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· Taaarruf ve yerli malı haftası 

başlıyor. Halkevinde bir sergi 
CUMA açılacaktır. 

' ... 
S lURUŞ ADANA : GUNLUK GAZETE ON IKlNCl YIL - SAYI 3390 

lya-nlar ~enupta kaçışıyor' ismet inönü _____ Kahire mektup~arı. A • 

lzmitte kağıt fabrikasını Mısırda ıhtılal hareketlerı 
Yunan kralı 

aden cephesinde bozulan İtalyanlar • gezdi. I. 
, ı lzmit: 27 (AA) - Baıbakan ıht'I A 1 1 b d •• 1 1 

Fırka şeflerile 
görüşüyor 

I QÜnde 100 kilometre gerilediler. İsmet İnönü bugün İımitte 1 a CI arın aşın a UnlVerSl-
~o:~::ifa~:i~:.7~~jig:;~~:• •• o~:~ teli genç kızlar yu .. ru·· yor 

-
Atina : 28 (Radyo) - Kral, 

general Kondiliıle, faaliyet proğ· 
rammın bazı maddeleri ilzerinde 
konuştu . Kondilisin yeni kabi
neyi kurması görilşü ldü. Teşkilata 
esasiy" kaoununun bazı madde
lerinin tadili meselesi üzerinde 
ehemmiyetle duraklaadı . 

rilizler sulh ile uzlaşılamıyacağını 
IQ)'ınca Mısıra tank gönderdiler 

tugrul yatıyle Mudanyaya sııt· • 
miıtir. Kagıt fabrikası ikinci ki-

~d· 
~1,8•beba: 28 (Radyo) - Ce-
1 Ogadeo l!epbesindeki 

'' P•niki hakkında gel~n 
111111İrn maliimata göre, İl•I 

yeninde 20 tankla t•kviye ettiği 
anlaşılmaktadır. 

ou~=~~~:~mte~~~=l~~:tır, Kargaşalıklarda bir nazırın 

~ıı bu cephedeki yorguoluğu 
6ııÇı§lırı, mahiyeti irtibariyle 
~ etnlidir. 

~!Yanlar, V alval'a doğru ka
~d t1a Timsıhlarla dolu bir 
•,ı'n geçmek mecburiyetin· 
, llll§lardır. 
'\Yıa' b 1 zamanda çok arızalı 

tı yerlerden İtalyanlar iki 
~.100 11 kilometre alacak su
~ ır bıı.la yiirümüşlerdir. 
'beşlerin cenuptaki ileri ha · 
t . 
rınio amacı , doğrudan 

h halyan Somaliıini işgal 
\'e düşmanlnıoı denize 

t1 ektir. 
Ilı• 

ter taraftan ltalyan kaynak-
; gtlen heberlere göre, Oga .f heıindeki İtalyanların ga· 
~ inesi; bu bölgede fazlaca 
gıtlbiş olan İtalyan kuvvetle· 
~~•o Ye gerilerinin Hıbeş
fı~•hndan tehlikeye sokul 
lllısınd•n ileri gelwekte-

~ lıaJyaa kıı'alarıoıa Ha
. ben daha önce iğtinam et 
lf •rp m•lzemesinin hemen 
t\ '" İngiliz markuını taşı 

ij •nlaşılmışt. :. 
.'~ek oluyor ki, Hkbeıleıin 
Ye kadar büyük bir harp 
dan geri çekilmeleri, eksik 
~9aş malzemesini ve sefer
ltıi tamRmlamak içinmiş. 

'b•ldeki Tiğre cephesine 
.
1

1 İtalyanlar burada da 
~tini tehlikeli bir durumda 
l leri b•hanesiyle geri çe

te devam ve Ras Seyyüm 
K:ossa kuvvetleri de bu 

~ 11 Çekilmesini mütemadiyen 
~~llıcktedirler. 
'tertıa: 28 (Radyo) - Habeş -
I 8blaşmazlığının müzakere 
, c h•llini imkanşız görmeğe 
an logilizlerin, süel hazır· 

1~
1

' 1 •rtırdığı ve hılta şu soo 
'd~, Mısırd'lki kuvvetl~rini ı 

Ankara: 28 (Hadyo) - İtal· 
yanın zecri tedbirler hakkmda 
verdiği notaya lran devleti de c~ 
vabını vermİ§ ve bu cevapla Ulus 
lar Sosyetrsi pıkıtına uymak za 
rureti kar§ı!ında İtalyıya karşı 
zecri tedbirlere muvafak•t ettiği· 
ni ve fakat bu mecburiyete r.ğ· 

men lran ve İtalya hükumetleri 
nin ananevi doıtluklarına asla bir 
halel gelmemesi dileğinde bulun
duğunu söylemiştir. 

Kahire: 28 (Hadyo) - Royter 
ajansına Adisabeb1dan bildirildi
ğine gört-, İtalyanların Makalfeyi 
terekettikleri muhakkakhr. 

1000 kadar İtalyan askeri bir 
garnizon dahilinde tamnmen öl· 
dürülmüı, İtalyanlardan pek çok 
mühimmat, erzak ve saire ele 
geçirilmiş, yerli bir zabit İtalyan· 
lara hizmet ettiği için tevlcif olun· 
muştur. 

Kahire: 28 (Radyo) - Har 
rardan bildiriliyor: 

Habeıler tarafındın İtalyanla· 
rın cenupla irtibatlarını kesmek 
için ciddi taarruzlar yapılmakta· 
dır. 

Ras Desta, beyaz bir katır üs· 
tünde, halyanları İtalyan SomaJi 
sine doğru sürerek ilerilcmekte
dir. Bahetlilerden ıfe epeyce tele
fat vardır. 

Roma: 28 (R~dyo) - ltalyan· 
ların, l\lakalledea çekildikleri ha
beri burada hayı etle karşılanmıı · 
tır. 

Romadan l~ondra gazeteleri · 
ne, İtalyanlarııı şimdiye kadar İ7 · 
gallerindeki yerleri muhafaza 
ettikleri birlirilmektedir. 

Ankara: 28 (A.A) - Roma
dan bildirildiğine göre, )'eni zecri 
tedbirlerin tatbiki tehlikesi yü 
züoden basıl olan vaziyet ve teh 
likenio yarattığı beyoelmilrl en· 
dişe dolayısiyle ltalyada ıüel tcd ." 
birler alınmıştır . 

İzin verilmesi tıkarrur eden 
yüzbin nske r te krar silah altında 
alılıoı muştur. 

Ankara : 27 (A.A) Kamutay 
bugünkü topl•ntısında bazı ka
nunların ikinci müzakeresini ya· 
par•k kabul etmiıtir. 

Japon 
imparatoriçesi bir 
oğlan doeurdu 

Kahire : 28 ( Radyo ) - Ja· 
por. imparatoriçesinin bir çocu
ğu doğmuıtur . 

Bu, . İmparatorun beşinci Ço· 
cuğu ve ikınci oğludur . Tokyoda 
büyü" ıeolikler yapılmaktadı. 

