaniye orman daire
si komür gönderilme

sine engel oluyor. 
Kömür fiatları eski yüksekli

ğini mühafrz:ı da devam etmekte
dir . Prakendeci ve toptancı esnaf 
tutturabildikl~ıine kömürüu kilo
sunu 6,S ve 7 kuruşa sıtmeha 
devam ediyorlar. 

Bunlardan lıazıları bu fiatlıra 
da kenmıyarak bunların içerisine 
kum, ufak taş parçaları koymak, 
butta sulamak gibi hilelrr yap 
makta ve bu .suretle kömürün ki
losu alıcılara deha fazlaya mal ol
maktadır. 

Urayın Ceyhan, Osmaniya, 
Harııniye, Bahçe :ve Karaisalı İl
çelrri ur bıylarıoa Lirer tezkire 
göndererek kömür iatediğini yez
mııtık. 

Bahçeden gönderilen bir va
gon kömür gelmiş ve dün piyue
ya çıkarılmııtır . D ı ier vağoolarda 

bugün, yarın ş hrimize g .. lecek 
lir. 

Osmaniye Urbayından gelen 
cevapta, orada bol mıkdarda kö
mür bulunduğu ve çok ucun ea
tıldığı balde orman daireıinio iıio 
vcrmı:mesi yüzünden Adanaya 
gönderilrmediği biltlirilmiıtir. Uı
bayıık bu tezkere üzerine lıbaylık 
katına baş vurmuştur. 

Fidan için vesika 

Tarım direktörlüğüne bet vu· 
rerak meyva fidanları verilmesi 
için adlarını ya:rdırmıı olanlar• 
m~zkiir dairece . vesi kar verilmeğe 
baılaomıştir. 

Saylav Zühtü 

Diyarbekir 
tü, şehrimize 
ya gitmiştir. 

aaylavlarınd~n Züh· 
g~lmiş ve Aokaıa· 

Tifo aşısı 

Okullarda öğrenicilere tıfo 

aşısı tatb.kine devam olunmakta
dır. Jandarma v.ı polis memurla· 
rına da aşı yapılmıştır. 

nu gördü . Üzcıine düşen ziya , 
palayı bütün k r ık ioliği ile pırıl
datıy o r , Arabın gözlerinden de 
aaoki kıpkızıl iki alev çıkıyordu. 

Yürtğinin burkulduğunu , so
ğuk terin döktüğünü biseetti . 
Eğer duvara dayanmasa , mutla
ka düşecekti , o kadar korkmuş
tu . Bu ue uğuısuz evdi ! 

Acebıı Arap beni gördü mü? 
diye d • düşiloüyordu . Patırtı et 
m~meğe çalışarak, SÜ•Üoürcesiııe 

gerisin geri döııdü . 
Büyük merdivrnden inmekten 

' baıka çare yoktu . 

1 

Yavaş yavaş ve etrafını kolle
ya kollaya merdivtoden adeta sü
zülmeğe başladı . Fakat o ne ? 

Beş , altı basamak alttaki sa· 
haolıkta bir aralan borlayarak 
uyuyor , arka duvarda yatan do
nuk kırıuızı elektrik ziyası altın

dan , nefes alırken yeltlerinin 
b art ket ettiği görülüyordu . 

Sıran orada mıblanıp k~ldı , 
boğazına bir şeyler tıkanıyordu . 
Odasına dönmekten başka çare 
yoktu. 

Davul Zurna 
Geceleri çalınması 

yasak edildi 
Halkı gece yarısısı rahatsız 

etmemek için bu yıl, sahurda da
vul ve zurna çalınmuı ke,iıı ıu 

rette y sak edilmiştir. 
Buna karşı iftar, ıohur ve im

sak ve kuvvetleri saat kule.inde 1 
ki dildükle halka , bildirilmekte 
olup bu usul ötey geı::edtn itıba · 
ren tatbik edılmeğe başlanmıştır. 

Bisikl&tlerden haklı 
bir şikayet 

Şehir içinde dolaşan bisikl.t
lerin bualara :ı:il ve geceleri de 
fener takmadıklarını ve bu yüz · 
den bir çok acıklı kazaların vuku 
bulmakta olduğunu görmüş ve 
bunlara zil, fener talctırılmısı için 
urayın nazarı dikkatini çekmi§tik. 

Bir çok bisikletlerde fener 
ve :ı:il gibi şeylerin bili bulunma 
muından anlaşılıyor ki boalar 
bakkında urayca hiç bir takil>at 
yapılmımııtır . 

Yine göıülüyor ; bir çok kim·' 
uler, bilhassa okul öirenicileri, as· 
falt yol üzerinde yarıı yapmakta ve 
bu yü:ı:den hazan acıklı ve telafisi 
mümkün olmıyao kazalar olmak
tadır . Nitekim daha geçen gün 
bir okul öğrencisi bir arabaya 
çarparak feci bir surette ölmüt 
tür , 

Polis ve uray :ı:ebıtalarıoın 

ıu yulurıdaki yazılarımızı önem
le göz önünde tutarak bıı gibil rri 
şiddttli ctz•lara çarptırmalarının 
vaktı artık gelmittir unırız . 

Pantalon çalm·ş 

Hilal hanında yalıp kalkmakta 
olan fabrika amelelerindeo Ki 
mil, ayni yerde yatmakta olan ar· 
kadaşı Halilin fabrikada bulunma
sından istifade ederek çamaıırla
rının arasından bir pantalonuou 
çaldığı ~ıkaytt edilmeıi üzerine 
Kamil yakalanmış ve tahkikata 
başlanm ıştı r. 

Yanlı ş bir odaya girmişti. Ge 
ri dönmek istedi , bey hat 1 kapı 
sanki mıblaomı§lı , açılmıyordu . 

Zıller ve gök gürültüsünü an
dıran patlamalar içinde insan ses· 
leri de iıidili vordu . Neye uğradı
ğını şaıırmıştı .tKorkuauodan pen
c eıeye doğru koştu , camı açtı , 
gözüne ilişen kalın dala sarılarak 
kendini ağaca atmak istedi .. 

Aşağıda iri çoban köpekleri 
nin havlıyarak ko§UŞluklarıııı gö
rüyudu . Dala asılı kalmıştı, bir 
türlü 11çrayarak ağecıo göğdesi· 
ne kendisini atamlyordu . 