Çin işi - Japon işi 

Kahire: 28 (Radyo)- Tiyren 
Çinden bildiriliyor : 

Şimal Çin Japon kontrolu 
altında bir muhtariyet teıkil et
mek için faaliyet devam etmek

tedir . 
Japon komutanları, Çin kuv· 

vetlerinio ıimıla doğru ilerleme
lerine mani olmak için tedbirler 
almaktadır . 

Japon kuvvetleri kuzey Çin 
demiıyoll•rını itgal etmişler ve 
cenupla münakıleoyi kumitler

dir. 
Bu suretle kuıay ve merkez 

Çin demiryo\lara tamamile Japon
ların elinde bulunmaktadır . 

Fransa da 
Kabine meselesi var 

Paris : 28 (Radyo) - Sol ta · 
,.f partileri koaıresi, bir afilaı· 
maya ulaşmak imkinıızlıiı kar 
şıaınıla bugün dağılmişlardır. Ya
rın sol taraflara gurupları tekrar 
toplanacaklar ve J.,aval hilkiime • 
tini devirm~k için konuşacaklar 
dır . Fakat Nuyonaliıtlerin , bil 
kumeti tutacağı kuvvetle zan e
dilmektedir · Lavahn yarın bir 
muvaffakıyet elde etmesine mu
hakkak gözile bakılabilir . 

~bir tayyare! iki yabancı diplomat 1 

"t işareti veriyor 1 

'bir, = 28 < Rad}o) _ ve Memleketimiz ve devrimimiz hak· 
,:~::;PbiıchJiı,iliyor = bul b' kında mükemmel iki kitap yazdı 

zır ısı, m eç r 

'd d - -----·-------

' 

eo imdat işaretleri al ı . • 
'l' Yurdumuz v~ inkilalnoıız hak· sünü ifade eden bütün devrimle 

çok zaH ve karı•ıktı . k d k ı k' k "k' k Ilı .., 10 a ço t!Sas ı tel ı yapan ı ı ri, kanunJarı ve bunları yaşatma 
'- . trkezler, tayyarenin ye- eco~h· dl J b" k't 
" 111 

1
' ayrı ayrı a ar 8 ır ı ap ilzHe kurulan müesıeleri gayet 

ııarctini öğrenebilmek için neşr etmişlerdir . 
~t, geçtiler . Bazı Avrupa gazetelerinde " pek objektif bir metodla incelcmek-

l.11 Türkı·ü ., diye ho~ görülmiyen bu tedir · 
'Yl~rt asil&rl kitapların özü V•~ Çf>rçevesi bakkmda Kitabı eline alan bir yabancı 

ıı, . 28 
•

11
• • (Radyo)-Geçen maı t 

okurlarımıza aşa~ıdaki malUmau ver· Atatürk'iln eserini ilk çağları olan 
mekte fayda görüyonız : Sivas ve Erzurum .kongrelerinden 

Bu kitaplardan biri inin adı: 
geçenlerde :yapılan 193:> tayım 

oğlu da vurularak öldü 
. Kral ; mrclisin dağıtalması a

leyhine beyan mutalaa etti. Me· 
' takıas, dlia öğle sonu kralla iki 

saat görüttü, fakat gazetecilere 
biç bir diyevde bulunmak iıte· 

medi , Kral, buglla Cumhuriyet
çi ıeflerle konuşacaktır . 

Kebire 23 (Ozel) Size haber 
verdiğim ıibi evvelce hazırlanın 
büyGk irev dün baıladı. 

Arap dili ile çıkan bütün ga 
Zeteler, Avukatlar ve yerli mağa
zalarıo, ticaret hanelerin hemen 
hepiıi bu greve iıtirak ettiler. 

Veft fırkaınnıa daveti üzerine 
dllkkinlarını kapadılar. Takviye 
edilen polis kuvvetleri ıehrin hı· 
lı:iaı noktalarını tutmuştur. 

Sokaklarda ukeri otomobiller 
gezmektedir. ve köşe haıl.rına 
makineli tüfekler konmuştur. 

Büyük birer kalabalık teşkil 
eden nümayi§çi guruplar, açık ka
lan dükkanları kapamağa mecbur 
ediyoılar. 

Nnmayiıçif erin -hıtti bunlara 
§İmdiden ihtilllcilar de denilebi
lir- karargahı (Halkevi) namı 
verilen Saat Zağlul paıanın evidir. 

Bu evde §İmdi Saad ZağlUJ pa
t•nın dul karııı oturmaktadır. 

Nümayifçiler biiyük guruplu 
halin de hu evin önünde toplanıyor 

Şehrimizdeki 

Z. B. MensucHt fabrikası 
modern şekle sokulacak 

ve nümayişe buradan ba§lıyorlar, 
Bayan Saat Zağllll, tatlı çehre 

ıi ve bembiy.z eaçlarile balkon•I 
çıkıyor ve çılğıo alkış Pesleri ara · 
rasında birkaç kelime ıöylüyor. 

Alayın başında Kahire mek
teplerinin genç kızları yörüyor ve 
iki taraflarında gelen erkek arka· 
daşları tarafıodaa muhafeza edi . 
liyorlar. 

NOmıyişçilet kiremit, taş par
ç,.}arını hemen bir yağmur halin
de yağdırıyorlar. Yapılan tecnuz· 
lara büyük bir sabırla susarak ta 
hammül etmek emrini alan polis 
bakıkaten b•yrete değer bir mu· 
kavemet göıtermektedir. '{ 

Bugünkü , nümayiıte yine bii 
yük karkaıalıklar oldu. lbtilalcı -

1 

lar §ebrin ortal'ında otobüı ve 
tramvaylara tecavuz ederek cam· 
laranı kırdılar. 

Rolis nümayi§cilırı dağıtmak 
için havaya silAh •tmak mecbu
riyetinde kaldı. 

- Gerisi dördüncü sayfada -

Amerikalılar 

Olimpiyada iştirak 
edecekler 

Berlin: 28 (Radyo) - 936 da 
Berlinde yapıl•cak Mılletler Q. 
limpiyad şenliklerine Amerika 
Birleşik Cumuriyetlerinin de itti
ıak edeceği anlaıılmııtar. 

Kızılay 

Göçmenlere yardım 
ediyor --

Ankara: 28 (A.A) - Kızday 
cemiyeti iÖÇmenler için İstanbul· 
da iki hane ve yerleştikleri mun· 
telif y~rleıda 5, 10, 15 yataklı 
olmak üzere seyy., hastahaneler 
açmağa karat vermiıtir . 

Bir Alman - Fraası• 
lttllakma dotra ıı 

Birinci endüstri planımızın 1 

Mensucat grubu jçiode 5 milyon F Al 
lira kadar bir , kapitalle kurulacak ransa, manyanın pususu-
olın Malatya kombinasının ebem· 

miyetli mevkii malumdur. na du.· şmekten mi korkuyor?. 
Nazilli kombinas111ın ince pa · 

muklıı mensucat, Kayseri fabrika· 
sının kaba pamuklu menıucat 
yapmasına mukabil Malatya mem 
leketin orta sınıfmm ihtiyaçlarını 
temin edecektir. 