Ziller çalıyor, gürültü devam 
ediyor, mavi lı.öşküo her pence
resinden t trafa ışıklar dökülme· 
ğe başlayordu . Nihayet kolları 
yoruldu , Ağacın dalı elleri ara
sından kurtuldu . Ağızlarını yu 
karıya doğru açmış havlıyarak 
çoban köpekleri arasına düıtüğil· 
DÜ gördü • • 

• 

Bayrağımıza 
saygısızlık 

Saygısızlık yapan Mah
mut çavuş hakyerine 

verildi. 
-

Kapalıçarş.da hazır elbise s.
tın Mahmut çavuş,, ortağı Rama
zanla ayrılırken dükkanda bulu
nan bayrağı, Ramazanın isteme· 
sinden kızarak ve huna za •ar Ver
mek makudiyle bayrağı yııttığı 

haber alınmış ve Mahmut çavuş 
yakalanarak hakkında tutulan 
zabıt kağıdiyle hakyerine veril
miıtir. 

ilbaylık katı 

Dört tekerlekli arabalar 
hakkında bir bildirik yaptı 

Yılbaşından itibaren iki tekerlek
li arabaların ilimizde tamamen kol· 
dırılarak yerlerine dört tekerlekli 
arabaların işletilmesinin karar altına 
alındığı bellidir. 

İlbaylık katı, bunu birer bildi· 
rikle ilçebay lara bildirmiş ve halka 
dağıtılmak üzere basılruış ilanlar gön
dermiştir. 

Ufak para kıtlığı 

Şehrimizde ufak para kıllığı elan 
devam etmekte v" halk alış verişi" 
çok sıkıntı çekmektedir. 

Defterdarlığın ilçe maliyelerinden 
ufak para gönderilmesine dair yazı
lan tezkerelerine, buralarda da ufak 
para yüzünden aynı sıkınııoın çekil· 
mekte olduğu bildirilmiştir. 

Finans bakanlığının, balkın bn 
zaruri sıkınıısıoı yoketmesi bususun
da lazımgelen ufak paranın biran 
önce ilimize göndereceğini umuyo
ruz • 

Artırım haftası 

Komite dün proğram 
üzerinde görüştü 
12 birinı·i kanunda başlıyarak bir 

hafla sürecek olan artırım bafıası 
programını saptamak üzere teşkil 

edilen komiıe dün saat 17 de kültür 
direktörü Yunus Kazımın başkanlı· 
ğında tecim ve endüstri odasında 
toplanmış ve komisyonlar tarafından 
saplanan programlar üzerinde görüı· 
müşler.lir. 

Çınarlı ocağı yönetim 
kur .. ilu 

Cumuıiyrt halk paıt;ıi Çınar
lı ocağı kongresioi bitirmiş ve 
yönetim kurulu ha,kaolığına Meh 

med Göreo, genel katipliğr Sa
har Sırmayürek, mubasib ve ve:ı:

nedaılığı Ahmed Bsğ•z, idare 
heyeti direktörlüğüne Ali Su
mer , üyeliğe Hakkı Şifan ve mü 
mesailliklere de Hasan Atıf ve 
avukat izzeti seçmitlerdir . 

Bir fabrika kapatıldı 

kalan şehir su ve el ıi 
tt 

IQ 

1zd•O 1 1 
Mardin : [ Özel ayt,,ı!D 0 

triğe de kavuşuyor· 

. • · bav• 01 t 
B.yullığın düzenlıgı, il•"" 11 

güzelliği ve yeni yapıl•D yo ·ıııiı Çi 
nın düzlüğü ile gllney iller~ıe· 'ııı 
içinde Suriye ve Irak ııoırı u ao 
riode Ayrım ovalarında bulu:.a. 

ı ·· ce b" •c 
Mardin, Cumurluktan ,oo br 
venaizlik içinde yolsuz. ıusuz. 
kımsız bir yerdi . dil· ~ 

1260 rakamlı bir dağın . yıl 
sarp yamaçlarında bir kaç b~:d•• 
enci Kumuk Türkleri taıa \ 0• 

kurulmuş olan ve 314 yıl Acll tlik 
ğulları hükumetine baş keOouğU 
yapan Mardin şehrinin bulu•11111ı 
yerin jeolojik teşekkülatı ıle• 

0
, 

ve aç • lmasına elveriıli ~l~'cu· 
rağmeo Cumuı luk yönetııD1 • ,rı· 
ınur luiun döl enli ilbayI•r• ' ~il 
dılıştanbiri insan eli değıııt 11• 
olan, battan başı ta§lık ve ~:.,o 
lıktan ibaret olan yolların• . 1• 

bile otomobıllerin kolayca j~lıf11 
bilecrği bir bale .koymuş, lı•'11,io 
manlar ~oyulmakı~zın , pk1 ilı ' 
tecavüzüne uğramaksızın gtÇ ıe· 
miyen bu yollarcla gilveolii

1 

mio etmişlerdir . ·ıJııı· 1
, 

Meıdinde ve ilçelerinde :
1 il~ )ij 

H son iki yıl _içinde bayıo '.'uoO ı 
işlerinin çok geniılemiş oıdu~,ı Qı 
gördüm . En geoit 3 - 4 111~1ı 
den ibaret olen cadde ve so !' 
ların bir çoğu on iki mıtr' .

0
, 

niıletilmiş yeni ve asri dükk~ 
mağa:ı:elar yapılmağa batl•O f'ıl ·
şehir dışında güzel bir park Y' 11r 
mış, genel caddenin parke tıl 
la döşenmesine başlanmıştır ·~ı,r 

Cumurluğun 12 'nci yılı ·bİ, 
dini çok değerli, enerji sıb 1 ııl .ı.; 1 
döleoli bir ilbaya kavu~turOI s tur . 1.ı ı ,u tn 

Mardinin ezeli derdi olan .ıı 
sağlamağa çalı~an ve bu b111

:
1
v ~o 

esulı incelemeler yapmakt• b; 
nan İlbay Fehmi Vuralpın 5~,.ı 
lı bir usul altındaki çalıştP3 ~ 1 ,r 
le de Mardin şchıi su ve el• 