Bir an rvvetl inıa ve faaliye
tinin temininde büyük milli men· 
fa.tlarımız olan hu fabrikanın bir 
an evvel kurulmasını temin için 
İş, Sümer, Ziraat bankalarından 
mürekkep bir teıelckül vücuda 
g~lmiştir. 

Bu teşekkül .en rasyonel yani 
r n te~ nik, en ucuz ve en ıeri ıe
kilde milli mahi)et (alan benzer 
inşaatı da yapılacaktır. 

Ayni tetekkül, memleketimi
zin en eyi pamuklarmdan bir kıs 
mını vücuda getiren lğduda bır 

mensucat fabrikası da kurmak 
istemektedir. 

Bundan başka Ziraat banka
s1nın şebrimizd~ki mensucat fabri
kası makineleri ve bilümum tesi
sata en modern enstalasyonla de
ğittirilerek en lcısa bir zamanda 
diğer yeni fabrikalarımız şekliode 

Son günlerde Avrupanın siyasal havasında neticesi önemli olabi
lecek değişiklikler !ezilmektedir . Bu cümleden olmak Ü•ere bir Al
man - Franıız anlaşm<Uı etrafında baılayan cereyanın kuvvet
lendiği ve bu uğurdaki teıebbüslerin arıtığı görülüyor . Şimdiye 
kadar tarihleri hep biribirine düşmanlıkla dolu olan ue hep karıı 
karşıya saflarda yer tutmuş olan bu iki milletin yanyana yürü
mesi ve bir anlaşma yapması çok güç bir iş olmakla beraber, mil
letlerin menfaatlerinin , en olmıJacak .sanıları iıleri bile tahakkuk 
eııirecek kadar büyüh bir kuvvet olduğunu da unutmamak lcİ•ımdır. 

Bu hususta iki taraf matbuatının da düşündüklerini bilmek 
.faydalı olacağından iki memleketin en büyük gazetelerinden ikisi
nin bu meseleye dair olan makalelerini ıercü•e ediyorus : 

Hitlercilerin organı olan (Vo- 1 rupl.rı mı? Hangiıi Fransayı tem· 
elkischer Beobachter) den: ıil ediyor ? 

"Fransanın beşına kakılabile- 1 Yokıa her yeni kabined6 ğ&-
cek bir ıeyi varse o da ; 1918 diiğümüz ve 1914 den evvelki meı· 
denberi t\Jttuğu bir yolu sonuna ul ıenelerdenberi adlarını tanı-
kadar . yürüyeruemiı olmasıdır . dağımız adamlar aııı ? 

Fran11, ne Versay muahedesinin Fraoıa ne istiyor? Bolıevizm-
tam tatbikatına, yani Almanyanın le ittifak mı? Bugütı bir ittifak 
t•mamile ezilmrsi yoluna ne de için sağ cenah partileri de Mark-
dört ıenelik düım•nı ile bir an sizm salikleri kadar hararetle leh · 
lııma ıiyaaetine devam edebil te görünüyorlar . 
miıtir . 

Almanyanın bugün düıünce· Yoksa bir çok eıki muhıribia 
leri ne kadu 1tçık, ne kadar belli tavsiye ettiği ve hararetle taraf-~ IQ Ye bu meyanda Plas· 

llltıtınleket e geri dönmesi 
n 11

da Konuilis yarıo kral 
Das l .and Kamil Atatürk hareketiae kadar takip edebile· 

( Kamal Atatürk'ün memleketi ) cektir . 
• ı modern bir hale getirilecektir. 

ise Fransanıo da o niıbetde mil dar olduğu bir Fransız -Alman 
bim ve iki tar•flıdır . ittifakı mı ? Bir çok sual bir çok 

h.t:!tkt • Y ır. 

&ni uzmanlar 
Qetirecegiz 

~il~ 
\l •t•: 28 (A A) - Ekooo 
ı,'~ı Celal Bayar, deniz i ş

; ••tıd lı 1 t e ve feo heyetlerinde 
'l~I! lb~k üzrı e mutalıassıslar 

e~ıni söylemiştir. 

dir · Kitapta devrimler, ıiyaaal , 
Yon August V. Karni . yaz- ekonomik yahut kültürel bir isti · 

mışhr · kamet ifade eylemelerine göre 
Memleketimizde Avusturya oda tasnif edilerek hem topluca, hem 

elçihği yapan V. Kı al, Osmanlı de Türle devriminde mevcut olan 
imparatorluğunun paylaşılmasından ahenkliği ve bütiiolOğü ak~set
kurta rı lan Tür ki yenin kurtuluş u 1 tirecek bir şrkilde iocel«!miştir. 
vaşıoı anlattıktan tıonra elde edi - 1 Kitap, Türkiyeoin büyük bir 
lett memlekette modern manasın 1 dostu tuafından yazılmı~tır. Hit
da bir devlet kurulması teşebbü· l ·- Gerisi dördüncü sayfada -

• 

Mudanyada Müze 
ve Anıt 

1 • Ankara: 28 (A,A) - "Mud.n-
' 

ya mlltarekeai,, nio imzalandığı 

binanın Milze haline konulması 
ve öoüne bir anıt dikilmesi karar· 
laşlırılmııtır 

lı,ransa otdir ? at kısı arkp. cevap var . 
sına kabineler feda edilen siyasi Ortada mevcut olmayan bir ıey 
fııkal•rın kavgaaı demek midir ? varsa o da ve vuzuhdur . 

Yoksa parlemento veya ekserisi Böyle bir hal umutıuzluk, ce-
büyük harpte ayagıoı cepheye at- aaretsiılik doğurabilecek bir te · 
mamıı ihtiyar •damların trşkil ıir yapı bilir . Ve yakın bir za 
ett.ği Ayın meclisi mi ? Eski mu manda Almanya ile Franıa ara· 
baripler, Fransız gençliği, siyasi 11nda anlatma "onuşmalarıoın bat 
fııkaların haricinde kalan ve bu- layabileceii umudunu yok ede-

güa sesleri yükselen aağ, sol ru - - Gerisi ikinci say/ ada -
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Avusfuryanın finansal 
durumu. 

Avusturya hali harp zarar
ları parası veriyormuş . 

Vıyina : (Ôz·l aytarımızdan)
Tecim bakanı Fritz Stockiugerin 
ıor. diyevinden herkes Avustur 
yanın hala barb zararları para
sı verdığioi hayretle işitmiştir . 
Bakan Stnnckingtr Avusturyaoın 
bu harb parasını, asl ında Avus 
turyadao ayrılan memleketlerin 
tekaüt paralarını vermek şeklin
de verdiğini anlatıyor . Mesela 
Avuıturya trenlerinin aktif_ çalı
frn memürlarının yükilnu 52.633 
kişidir . Halbuki tren mütekait
lerinin •ayısı 81 .477 yi buluyor 
ki bunlar için her sene 204 mil 
yon şilin harcanmaktadır . 