~I ğe kavutac•ktır . l 
On iki yılda (:17750) deP d~ 

de 
tık çocuk okulııldu: 11ı 

Cumuıluğun ilanında o ~~ ~ 
Mardinde kültür bayatı söiJU ı' ipli 
belde idi . Okullar meıole~tdt' ~ i 
irfan ihtiyacı ölçülrmiyec•k ~~ iş 
recede kıt olmakla bereb•' ,il iPii 
çocuklar okumak ve yazıJJ•k r .~ ı 
nincinden (yoksun idiler . .11 

1 1~ 
Yaşı geçmiş ol onlar içiıı 1~eı· 1e 

ölüncüycdek bılgisiz kalın•k ,I~~ 
C oıı 

klidi [ Mukadderdi . J uı ıı \' I 
" · · k"l .. 1 da ~o ~ •' · yooetımı u tur A anın ,ı 'it 

Türk diyarına da öoeıu vr'
1
r/ teı 

okulları çoğaltmıs, bir kaç~ 1~1 ıııı: 
de okullara devem eden 6 . ( ~ ~ 
öğrenici varını 17750 adedı_n JıO \ı·' 
karmış , bunlardan iki b•' l 1

1 

artısına ilk okul şıhad• 1 ";.,ır ıı 0 kı 
si verilerek yurdun öbür Y°-\',, ~tc 
d b 1 t l . , ıı 1 ~ e u un an or a, ıae ve , ..,, 

1 O" it okullara gitmeleri snğ 8 .1 • 

J' ıp, 
tır . din 1. 

iş fabrikasının katranlı suyu Cumuriyeltt:n önce Maf Iİ ıl' ~!> 
kuyusunu yaptırmadığı görülerek birer sınıflı ve birer öğreıoıe~jli( 1

1
1>C 

bu kuyu y•ptırılıoceya kadar fab- mekt~p vaıkeo bu gün yedı ıi ı ~ ~ 
rikaoıo kepatılmasına nray tncü de birrr okul olduğu gibi on Qllıı 
menince karar verilmiı ve bu ka- köyde de oku! vardır · ı ~'r 

Gözünü açtığı zaman kendisi . I'. Jö '1 
rar yeıine g<tiıilmiştir . -- Gerisi dördıincıi sayı11 ·~ 

ni yine ma.i odasında buldu . ı 

.-----------------------·---- '''ı . Ayşe kadın n köşkün sahibi dok ı / · 1 v 

Meyve ile beraber kendisine 
getirilmiş olan küçük bıçağı ce -
bine snkta . Bir kutu da kiprit 
aldı. 

Yavıı yavaı odıı kapuını açtı, 
uzun koridorda ilerlrdi . Herke
sin inip çıktığı merdiveni bırak· 

tı . Tıı nihayette bir merdiven da· 
ha olduğunu biliyordu . Oraya 
doğru yürüdü . 

Sendeleye sendeleye tekrar 
merdivenleri tırmandı , koridora • 

çıktı , timdi odaııoı kay be imişti. ı' 
Acaba Lu kapı mı , öteki ka

pı:mı idi ? Hayli müddet tered
düt etti , sooıa kararını verdi. 

tor, beşı ucunda bekliyorlardı . 33 •• ~ 
Doktor hiddetli hiddetli: gun sonra 1 ltı 

- Geçmiş olsun ! Dedi, eğer ~•t 
lam vaktında köpekleıi öldürilp • 11 , )ij~ 

dığıtma~aydık S•Zi parçalıyacak· iki tekerle.kli öküz ve CQfflUS 0(" ·1, l 

Pencerelerden içeriye sıuo ı 
mibtap , etrafa donuk bir aydın-! 
lık vermi§ti . Birden merdiveıı 
baıında , koskoı::aman bir Arabın 1 

kelinde pala ile durmakta olduiu 1 

Y avaıça topuzu çevırdi, bir adım 
içeriye attı . Ayni anda gök gll 
rültüaünü andıran debıetli güm 
bürtüler baıladı , bir taraftan da 
kulak tırmalayan zil setleri duı

madao çalıyordn . 

lardı . Ne yaptınız böyle ? .. Kaç- de L 
mağa teıehbüs edecek oe var- baları yasag"'ı başlıyacaktır d,) 
dı ? ... Biz, bir ar kad.şımızı kor- • ~., 1 
kutup inletmek için tertibat aı- Şr.mdı.den d.. t k J kl · obO l1il~ mıştık . Siz hem aylarca süren ort e er e l ar )ııı 
bütün hazıılığım ı :ı:ı mahvveıtiniz, edinmeli. ·111. 
hem de hepimizi telaş• verdi - 1 ' 
oiz ! 
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ll ~tidai~-maddeler 
Uilrneıe vergisinde 

ı;ıt Yapılan tenzilat 

ek• lptid • 
. •ı maddeleıin muamele 
llııııdc 1 . 1. .. r. t yapı an tenzı atı goste-
ttveı bükı1met tarafından ba-

l '0 ııııştı, . l\1atiytı ve İktiıat 
JaO IQI ki 

0 tk~ aııoın bazııladığı bu cet· 
!~;:. 1 

1 teozılit muhtelif madde· 
iı t •uıetle tevzi edilmiıtir : 

ıe· , •ırıento , ııı kireci , kireç , 
~o llııt • tuilada lt'ozilit yoktur. 

~eya 
·~ mozayık beton mılze. 

b•· ' •cloidde yüzde oo . 

~- Maden sanayii 
i~· 1 ust•kil demir dökümbaoele· 
Jıl ;~• dökümbaodi mıddi egya 
d•o I al,rınıo demir döküm mu
o· itıada ı nzılat yoktur . Çıvi, 

Iİ~ 11 
tel , (dıkenli tel tlabil ) 

u~U ' •ltıoış, demir boru , toplu 
ııı• ,,.' 0ıl veya nalça , cıvata , 
o• '

1 
• Perçil karyola , demir 

o· .~erızi , bütüa tartma aletle- 1 
ıı· d, elli , teneke bidon ve 
1.1 'Ulu b k , • • ır kap, koY• , mus-
ı· hıd, otuz , buf dökümü 
o 1 ~Yirıoi beş, kli§e yüzde yir-

o· i 1 .urşuo kap yüzde on , gal· 
J' li/t 1 •aç yüzde altmıı btş, zik-

io ilııy,rı · d • .. 
ı 

1111
. saır ma eoı eşya yuz-

ı· 

o· D Tahta sanayii 

11
• . ~~•ama ve maranıroz mamu · 

;, ılcümJe möbilya, ahşap ara· 
1~ uzde on , tahta kutu , kun · 
00 1 kalıbırıda tenzilat yoktur . 
1 Qı, 'd 

rı e yüzde on . 