Eğer tren mütekaitleriııin ye 
kiınu normal ıekilde olduğu ği· 
bi ancak itte bulunaolarıo ygz 
de otuzu olaayd' , Avusturya tren· 
lerioin tekaütler masrafının 60 
milyon şilini geçmemesi lazım 

gelirdi . 
Demek oluyor ki Avuıtuıya 

ya yükletilen harp urarlarıoın 

bir kısmı i9te bakan S ·ockinge
rin dediğine göre yalnız tren 
mütekaitleri parası adıyla 90 mil
yon ıilini buluyor . 

Avusturya trenleri idaresi bu 
yükü taşımak r zorunda olmaıa ' 
hesaplarını her sene kapatabile
cektir . 

Memleket ayni ıekild e , poı 

ta idureıinde de buna benzer harp 
zararları yükü taşımaktadır . poı· 
tada bugün ancak 23000 memur 
çalı9lığı halde senede 55 milyon 
şıline mal olan 20.000 kişiye te 
kaüt parası verilmektedir · Bu 
idarede de normal bir tekaüt 
yüzdesi temin f'dilebilıe 24.560. 
000 tilin para kazanılmış ola · 
caktır . 

Bunlardan başka bir kalem
de taHrrul yapmak mümkün de 
ğildir · Çünkü hükumet meaıur 
aylıklarının daha ziyade azatılma 
sı mümkün olmadığına inanmak 
tadır . 

Stockioger Avusturyanıo ge · 
oel ekonomi alanıoda bir iyilik 
göıüomeğe ba9ladığıoı söyliye 
rek uluslar sosyetesi delegesi 

Brezilyaya kömür ih· 
raç ediyoruz 

Gelen haberlere göre hüktime · 
tiınlzfo Brezilya arasında ki kah· 
veyıı mukabil maılo n kömürü sev · 
ketmek hak~ındaki proje kesbi 
kotiyet edince lngil iz ihracatçıları 
yakında kömürlerini Brezilyaya 
ihraç etmek hususunda müşküldte 
duçar olacaklardır. , 
Oruçta vakıt 

bildiren 
Bugün güne§ 6 ,34 de doğa

cak' öğle ezanı 11,50 de, ikindi 
14,22 de, akşam 16,35 Ja, yat 
~ı 18, 7 de İmsak 4,54 de ola. 
cak. 

Dikkat: 
1 - İfıar için saaı ' kulesindeki 

düdük ıam vakıında çalıomakta · 
du . Binaenaleyh müezzinl~rin 

dü•lükıen önce ezan okumaları 

doğru dej!ildir . 
2 - Söhilr düdüğü ü•t üste iki, 

iftar ve İmsak. düdükleri ise birer 
defa ı;alıoacaklır . 

3 - İmsak düdügünden sonra 
8u içmek ve yemek yemek. orucu 
ifsad ed~bilir . 

Şar sual kule Muvakkıtı 
Vehbi Okçu 

· .. -------------------------

Rrıst Van Tooningenin raporla 
rından da görülJüğü gibi, mese
la 1927 temmuzunda istihsal en-

' dekıinin yüzde 97 artarak 1930 \ 
dan beri en yüksek dereceye er 
diğini ilive etmektedir . M<a 

leği tecimer olın bakan Stoc
kioger Avusturya tecimen siya· 
euının , bundan böyle de trci 
men esaslarının çizdiği çeıçive 

içinde, idare edilec•ğioi temin et 
mektedir . 

Küçük şeyler bir tarafa;bıra
kılırae ancak parasını vrrebile
ceğimiz miktarda mal el aak uas 
pren11bimiz olıcaktır . Yani gi·· 

rim ile çıkım aşağı yukarı birbi 
rine uymalıdır . Avusturya bu 
çerçive içinde kendisine teklif e 
dılecek her türlü preferenı veya 
kredi kolaylıklarını her zemun 
kabul edecektir . 

Bakan Stockioger mfmleke· 
ti İ)i bir ticaıl'I kafasile idare 
ederek 1931 de bir milyar ıilini 
bulıo Avusturya tecimen pasifi. 
ııi ortadan kaldırmış Avusturya
yı borcunu odeyebilen n • muslu 
bir trcimer balıne koymuıtur. Bu 
beıkesin gözüne çarpan parlak 
bir gerçektir . Bu milouebetle 
Stockinger zecri tedbirler ifinde 

Avuıtnıyanın İtalya ile olan alış 
verişini göz önünde tutması la
zım geldiğini tekr.r etmektedir. 
İtalya, Avustuıyaoın en çok mal 
sattığı bir mrmlekeıtir. İtalya ile 
alış verişte bulunmasında Avustur · 
yanın kazancı 60 milyondur . (. 
talyaya çıkarılan malların yelıu11 

kıymetini Bakan Stockinger 120 
milyon şilin olarak gösteriyor ve 
bu ticaretin kaybolması Avustur
ya için; bu iş ile meggul olan 
largöz önüne alınusiı ; 50 000 
kişinin i§siz kalması demektir , 
diyor . 

Eğer Avusturya - ltalya ara· 
sındaki bütün münasebet tehli
keye düıerse o zaman 100,000 
ki şi işsiz kalacıklır ki bu Avus
turya için dayanılm,.z bir kataat 
rof olur. 

Askeri barem 
Cetveli de yeni sivil 

baremine uyacak 

Sivil memurlara mahsus yeoi 
bar.m kanun projesi önümüzdeki 
günleıde Karoutıy -:ncümeniode 
tetkık edilmiye boşlanıcaktır. 

Bu layihanın ve yakında Ka 
molaya sevkedilecek olan bazı 

bankalarla müeıseseler memudarı 
hakkındaki Barem liyibaaının ye· 
oi mali seoe başından evvel Ka
mutay Geoel heyetinde müzake· 
reıi mukarrerdir. 

Hükumet, bu proje eusluıoa 
uygun olank ordu için de yeni 
bir kanun layihası bazırlanmı§tır. 

Bu layiha esaslarına gör~, as 
keıi barem cetveli de yeni sivil 
baıem cetvtlioe uyacak ıekilde 
d•ğişiklıkler yapılecektır. 

Bu değişiklıklerden subaylar 
i;ıifade etmiş olacaklardır. 

Tütün bölgt>lerinde yapılan 
incelemeler 

Türkofıs tarofın<lan , ~ütün du
rumunu in cel~mek üzere Aıtvin . 
Toknd ve havnlısıne gönderilen 
ofis t\ltün raportörü SJzei Mümtaz 
Kavelcıoğlu paıı;er günü Ankaraya 
dönmü~ ve incelemeleri hak -
k nda ba kanlığa ızuhat Ve rmiştir. 

l'ftrk Slizfl 

Bir Alman -Fransız 
ittifakına doğru 

- Birici sayfadan artan -

bilir . Fakat biz bfilün bu halle 

6 

Şebir Dayakları 
Odun ve mangal kömü
rü derdine karşı tedbir 

19 
29 Son teır~ 

Yeni kurıtf11 
k ·ıııı' 

" Türkiy" genel \aı 
kurumu ,, adiyle teşekk"\ıd 
birlikten ışağıdaki ~e . 
dık . İlgililere bildirırııl rı 

d o• 
Merkezi Ankarı ~ ııa! 