. Kimya sanayii 

O
, 

1ilıYevj ve tıbbi müstahzarat , 
·•t .. d ıt )uz e oo , ısfalt yüzde 

fıl ,; 1~1eyen yüzde elli , filit ve 

111• ~ Yıtıde yirmi , yağ bülisalerı 

11
° Yirmi , gıda maddeleri , 

ıır ~ l tın değirmenlerinin bilcüm
i. 1oı 1 1lıulatı yüzde on . değir
~f ı~'ı tııakarna ve §ehriye ma 

· ~llda yüzde rlli teuzilit vır· 
f' 1 ~Cuk , ulam , paatırma 
,ıı ~0ıerıeriode tenzilat yoktur. 

0nsenelerde yüzde on , ka
: Yağını kt udi istihsal eden 
1 ~•1ar için sütlü çıkolatada 

1~ t;~ Yirmi tenzilit vudır . Sa-
·~ Olata için yoktur . Kakao 

f d,'. 8~tan için ıütlll çikolata 
'Yııaıi beş her nevi bi!küvi 
• y· 

1r lımi beş . 

I' 1 . Yıi11lıi sanayii 
1'. ·~Pilığ_irıi k.odi yapan fıbrika-
1 ~ lllıklerden kendi dokuduğu 
~J ı''!arda ltnzilat yoktur . 
ıi' ~hğini dahilden veya bariç-

i/- tın alınlar yüzde beş ; yün 
11 ~ Y" d ti' 'l Uz e altmış , yürı çorab 
~ ~ ' elli . 
ıP . 
oı r ipek sanayii 

1~ 1, ' 1nız ipek büküm fabrikala· 

1
11 let b_ukülmü§ ipek ipliği yüz 

'(J-1 ıllı;ıııı, , büküm veya dokuma 
~· '·i arıoı havi ipekli fabrika
ı' lıı' hükümlerden dokunmuş 
r 1okkunıaşlar yüzde elli büküm 
/ / uı:oa kısımlarıoı havi falı 
ı 1 ~•da bükümsüz ipliktto do
,f i u~ İpekli kumaşlar yüzde 

, t 'Y•lnız dokuma kısmını 
JI \ • 1 ~kli fabrikalarda dokuo
ili 1 ~l>tk(j kum ıler yüzde yet· 
·I' 

1l>ekı1· · .. d k k · k 1,. ı~ .. ]erse yuz e ıı , ıpe 
~1 µ Yuıde yirmi beş . 

qtıı 1 
~ ı.ı r/ıı nıensuc.ıt sanayii 

1 
11, 'ri~ten veya diğer fıbrıka 
~~ •lının ipeklilerle doku

ı~ 11 COaşlar yüzde elli , p muk 1 

~· ~t P•muk çorap yüzde kırk. ı 
1/ıı 1 ~ e lf Meıısııcal saııayli 
):Harı 'e potia baiı , balık 
1. ~~e kırk , şapka ve keçe 
d, Ylıı:oi , makara ve yumak 
·d, k~ık beı, ıapka tezyinatı 
~. Yltıoi . yüı.den dokunmu§ 

~ \ LJ~~-1 baılıa yerden alıp yal
)ı 11 P dikme ve benzer işler 

·ı11 1lı~arı elbiseler , gömlek , 
il1bi boz,r •şya yüzde alt-

SON DUYUKLAR 

Kuzay Çinde 
Japon kıtaları süel 

harekete geçti --Peki o : 27 (Radyo ) - Japon 
kıtaatı, kuzay Çiııde har.kete 
grçmiş ve bazı mühim ookt.Iarı 

ve bu meyanda bir kaç i~iaayonu 
işgal etmiştir . 

Brezilyada 
Hükumet kuvvetleri 
ile asiler arasında 
çarpışmalar oldu 

Kahire : 27 ( Radyo ) - Ri 
yodöjanayrodısn bildiriliyor : 

Asilerin isyan harekatı ve Öı
fi idııre devam ediyor . İıyao en 
ziy.de lcuzıydıdır . Aıilcr Nadı
nayı işgal etmi§lerdir. 

Hülıümet kuvvrtlerile asiler 
araaıodıki vuruşmad• uilerden 
yüz kişi ölmüştür . 

Tarım bankası genel 
grubu 

Ankara : 27 (A.A) - Ziraat 
bankası genrl k~ru u bugün top
lanmıştır. 

Ankara : 27 ( A.A) - Ziraat 
bankasının dün toplanan 46 ıocı 
kurııluoda okuaııo idare meclisi 
rıpoıundan sonra 193 • yılıoda 
elde edilen yediyüz doksan yedi
biıı dörtyüzyirmi liralık ıafi karın 
yüzd~ yetmiş. beşinin sermayeye 
yüzde onbe§İnin ihtiyet akçasına 
ilavrsi ve yüzde onu oları 79,742, 
06 liranın da dıiıtılmısıne ka
rar vnil miştir . 

C.H. partisi grubu 
toplandı 

Ankara : 27 (A.A) - Cumhu
riyet Halk partisi kımutay grubu 
bugün Dr. Cemal Tuncanın baş 
kanlığıoda toplanmış, Parti grup 
komisyonunda yeni esaslara göre 
bazu l•nmakta olan memurlar k•· ı 
nunıı proj,si bakkıoda bu komis 
yon raportörü Merdin saylavı edip 
erginin izahatını dinlemiştir. 

Mazarik cumur reisliğindfn 
çekiliyor 

Birine sayfadan arian 

Maıarikin babası, rski Avus 
turya imparatorunun erabacılarıa· 
daoıh . Oğlunu çalışma çığına 

gelince demirciye çırak vermişti. 
8uodın soııra çocuğun kabiliye
tini gören bir m.:ktep muallimi 
onu okumok için teşci etmişti . 
Mazaıik 1914 le Çekoslovaklarıa 
isıiklallr.rioi kazanacağı hakkında 

ümitler beslemeğe başlamıo ve 
bir çok senelt-r Hababurgların 
düşmesi içio uğraomıştır . 