Q 

ri cuaret ve umud kıracak bir 
Ş• "ilde görüyo•uz . Çiinkü artık 

anlaşılmııtır ki. tutulan eski yol 
çıkar bir yol değildir ve yeni 
bir yol seçm•k lazımdır . 

İç işleri bakanlığı 

ilbaylığa önemli bir 
bildirik gönderdi Sömikok .. 

her fubeden yetişoı~t r• 
. . bl• • 

Türk kimyıgerlcrını 1 . i ,o 
)ayarak , kimya iJoıın -~! 

k 
lı 

Son aylar ve son haftaların 
açıkca gösterdiği ; bu lüzumıı F 
ransada yalnız bir kaç lıi'i de· 

ğil, Fıaıısız efkarı umumiyesinin 
en mühim şahsiyetlerinden bir 
çoğu aalamış ve müdafaaya baş
lamıştır . 

* * • 
• 

Pariste rıkan (La Republıque ) 
gazetesindın : 

" M LavAI " o Atf~tl ı l e n niyetler 
arası oda tehlikeli olen şey Alman· 

ya ile bir a nlaşma müzakerderini 
girışmek değildir . 

Çünkü ; bir Alman - Fransız 

anlaşmasının Avrupa sulhu, daha 
dogrusu ve kı sacası sulh İç in en 

büyük garanti olduğunda kim se
nin şüphe si yoktur . Hitler rejimi 
İçin olan muveh a z~ lerimiz ne ka
dar şiddııtli olursa olsun bizi Al 

manya ile anlaşmak fırsa tl a rını 

kaçırmağa sebep, hııtta bu fırsat
ları aramam ı za ma ni olamaz. 

Fakat tehlikeli olacak şey Fran
sa hükOmetioio n et ı ce l erini Frans ız 

efkdrı umumiyesine ve hayretten 

şaşıp kalacak olan dünya efkarı 

umumiyesine muzafferane iln.n ede
ceği bir Alm.ın-Froııeız anlaş 

mesı için yapa yalnız müzakereye 

girişmesidir. Bundan deha safılilA no 
bir şey olamaz . Hakikaten böyle 

Lir pusuya düşmek için Cermen 
politikasının te nıamile cahili ol 
mak IAzım<lır . 

Alman diplomasisinin esns ama
cı nedir? Bunu anlamak için Pey
gambrr olmağa lüzum yoktur. 

( Wilhelmstrasse ) - Alman 
har iciye nezareti - nio en büyiık 
gayesi Cerme~ genişleme idealine 

karşı teşekkül eden ve Sovyet Rus
ya ve küçük antantın da iştirakile ı 
bir kat daha kuvvetlenrn c ~ i'heoin 

dağılılm68ıdır. Zaten ltalyan-Ho
be~ ihtilAfı bu cepheyi oldukça 
zaiflettı . 

Eğer şimdi Alınan diplomasisi 
bu c ~ pheden kalan kısmı <la mahir 
bir manevra ile ortadan keldıra

bilirs ~ Avrupa siyasasında başı 
boş et oynatmak fırsatını bulacak 
istediği devfote karşı iste diği dev 

Jetle birl ~şmek imkdnını ve sor · 
bestisini elde edecektir . 

Elhas ı l Fransa için yapılac 1k 
şey açıktır . Almanya ıle konuşu 

lacok. F~kat yaloız başına d~6il . 

Müşterek lı ir konuş ma Frans ı z si 
yasa sı şu döviz üzerine kuı olmuş
tur . 

Sulhu birdir vH parçalanmaz .. 
Bioa .. naleyh sulhu kurmak için 

yapılan konuşmaln rın da ( perça
lanm»z) olma ~ı ldzım<lır . Binaena

leyh Almanya ile , aksi takdirde 
h ç bir şey kazanmadan her ş eyi 

keybetml k tehi ikesile karşılaşırız . 

Son gürılerde demiryollerı 
üzerinde tren ve otoraylarıo ara· 
ba ve haıvanlara Çarpma vak' a 
leııoıo aııtığıoı ve günün birinde 
çok ,feci kazular olması ihtimali 
bulunduğundan her hangi bir ka
zaya sebebiyet veıilmemeai için 
icap eden tedbirlerin alınarak 
köylere tenbibat verilmesi İç işleri 
bakanlığından İıbaylığa bildiıil· 
mittir. 

Mersin idmanyurdu I 
Saha komitesince mü

sabaka ~şı sayıldı j 
Geçen pazar günü ıchrimiz 

stadyomunda Adanı İdman yurdu 
ile Merıio İdm•n yurdları arasın 
da yapılan kupa maçında Adana 
l~man yurdu ; Mersin İdman yur
dunun kulüpler mesul muıahhas 
!arının aralarında yapmı§ olduk 
!arı mukavelename abkamıua mu
halif berekette bulunduklarını id · 
dia etmiş ve keyfiyet mıntakadan 
sorularak alınan müsbet cevap 
üzerine Mersin İdman yurdu 
ıaha lıomiteai tar &fıodao müeaba· 
ka dışı .. yılmıştır . 

Büyük Balo 

5 ikinci kanun 935, Adana kur
toluşuna ıaıtgeleo günün akşamı 
Hı lkevinin himaycsindı ve ço· 
cuk esirgr me ve kültür kurumları 
tarafından idare edillmrkte olan 
Bakımeviodeki fakir ve kimsesiz 
okul öğreuicileri çıkarına büyük 
bir bolo verilecektir. 

Kurum; balonun çok mükem· 
mel ve eğlenceli olmaeı için şim
diden hazırlıklara ba§lamıştır. 

Baş öğretmenler 

toplandılar 

ilk okullar baş öğretmenleri 

dün öğleden sonra kültür direk 
torü Yunas Kazımın batkanlı· 

ğında toplanmış ve ödevlerine 
aiı:meseleler üzerinde görütmüş 
lerdir . 

Kireç ocağı 
Kıyası suçluları hak
kında karar verilemedi 

Kireç ocığında muhtarlık yü
zünden çıkan kavgada Zalıir ile 
Şevkiyi öldürmekten suçlu ve mev 
kul Süleyman oğlu Hhlil ile beş 
arkadaşı hakkında dün ığır ceza 
hakyeriode karsr verilrcekti . Fa· 
kat ; bakyerinca rapor vrrenler
den operatör doktor Nuri ile ba 
zı şahitlerin dinlenmelerine lü· 
zum görülmü~ Ye duruşma 9 lıi 
ıinci kanuo 935 tarihine bırakıl 
mıştır . 

Doktor Cafer 

İlimiz sıtma mücadelesi dok 
torlarıodao Caftr, Sıırt bükumd 
doktorluğuna atanmıştır. 