Mezarik 1918 biıinci lı.iou 

ounda Praga dör.müş ve yeni Cu
muriyetio Başkanlığ'ıoa seçilmiş· 
lir . 

Kô.ğıl sanayii 
Zarf, defter , mukavva kutu 

yüzde yirmiibe~, keıe kağıdı yüz· 
de yirmi . 

Deri sanayii 
Kösele vtya vaketa yüzde on 

ilı.i , videla , fantazi deriler , mö
bilya derileri , glase , meşin ve 
sabtiyao y':izde altı , kauçuk ma 
mulatı yüzde on . 

Mııtef errlk sanayi 
Baston , şemsiye yüzde oo , 

tezyiıı edilmiş elektrik leli veya 
kablosu yüzde elli, pil , akümüla 
tör yüzdo otuz , gramofon plağı 
yüzde yirmi , ayna veya ttsviye 
edilmiş kristal yüzde brş, lastik 
tşya yüz<le yirmi, sırma ve kl•p 
taıı yüzde yi ,mi , sPpet yüzde on, 
kurşuo.k~lem ve ıun'i çiçek yüz 
de yirmi oiıh•tindr tenzilat• tabi 
tuıulacaktır . 

( Türk Sözfi ) Sayfa 3 

Para cezası 
Ur ay yasağı dinlemi

yenler cezaya 
çarpıldılar 

Çifçi 1\1,hmet oğlu Hüseyin, 
Manda arabasının önünde gitme
diğinden 500, aşcı Hasarı oğlu 

Ahmet ve çıfçi İsmail oğlu Hüse 
yin' caddeye işediklerinden 200-
er, Çörekçi Mahmut, A§çı Hüse
yin Koçar, Aşçı Hidayet, Şefik 

Kahveci Ali, muayenesiz adam 
çalştırdıklarıodan 200 er, Aşçı 
Mahmut, Maoav Hayta ve ortağı 
Abdullah, Ekmekçi Adil, dük
kinlarıoıo içerisini pis tuıtukla· 

rından 100 er, Kömürcü Ömer 
oğlu Hüseyin, Hasan oğlu Mus
tafa, Mehmet oğlu Süleyman, Veli 
oğlu Abdullah, A.i oğlu Mehmet 
vf1 Kürt Hüeeyio yüklü hayvana 
bindiklerinden 100 er, Manav ile 
lil oğlu Mehmet, Edhem, Mehmet 
Havla ve ortığı Abdullah, Manav 
oldukları halde bakkallık yaptık 
larıodıo 100 er, Deve.ci Hasan 
oğlu Mehmet, caddenin sağını 

tekip etmediğıodeo 200, Bakkal 
lımail oğlu lsmail eşya üzerine 

etikti koymadığından 200, Kahveci 
Süleyman, Bakkal İbrahim Hilmi, 
Manav Abdullah sıhhi muayene· 
gitmediklerinden 200 er, Kebap 
çı Şamlı Ahmet beyaz gömlek 
geymediğindeo 200, Kahveci Zıya 
oğlu Ali ve Şelek kahvetiei Ali, 
lokum ve şekerlerinin üzerlerioi 
açık bıraktıklarından 200 er, Çö 
rrkçi 1\I.hmut sokağa çirkef dök· 
tügünden 200 kuruş pare ceza· 
siyle cezalaoduılmışlardır. 

Barakalar yıktırılıyor. 

Belediye kanunlarıııa aykırı 

olarak şehrin muhtelif yerlerinde 
yaptırılmış olao altı bırakanın 

yıktırılmasına Uray enciimenioce 
kuer verilmi§tir. 

Pencert>lerden dökülen 
pıs sular 

B•zı evlerde hizmetçilerin so 
kağu pis suları dökdükleri ve bu 
yüzden gelip geçenlerın üstbaş
larını kirlettikleri esefle görülmek
t P.d ir. Bugün her evin bir çirkef 
kuyusu bulunurk en hizınetçil•rin 
böyle çirkince hareket etmeleri çok 
ayıptır . 

Ayle reislerinin bunomeydan 
verdirmem•leri ldzımdır . 

Gaziantep Urbayı 
Gaziantep Urbayı Hamdı kut· 

lar, şehrimize gelmıştir. Uıbay, 
Goziantep şehir planını yaptırmık 

üzere Profesör Herman Y ~nsrnle 
burada bir mukaveltname imza 
lıyıcaktır. 

Uray başhekimi 

Hutalığı dolayısiyle iki aydan· 
beri rahatsız bulunmakta olan 
Uray başhekimi Nizameddin, izni 
bittiğinden dün ödevine başla 
mıştır. 

Ternizlik arabaları 

Uray encümenine•-, süprliotü 
arab'.:larıaın üzeıleri kapalı olarak 
yapılması onaylanmıştır. Yakında 
Üzerleri açık bulunan arabalar 
kal dırı rı lacaktır. 

Kambiyo ihtiyaç liste
sinde tadilat 

11 Numaralı kambiyo karar 
namesioe merbut ihtiyaç liste 
sinin bazı maddelerin değiştiril 
diğioi evvelce bildirmiştik . Bu 
değişilılikler hakkındaki karar
nameyi Önemli olduğu için ay 
nen bildiriyoruz . Yeni kararna· 
me önümüzdeki ğüolerde alaka· 
1ı makımlare tebliğ olunacaktır. 

Madde -· 6 : (Tadilatı) 
Fıkra C - Tet.,bbü için gide

ceklere verilecek masraf tahıil 

için ayoi memltketıe bulunanla 
ra verılen mikdarı tecavüz ede 
mez .. 

Fıkra D-E- Mülğadır . 
Madde - 9 : (Tadilatı) 
Bu madde mucibine~ verile

bil~cek döviz müsoadeleri sıhhi 
ve ticaı i Et ya haı le re münhasır· 
dır. 

Fıkra A - Sıhhi maksatla 
yapılacak seyahatlere döviz mü
saadesi verilebi lmesi ; tam teşek 
küllü bir heyeti sıbbiye tarafın 
dın bastalığıo Türkiye dahilin 
de tedavisi fennen kabul olma-

dıgıoı dair verilecrk raporun kam· 
biyo idarelerine ibraz rdilme 
sine mütevakkıftır . 

Fıkra B- Ticari maksıdlar
la yapılacak sryahatlere dövi:ı. ve 
rilebilmesi ; maksadı ıeyabatın 
ticari biı zarurete müstenit bu· 
luaduğuoua ve bu seyahatten mem· 
lelı:et için bir faydai iktisadiye 

' basıl olabileceğioin mahalli Ti 
caıet ve smayi odaları mecliıle
rınce verilecek karara ve bu kara
rın iktisat vekaletince tasdik edil
mesine vabestedir .. 

Madde - 13 : (Tadilat•) 
Hükümrt vr)B bükiim •tin ser 

maye ititıarile iştiıikı bulunduğu 

müesst'saıla evvelce yapılan mu 
kaveleler müst . sna olmak özere 
işbu kararnamt-oia neşrinden son· 
ra yapılacak veya tecdit oluna
cak mukavelelerle ~cnebi müta 

Asri Sinemada 
bu akşam 

K. Kemal - Behcet Sırrının 
halk sahnesi 

Rejisör: ~tıf Koçoğlu 
ilk temsil - zengin proğram 

Gel i n:-Milli revü bir tablo tekmil belet beyetilı 

Saraylı hanım·- 2 perdelık modern V?dvil Ya-
• _an Mahmut Yesıırı 

Sesine sahip 
Bayan Melek tarafından 

-- sololar 
Dans oryantal - tangolita - Milli rakıslar - Şgyh Şamil - Rus 

dansları - Deniz martıları - vesaire . 

1 J' f J • SanatkO.r Nevzadın başkanlığı ve dans mu
V arye e er • alliıni Daverin drijelerile İstanbulun temiz 

sosyete dansözlerinin iştirakıle zengin bir şekilde renkli sahneler içinde 

EL ILANLARINI iSTEYiNiZ 

Fiatlıır : Locıılar 3 lirıı , birinci mevki ve balkon 50 kurut 
ikinci mevki 30 kurut 6172 

-----------------------------------------------..... ----
(Ta D) 
Sinemasında 
Bıı ak~amdan itibaren 

Büyük Alman edibi Arnold Zuveytin eserinden alınan muazzam bir 
filim 

Orişa çavuşa 
Baştıın nihayeyete kadar insani heyecan içinde sürükliyen bu mi

silsiz eseri behemehal görmelerine mühterem müşterilerimize tavsıya 
ederiz· 

ba11ısların barice çıkarabilrceği ı Gelecek program : 
paranın muş veya ücretlerdtn 

her türlü vergi ve tevkifat çıka .,aşayaa o·· ıııer 
rıldıktan sonra ·ide kalan mik. & 
tarıo azami beşte birini geçe-

mezMadde 14 :-Tüıkiyede kendi Pek yakında : 
hrsaplarına çalışan rcnebilerın ' va .. k . 
huiçte iaş e lerile mükeıı,f bulun- n ÇD aaae 
dukları rfradı ailelerine gönde-
rebilecrklcri paranın azami had- ş d 
di mahiye azami 50 liradan iba· an o 
rettir . 

J\.laddr 16 : -İrat basılatların· ı King Kongun oğlu 
dan ba rıc · gönderilecek para 6174 

miktaıı adedi nüfusa göre mabi- :....--·-----------------·--!"""'!-------..1 
ye azami so liradır . ı Adana Elektrik . şlr· 

Do ... um v ---·-
Tarsus telgraf muhabere me 

muılarından Seliimi Tan Gür'üo 
bir oğlu olmuttur. Yavruya uzun 
ömür diler , ana ve babuını kut· 
!arız . • 

. 

kiralık mağaza 
Abidin paşa caddesinde Ada

na kuhıbünun eski bulunduğu bi
na altıo<laki No: lu büyük 
ınoğozıı kiralıktır .istekliler Zıroat 
Bankasında Bay Fehmi'.ı müra· 
~oot etsinler . 6130 

19-21-24- 26-28 

ketladea ı 
Sayın müşterilerimize öğütler : 

1. ) Tasarruf düşüncesile elektrik tesisstınızda kendiliğinizden tamir 
ve ilAve işleri yapmayınız, çünkü, bu size can babasına mal olabilir. 

2 . ) Elektrik tesisatı tamir ve ilAveleriai ehliyet vesikası bnlunan 
kimselere yaptırıp raporlarını Elea.trik Şırketine gönderiniz. 

3. ) Biliniz ki, ışık, sıcaklık ve güç vMen el~ktrik ctreyanı , doğru 
ekullanılmadığı takdirde tehlikeli olabilir . Onun icin t~sisatıoızı vakit 
vakit gözden g çirtip, göreceğiniz düzensizlik ve Lozuklukları bertaraf 
ettiriniz. Kendi tesisatınızdan yine kendinizin mesul olacağınızı uout-
malısınız . 61 iO nı3 -21-28-5-15 

. ·-

Fenni nasihat ve bilgiler __________ , _______________________________ ____ 

Sivas Erzurum 
Demiryolunu da devletin milletten 
alacağı ödünç para ile başaracağı 

4 buçuk milyon liralık ikinci tertip tahviller sa
tılıyor. Müddet, 5 İlk Kanunda bitecektir. 20 liralık 
itibari kıymetindeki bir tahvil 19 liraya alınabilir. 
fırsatı kaçırmayınız 

Tifodan ve bütün Mikroplarla hastalıklardan kaçınmak için yağ
murdan ve ya her hangi bir şekilde bulunmıyan ve hakiki kaynak 

olduğunu daimi! isbat eden 

Kaynak A y r a n 
Suyundan içiniz 

Suları yoğmurdon bulanan pınarlar fennen BBbit olduğu veçhile , ha
kiki ve derinden gelen pınar suları değil sathi pınarlardır . Yosunlar 
dHima kirlenir, bulanır, mikroplanır tehlikelidir. 

Bunun için sull\rın berrak olanını seçiniz , ve bu ııhhatınız namına 
en mühim endişeı.iz olsun. 6171 1-30 

------------------------------------------ ·-------------------------------------------' 



( l'tlrk ~) 

Mardine toplu 
bir bakış 

- ikinci say{ adan artan 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

C1NS1 Satılan Mikdar 
Kilo 

C apımalı pamuk'. 
umurlug'iun onuncu yıh Mar Pi) nsa parlat?ı .. 

dinde bir orta okul açılmıştır • Piya 8 tf'mizi ,, 

Harf devrjmiDden sonra ıçdao iane 1 
ulus okullarma hrr yıl sekiz on bin ı-o;:;ln:-:-n_e_U ______ 

11
_.,..,,.... ___ 

1 

yurtdaş devam etmiı ve denilebi· Ekspres 
Klevlant 

lir ki bu okullardan aynı miktar-
da yeni harflerle okur yazar çık
mıştır . 