--~-------·~------------------------------------------~ 
Sivas Erzurum 

Demiryolunu da devletin milletten 
alacağı ödünç para ile başaracağı 

-------·-------
4 buçuk milyon liralık ikinci tertip tahviller sa

tılıyor. Müddet, 5 fık Kanunda bitecektir. 20 liralık 
itibari kıymetindeki bir tahvil 19 liraya alınabilir. 
fırsatı kaçırmayınız 

--~-------------------~------------~------------

Şehirde odun ve kömür 11kıo
tııının alıp yfirüdüğü şu günlerde 
hepimizi ilgilendiren aşağıdaki 

malumatın önemle okurıması fay
dasız olmasa gerek : 

1 - Maden kömür itleri Türk 
A.ıonim şirketinin Zonkuldaktaki 
fabrikaaındaki Türk antıransiti 
namiyle imal edilmekte olan Sö. 
mikokun satışa arzedilebileı:eği 

fiat hakkıoda olan incelemeler 
sonucuna kadar muvakkaten İı -
tanbulda Depoda vasıta ü~erinde 
teslim tonu 24,5 lir.ya ntılmaaı 
na ve ileride tesbit olunacak fia· 
ta göre fa, kın alıcılarına iaduini 
temın için şirketce b r alıcıya bu 
yolda makbuz verilmesine karar 
verilmişti . 

2 - Yapılan incelemeler oeti 
cesinde Türk antıruılinin kuvvei 
baruriye itibariyle İstarıbul gaz 
hane kokuna nazaran onda dört 
Alman kokuna nazaran onda iki 
yüksek olduğu İstanbul iktisat 
v~kileti tablilatı ıüccariye labora- I 
tuvarı yoliyle yaptırılan resmi tab- ·ı 
lille. den anlaşılmış ve maliyet 
elamanları üzerinde de yapılan 
iocelemdeı sonunda beher tonu· 
nun 1 İlkıeşrin 936 da tekrıır 
yapılacak tetkilht neticesine ka
dar aşeğıdıki fıatlarla satılmuı 

tekarrür ttmiıti r . Zongoldıkta 

febrikada teslim fiatı 16 lira 80 
kuruş , Zonguldak F. O. B. fiatı 
18Jlira 10 kuruş, İstaubulda d.po· 
<la vasıta iizeıinde teılim f11tı 21 
lira bu fiıtlarda aatıcıya ait olan 
muamele vergısi dahildir . 

3 - Yukarıdaki fiatlar esas
larıoa nazaran muamele ifasının 

temini ricasiyle Zonguldak. , İs · 
tanbul valilikleıine ve malumat 
için bütfin valiliklere yazılmıştır. 

Hava soğudu 

Şehrimizde bava iki günden
denb.ri çok soğuk gitm . ktcılir. 

Odun ve kömür ihtiyacı çok f•z 
lalaşmıştır . Fakat her gün de yaz
dığımız gıbi fiatlar eıki yüksekli 
iioi muhafazada devam etmekte 
ve fukara halk çoluk çocuğuyle 
soğukların fazlalığından ıztırap 

çekmektedirler. 
llbaylığm ve Urayın bunııı bir 

an önce bir çare bulmoeı lazım
dır. 

Urayca para cezasile 
cezalandırılanlar 

Demirci Yusuf oğlu Şevket, 

caddeye işediğinden 200, Hacı 
oğlu Rıfııt, sokağ.1 su bırakıtğıodan 

100, Aşçı Kamil oğlu Derviş ve 
balı.kal Osw ,o oğlu Ahmet, dük 
kanlarına le•ha asmadıklarından 
200 er, bakt .. ı Musatafa oğlu Ab 
me, Man•v Mrbmet oğlu Hüaeyin, 

1 Maoav Mebmd oğlu Ali güzel 
sesi, Mooav Mustafa oğlu Mehmet, 
Sült>yman oğ l u Tabir, Hcı Ali oğ
lu Mehmet uri, Kebapçı Süley

man oğlu İbrahim, Sıhhi muaye
neye gitmediklerinden 1200 • r , 
Hancı Bekir 6ğlu Rüstem, be 
la lağamıııı paılattığındao 500, 
çiftçi Süleyan oğlu Hdbip, arabacı 
Ahmd oğlu Mus•, arabacı llyes 
oğlu Halı!, bakkol M, hmeı oğlu 

İbrahim, fuzulen cad<leyi ve kal 
dırımluı İşğ-1 etİ iğ ı urlen 100, ma· 
raoğoz M lımd oğ u Mustofd, Ka· 
n~r~ dışın.la k · ~•k ola.ak koyuo 
kest ı ğin d ığiıı J rn 500 bakkal Ü• 
mao oğlu Ahm~ t, Manavl•ğd ve 
maoav Sülryııı•n oğ 11 Stlim lıak 

kallığa •ıl qya satlığ : odan 100, 

• 

muzda elbirliği ile yu 
1 
1 

ülküsüyle , iki yıl öııc< e~ 
lı . ıer c 

ye Umum 11uyıg~r ·'i ~ur 
adiyle bir mesle bırlıi dt 
tu . Bu kurum geçen\etrull 
rada topladığı yıllık ~u rı d 
isıuıni Tüı kçele§tiroıJŞ '

1 
,~ d 

"bt e 
yılda kazandığı trcru. ,ıııı 

• . ııı§l 
nizamnamesını ge pı 

Bu yıl için Haytiy•t 1 
AbıP' Ankarad•n Saylav N~rı 

Uluçay ile Arzum•0 ıiP 
lst . nbuldan. P.of, Nur~l 1110 

Belediye kimyabaoe~• 0oıi 
Mustafa Mudih , Ek00 

11 
kanlığı kimyageri Meb:ı A 
merkez idue heyetıne. ôıl 
radan kimyıger VıbY'. i 
yü~sek Zıraat Endüs11~1i1 
fenJiyar Esat , Dr. B• 1:1,~ 
Kerim Ömer Ç9ğlat • fı 

b N. · ·· b•I' y., ay ıyazı , yuz ~ıı j 

fen ve sanattan bin başı 0 ~' 
murıkipliğe Y. Z E ııdÔı ıl 
Ömer seçilmitlerdır · 111 

kan Vahyi, genel sekle 
diyar Esat , mubıısiP 
Tevfik olmu§lardır . 

b 
b 
ıı 

tc 

b 

ın 

b 
d 
k 

Kurum adr~si : j ~i 
Ankara posta kut,:j1 

Boza~tıd~ 
,ıı 

Şimendifer aı11 ~I 
arasında tifo gpr 

Bo:ı:antıda şimendıfe;; kQ 
ıırasında tek tük tifo ••.

11 
M bi( 

dfiğü ve bunun üıetl ( I ç, 
ameleye aşı yapılmakl' rııl ,, 
fenni tedbirlerinde aJıpO' ~~ b, 
ve sosyal direktörlüğllVe ıle 
miştir . ~Q 

Arabalarını çarptır~ 1•r 
-----/ IQll 

I' Mermerli uramındıı 0 

··rt11 
seyin oğlu Mustafa, sıı ~1 
duğu araba>ını Edirne bBı~ 
Bokırsındı uram.n<la oL"~~ 
mın üç yaşındaki oğlU ~ ı• 
ve Kozanın Ai\'zıkara d 

~ur 
Mohmut da nrobasını "dıl 
Mustofaoın on yaşlorıV ~· 
Aliye çaptırarak tekr~r J' 
terine lüzum görülecek 

1 
~ . e 

ynrolanmal ıı rına s • lı e b 1 Y r 
!erinden y :ı ~ olonıııışlortl' 

Şaka yapfl'l1f 
J' . rıııO 

Çukurmescıt ura ıl 
ran İhsan oğlu Abdurr9~,ı11 
fak kabvrsı öoüode ~ı 1 

ı~ı' 
Karşıyaka ııramında o b' 
dar nğlu İsmaili bıçaJ.;1~,ıı' 
dan yarohdığından Y8 

tır. 

landırılmıştn . 

•o 
•et 
lı, 
Cdi 
~eı 

~oı 

leııı 
tıkt 
lııe 
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Yeni Türkiye ve önderi 1 Boyalı makarnalar Malatyada 

! hakkında Bez fabrikası kurulacak 
.Müoih'de çıkan "Völkischer Beöbachter,, gazetesinden: 

Bundan kısa Lir zaman evvel volmaktan kurtarmak ödevini yük· 
Cuo:ıur başkaoı aleyhine hazırla lendi. Buouo için de yav•~ yava§, 
11

•1a bir komplonun meydana çı- adım adım ilerliyordu . Yabancı 
karılmasrle bir kaç müteus!r ve unsurlara 'karşı duyulması lizım-
beyecanlı gün geçiren Türkiye, bu gelen mukavemet hislerini aşa· 
•eneki ulusal bayramın1 her za- gıdan yukarıya, bıdkın ruhunda, 
l!ıaadan daha büyük bir . göremle kökleştirmek için mütemadiyen 
tca,it etmi§lir. çalışıyor ve kazanılan merbalele · 

Ko1aplo meydana çıknıca bü ri nihai zafere ulaştarmak üz"re 1 

liio memleket ıiddetl~ protesto bir çok fedakarlıklara kat.lan°:'~- !' 
etaıiş ve devlet ,Başkanına karşı ğa mecbur {oluyordu . Dıyehılı 
duyduğu ıadakat ve sevgiyi bir riz ki, bir ordu değil, fakat bütilo 1 
defa daha teyit etmiıtir. 1bir ordu d~ğil, fakat bütüo bir ulus 

l~te bütüo bu hadiseler, ulusal Türkiyenin istiklali için 11vaşmıı 1 
bayram üzerinde derin tesirler tır . 1 

bıra!car~k, ouu• Türklerin kurta- Silahla yapılan savaş ile bir· 1 

tıcısı Kamil Atatürk için yapılan likte me~leket içinde binlerce 
tek ve muazzam bir tezahurat yıllık anane ile, hıkiraza uğradı· ı 
balioe koymuştur. . j'ı halde bala kökleri sağlam olan 

Kamil Atatürk' e, ba tmağa telakkiler le, saltanat ve bi lafetle 
lllllhkum olan bir ulusu adeta bir de mücadele etmek lazımdı ki, bti -
harika şeklinde kurtararak yeni· na da aynı derecede sabır, azım 
deu bayata kavuşturmak ve bütün sarfetmek icabediyordu · 
kuvvetlerini kaybeden bir millete Daba sonra bütün dünya ba§~ 
8•rsılmaz bir inançla mukavemet lanılan devrim ve kalkınma eıeri-
kudretini . iade etmek imkanını nin mantıki neticesi olduğu bal-
Vere;o ve nihayet bütün bir dün de Kamil'ın aldığı reform tedbir-
Yaya kar§ı gelmek cür'et ve ca.saret lerine ve bu tedbirleri o Türk u-
bab§edeo şey, üç haslattan ibaret lusu tarafıodao ter~ Jdüteüzce ka 
tir. hulüoe hayret etmittir · 

Bunlar : Bir riyaziytcioin en Biraz fazla cesurane gibi du 
iııce ihtimallere kadar hesaplı· ran yeoilikler, öndere kar§ı mut· 
Yarı İD§a kabiliyeti, bir savat ada- lak bir güven . beslendiği ve çü-
llıının yalnız ·ahlgııohğı ve niba· rük bir ideolojinin yerine millet 
tet bir feyleıofuo olgun itidali- ve istiklal mefhumlarıin ihtiva •-
dir . den bir yenisi geldiği için mu-

Bu üç amiJ, kendiıioin bu ö· vaffak oluyordu . 

~t\'in halline memur olduğu hak· Türkiye , Devlet olarak da 
kındaki mukaddea inançla birle- önemli bir m~vkie geçti. Bir aya-
§crek bu gün onun bulunduğu ğının Avrupıda olması ~ B•lkan 
llltvkie çtkarmıı, yani uluıunun andlaşmaeına iştiraki , Yuoanis· 
htatıcısı, •yenileyicisi ve önderi tanla , Romanya ile , Yuğoılavya 
Y•pmıştır . ile mukaveleleri , onu Avrupa si-

Ber ne kadar oaun Subay o· yasasıoıo sayılı faktürlerindeo bi-
tulunda iken riyaziyeye olan ka ri yapta . :Türkiye önce olduğu 
biliye ti berkesin dik kıt nazarını kadar §İmdi de , Çanakkale Bo · 

ç~koıiş ve ona " Kimıl ,, adının ğaziyle , bütün dünya siyasasını 
1&kıtmaıını mucib olmuısa da bil- ilgilendiren noktalardan birine sa· 

Yenilecek ve içilecek şeylere 
katılacak zararsız boyalar hak
kmdaki talimatnameye göre bo· 
yalı makarnaların paketleri üze
rine (Boyaladn) yazısı yazılmak 

lazımdır. Bazı yerlerde boyah ma· 
karna paketleri üzerinde küçüle 
yazı ile (1596 uumarıh umumi 
hıfzıssıhha kanununun 188 incı 

maddesi ahkamına ve talimatna
meye muvafık bir şekilde boya. 
lıdar) ş«>klinde veya buna benzer 
ibareler yazılmakta olduğu görül
müştür. 

Sağlık ve sosyal yardım ba
kanlığıodao ilbaylıia gelen bir 
bildirimde talimatnamede yazılı 

kaydm bu suretle deği§ik ibare
lerle balkın aldatılmasına vesile 
olabileceğinden bu gibi makarna 
paketlerinin üzerine normal harf. 
lerle sadece (Boya1ıdır) kelime 
si yazılı rtiket yapıştırılması li 
zım geldiği bildirilmiştir . 

Çukurova çifliği 
davası 

Türk - Fransız muhtelit 
mahkemesinde bulunun Adanade. 
ki Çukurova çiftliği davasına ha· 
kem seçilmiş olan Holanda eski 
ziraat bakanı Vanderstok, bu da
vaya aid evrakı tetkike meşgul· 
dur. 