Özen olarak diyebilirim 
ki; ilimizdeki okullar eıki devrin 
sakat tarzlarından kurtarılmış, 

öğretmenleri , sağlık şartların> ha
iz kurağları ile bu gOnün yüksele 
rejimine uygun bir ruh ve bayata 

Beyaz 
Siyah 

Ekspres 
iane 
Yerli "Yemlik" 

,. "Toh uroluk .. 

kavuşturulmuştur . •--=B-u-t?d~a-y__,K=-:ıb,_.r-ıs---=--------

Özel idare: 
Cumuduğa kadar geliri an· 

cak 96 hin lıra raddesinde olan 
Mardin ÖZ< 1 sayış ( hususi muha 
ıebe ) büdcesı ( 268 ) bin liraya 
yOkselmiştir . 

Bu paraD10 tahsai daima ko
laylıkla mümkün olmaktadır . Ev-
ve/ce altı ayda bir verilen işyar 

.. Yerli 

" .Mentone 
Arpa 
Fasulye 
Yulaf 
Delice --=-=-----=--------·-------KnıJ yemi 
Keten tohumu 

15 
___________ ..... ________ _ 

UN i Sisam 

maaşları her ay başında ve mun-
tazamao verilmektedir . ! .. _._• __ S_a_li_h_______ 900 

8.50 --
Cumuriyettenberi 84 kilomet· :E ~ ~--~._,,,_---"------ -----1--------· 

>. 1.1uz ,.ırma •• 
rdik yol yapılmıthr . Angın, Et- ~:;: Simit 

ı 
- ._. ______ ._......,,-

ıel, Selagürı, ~i, Derrzbin, Ge ~ E -~cumhuriyet 900 
lapetpe, Rıein , Algan adlarında ~ ~ ... " 8SO 
yedi bataklık kurutularak geçit ~ u- D~u,..,,,·z_k_rı_m_a~z·-------ı------• 
Jer temin olunmuştur . 1-_....___A_lf_a ____ .. ,__ _____ ~-------------• 

İl kurağında reki okullar ona· IJverpul Telgrafları Kambiyo ve P ara 
rılmış ve yenilHi kurulmuıtur . 27 I 11 I 1935 lŞ Baokasıodan ahomıttır. 
ilçe kurağında Sakarya , Mer

k,z Cumuriyet okullarile ilçeler 
de bırer okul kurağı satın ahodı. 
Yine Merkezde yirmi beş bin li 
raya sağlık şartlarını baiz, uri 
Gazipaşa okul kurağı yapılrl: . 

Tarım işledne ayrılan para 
ile çok öııemli iş er yapıldığı gibi 
sağlık işlerine a)11lan para ile de 
bir kurağ satın alınarak otuz ya
ta\clı bir memleket haatakanesi 
açıldi . 

Buleşık baıtaltklar ve ııtma 

ile uğra~ılmış , köylüye parasız 

kınin dağıtılmıştır • 
Mardini, eski yıllara göre çok 

ilerlemiş buldum . 

vilayet daiml encümeninaen : 
Adana Memleket hastanesine 

g rck li alon (2315) lira muham
men beJ Ilı -123- kalem ilAç 
ve bnkter iyoloji laboratuvarı ec
zası açık eksıltmeyA konulmuştur 

\çık eksiltme 935 ) ılı birinci 
kAnunvn üçüncü snlı günü saat 
11 de Seyhan Vilt\yeti daimi on -
chmenindo yapılacağından istek
lilerin şnrtnameyi görmek üz~ro 

her gün Adana l\lenılcktt hasta
nesınn ihale gün ve snatinde do 
ı· r cumcı fl ıığromahrı ilt\n olunur. 

21-23~26 28 6138 

Adana Asliye birinci hukuk Hakimli
ğinden : 

No 465 
Adaııadn Ulucami mahallesinde 

21 uumcrnlı evde oturan Şchap 

Azmi ile Asri sinema sahıhi diş he
kımi Bedrinin kareaşı Sait meya 
neler nde mutehaddis 1971 / lira 
elocok davasının Adana As1iye bi 
r nci hukuk mnhkemcsirıde yapıl 

makta olan muhakemesi sırasında 

nıüddeanleyh namına yttzılan da- • 
Vt::tiyenin mo halli ikametinin meç 
bul bulunduğundan bahisle biJA 
t"blig iode kılındığı muboşir lnra
fındao zahrine verilen meşrulıattan 
onlaşılnıoğla ilnncn tehJiğot ifusına 
ve duruşmanın 30/ 12/935 tarihine 
wüsadif pazartesi günu saat ona 
talikıno karar verildıği c hPt le müJ
d ıaleyhin mıızkfir gün 'e soatta 
ıla nıalıkemeye gelmed ği veya tıı
rafınd ti n bir vekil göndermediği 

takdirde muhokem nin gıyabında 
cereyan c.dcccği malumu olmak 
uz r il9n oluı ur. 6169 1 

Santim Pene 

Hazır 6 75 Liret 9179 
Ranmark 1 97 6 46 
Frank" Fransız,, 

6 42 Sterlin ••fol!iliz,, 620 50 
5 99 Dolar ·•Amerikan" 79 40 

1 inci K. Vaıdeli 

2 ioci K. Vadeli 

Hint hazır 

Nevyork 11 61 .Frank .. lniı,;re., 

Ballı Balık yağı 
Balık yağı Norveçyanın halis 

Seyhan eczanesinde satılır 6112 

10 

Adana il ve ilçe sayın halkına 
caba öğiJt : 
Canını, kanını , midesini , iyiliği ve ekonomiyi seven her sayın Bey 

Bayanlara günlük tereyağı: 
Sndo yağın arısını ve her çeşit peynirlerin yağlısını her an olro

nomik bir sntışla buyruğa hAzır olan A<lana Eski Buğday pazarı 
yolıımln J 44 sayılı Tecim evinde Yeşil Bursa Pazarı sahibi Ömer 
Uysaldan alınız. 6143 3- 15 

DİŞ MACUNU 
V~ F IRÇAN.IZI 

: ~Li N~SiBi 
EC ZA N ESINOEN ALiNiZ 

U(.!UZlıUIC. ~ DOGRU/sUK 
5370 164 

Ziraat okulu direktörliJğünden 
Be herine tahmin Diı.ozito 

edilen bedel miktarı Umum bedeli 
Nwi Miktarı Lira kuruş Lira Kuruş Lita Kuruş 

Harici elbiP.e 75 25 00 141 00 1875 00 
l\.asket 75 2 11 25 150 

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

1- Adana Ziraat ve makini"lt rnektepleri ta lebeleri için yapt ırıla

cak harici elbise ile kasket ve iskarpin ve dahli iş elbiseleri 19-11-
935 tarihinden ıtibnren (15) gün müddetle açık eksiltmeye konulmuı
tar. Eksiltnıq 4 - J 2- 935 çSJrŞamb:l giınü saat ( 15) de Vilayet Ziraat 
müdürlüğünde toplanacak komisyon tıırafındon yapılacaktır. 

2- Şartnameyi görmek istiyenlcr diledikleri zamanda mektı>p di
rt-ktörlüğiine baş vurabilır. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler yukarda yazılı teminatlarını ve 
(2490) sayılı kaououo 2-3 üncü maddelerinde yazılı vrsikalar ile 
birlıkte muayyen sAattan Mvel hazırlamaları lAzımgıüir. 6126 

19-22-26-28 

ı-LJQKiYE 

llRAAT 
6ANKA51 

15- 11 - 935 tarihinde ihale Belediye ilanları 
Seyhan defterdarlığından : 1 

edilmek üzere artırmeğa çıkarıl· 
m~ olan Karataş nahiyesinin ~- ~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

kele köyünde hazineye ait altı par-1 
ça arsanın 6/12/935 tarihinde iha
le edılmek üzere müddetinin uza· 
tılmış olduğu ilAn olunur. 6173 

1 Satılık ev 
Abidin paşa caddesind~ " Et 

hem paşa veresesine nit ,, Adana. 
kıılübtinün eskı bulunduğu bina 
müsait fiııtla satılıktır. 

lsteklıler, Rnşit zaılı> Bay Fo) 
ziye ve yn Z·raat Bankııs ndıı Bny 
Fehime miiramrnt ı<hinler. 6129 

19-21 - 24-26-28 

Tapu direktörlüğünden : 

l 

Yortan mahallesinden Mustafa 
evlAtla rı Eyup ve Şt!vketin Reşat 
bey mahallesinde vaki ( sağı na
car Mustafa solu Emine arkası 

Es&t çavuş önü tarikıdm ile çev· 
rili ) 180 arşın miktarındn yukarı 
iki oda aşaA-ı bir sda ve bir hap 
dükkAnı şamil bir bap hane Basan 
kazı Kıymetin bila senet tnsarru
fuıı<la iken 934 yılında ölerek hu 
kor re veresoleri ta rafından• aılla -
rına intikalen tesdlioi istemelı•ri 

üzerine iJAn ılAn tarih!n<len itibar~ıı 
on beş giin sonra tesadüf edPcek 
paıar gürıii mahalline vnrılacağın-

clan mezkur hnne ile alakadar olan
ların bu mbddet zarfıodıı evrakı 
müsbitelerile trıpu dairesine mü
racaat ,.e y<J vmi muayyenJe de 
keşif mahallinde hazır• bulunma-

j ları ilAn olunur 6168 

Altı bin kilo arpa satln ahnacak 
Kanarada kesilen hayvanlara yedirilmek üıere altı hin kilo 

açık eksiltme ila satın alınacaktır . 

ihalesi birinci kdııunun 12 inci perşe:nbe günü öğleden soor::ı s• 
on beşte belediye oncümenin,te yapılacaktır . 

iğreti tutum parası on üç buçuk li raıiır. isteklilerin şartnamesıPI 
mek üzer~ hPr gün yazı işlori kalemine ve ihale ğünü de belediy8 

cümenine gelmelni ilan olunur. 6169 28 - 1-4-7 

Şeh i r Stadyumu k i r aya verilecek 
ş .. hir stadyumu uç· sene rniidıletle kimya verilrcektir. I 

ihalesi Birinci kAnunıın beşinci perşembe günti saat on bPşte ~ 
dıye enciinH'ni d imi odıısında yapılncağınıfan isteldilarin ihelA g 40 
temin&tlurile birlikte daimi enciimena miiracootları ilan olunur. 61 

21-24 -28-1 

Sebze hali üstündeki evler icara veriliyor 
Sebze h ılı knpıl ırı üstüııd& biri üç öttjki dört odalı iki ev bir 

müddetle kirııya verilece1<tir. 
thııle b ı rinci kanunun beşinci perşembJ günü saat on beşte bele~ 

encümeni d ıimi o tasında yopılacoktır. istekliler her zaman beled 
hesap ışlerindeki şartnameyi görebilirler. 

istnklıler ihale günü teminatlarile birlikte belediye daimi erıcüıııt~ 
müracaatları ililn olunur .bl34 20-24-28- 1 

/ 

Doğum ve çocuk bakımeYinden : 
Aılana Doğum ve Çocuk bakım 

evinde yapılacak ~amaşırharıe ile 
esas binaların tıımiri yeni•len y11 
pılan keşfe göre mün~ka .ıııya ko
nulmuştur. isteklılerin keşfı gör
mek üzere Doğum evi başh~kiın

liğine müracaatları Vd münakasa 
gunii olun 6 - 12-935 cuma günü 
tHıoı 14 ıle Sağlık ve sosyal yar
dım dırektörliiğü tlairesintle bu
luıım:ılar1 ilan olunur. 6167 

1,ıı· uoınuuuıı uı 1111 ııııı•ııuı .ıııınıH11ııuuını- 'lllllAI~ il b u gece nöbetO' 

Eczane 

1 
Postane c·i varıu ci ~ 

Yeni eez·ı rıesidi r 
tılll ıııııııııu 1 il ur- •HHJJI IDIUllliJIUlluııc: ... -/ 

Umumi neıriyat • ft .. tt'• / 
M. Makıı 
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