Dün mahkeme reisini görmek 
iıtemişse de, reisin rahatsızlığı 

dolayısile buna imkan bulamıtmış· 
tır • 

Yarın, mahkemeden bir di
ğer selabiyetli zatla görüşecek ve 
en kısa zamanda Adanaya hareket 
edip yerinde tahkikat yapacak 
tır. 

"Kurun,, 

Bulgaristandan geçecek yu
murtalar için kolaylık 

Birinci endüstri plAnımızın men· 
sucat kısmında mühim bir m€vki 
işgal eden Malatya bez fabrikası
nın bir an evvel inşa ve faaliyete 
geçmesini temin için iş , Sümer , 
Ziraat Bankaları tarafından milli 
bir te'jekkül vücuda getirilmiştir. 

Nazilli fabrikasımo ince mallar, 
Kayseri fabrikasının kaba mallar 
imal etmesine mukabil Malatya 
fabrikası orta s nıfın ihtiyaçlarını 

temin edec~k malı imal edecektir. 
Öğrendiğimize göre vücuda geti
rilen milli teşekkül yafmz Malatya 
fabrikasının inşasını deruhte etmi
yecek, ayni zamanda Türkiyenin 
iyi pamuk yetiştiren sahalarından 
biri olan Iğdırda ayrıca bir men· 
sucat fabrikası daha kuracaktır . 
Bundan başka Ziraat Bankasının 
Adana mensucat fabrikası tesisat 
itibarile çok eski olduğundan Ayni 
teşekkül tarafından tamamtn mo
dern bir hele sokulması da karar-
laşmıştır . 1 

Malatya fabrikasınıa inşasına ı 
5 milyon liradan fazla bir iermaye 
tahsis edecek olan bu milli teşek
külün endüstri plAnımızm sürat\e 
tatbiki için d iğt:r muhtelif işler de 
deruhtij edeceği anlaşılmaktadır. 

Sivas plincarhtrr Turhc.ıla 
· sevkediliyor 

Siva:~tan yazıldığıoa göre, Sivas 
ve çevresinde '1 urhal şeker fabri
kası için ekilen pancarların top
lanmasına devam edilmiştir. 

Toplanan pancarJar doğrudan 
doğruya vagonlarla 1'urlıala sev
kedilmektedir. Şimdiye kadar J 20 
vagon könderilrniştir . Sivas ve 
çevreElindeki pancar ekimi yağmur· 
!Arın zamanında yağmasından Jo
la yı bu yıl çok v~ rimli olmuştur. 

Suriye ve Filistinde 

Asri Sinemada 
• 

27 Teşrinisani çHrşamha günü akşammdan itibaren 

Dünyanın en büyük facia ve korkunç filmler artisti 

Boris Karloffun en heyecanlı filmi 

korkunç ev 
Filme ilaveten : 

Türkçe izohotlı Foks Jurnal - Belçika Kraliçesinin bir otomobil 
tenezzühünde uğra<lığı feci kaza neticesi vefatı. Kaza mahalli, otomo

bilin nehirde hurdeheş vaziyeti cenaze merasimi 

İtalya Habeş harbine ait son vekayi 
6166 

(Tan) 
Sinemasında 
Bu ak~amdan itibaren 

Büyük Alman edibi Arnold Zuveytin eserimlen alınan muazzam bir 
filim 

Grlşa çavuşa 
Baştan nihayeyete kadar insani heyecan için~e sü.rü~li~en bu mi

silsiz eseri behemehal görmelerine mühterem muşterılerımıze tavsıya 
ederiz· 

Gelecek program : 

Yaşayan öliler 
Pek yakında : 

Biçikanne 
Şan do 

King Kongun oğlu 
6174 h•saa bu kabiliyetinin ooa ileri- hiptir . Asya dedetlerile olan mO-

de soğuk kauh vo_maolıki dü§Ü- nasebetler , tam bir kavrayııla 

Almanyaya ihraç edilmek üzere 
Bulgaristandan transit olarak ge
çen yumurtalar için şimdiye kadar 
Bulgar hükümetı baytar şehadet · 
namesi arıyor , bu yiizden bazı 
müşküller ortııya çıkıyor, bilha:5sa 
ihraç maddelerimiz gidecekleri ye-

Elmalarımıza istekli çok=----·------------------------tıGtü ile eo büyük siyasa [adam- daha muntazam bir bale koaul-
l,,1ndan biri y--pacağını kimse <lu ve İran , Efgaoistın ve lra\da 
18bınin edememişti . aoleşmalar imzalandı . PreD!İp-

0, gece Türk devrimine karıı· lerindeo ıa~maksızın istiklal har· 
~•dan ıessiz sed11ız yaşamış, fı biodenberi Sovyetlerle dost mil-
at ondan sonra Gelibolu muda . nasebetler tesis etti . Şimdi de 

f"8•qda şeref kazanmış ve Jiya- Doğu Afrika taraflarında ba1gös-
kat11• şöhret sahibi bir General teren aolaşmulıklar , Akdeniz 
01

11rak savattan geri dö.1müştü . devletlerinden biri olmak ve teh· 
~l'tık bütün faaliyetinin bu nok- likeli mantaka dahilinde hulun-
l&d~ nihayete erdiği umuluyordu. mak itibariyle yakından alakalı 

Halbuki asıl faaliyeti bundan olduğundan , büyük bir ıükunet-
•on,.a başlıyordu . le lazımgeleo korunma tedbirleri 

Vataomı , fanatik bir şekilde alınmııtır · 
;e~eb Subay, memleketinin yeo-
11 bir yolda yürüdüğünü idrak 
td· 1Yor t fakat ne yapmak lazım· 
~eı,ceğini kafi surette keetiremi

f0•du . Fakıt bu tereddüt ve hek
tl!ırne zamanı, bir ıeyi idrak et-
1~ten aonra, derhal be ıekete geç

~tk iatiyco bir kimıe için, çok 
Cı geliyordu . 

k Memleketin dış 11yasas1 milm· 

1.
6" olduğu kadar karışıklı, Ga. 

,;.~ ~evletl~rio her bitiıi Türkiye 
b~- dığerine karşı bir kuvvet fak. 

·-------
Zamanfl ırmağı 

çevrilecek 
Kayıerideo bildirildiğin~ gö

re , Seyhana döküleo Zamanti 
ırmağının Kayseriye çevrilmesi 
için, çok eskiden hazırlanan pla 

nın tatbik edilmesi imkanla· ı •· 
raştırılmaktadır, Şarın su ihtiyacı 
karşısında bu yoldan kolay su ge· 
tirilebilectği umul~aktadır · Bo
şuoa akarak Seybaoa karlf9D z,._ 

. re geç vasıl oluyordu . 
Bur gar hükümeti nezdinde te · 

şebbüsler yapılm•ş ve bayt ır şeha
detnamesi kaldırılmıştır. Bundan 
sonra Bulgaristana transit yolu 
ile gönderilecek yumurtalardan 
Bulgur hükümeti yalnız menşe şe· 
hadetnamesi arıyacaktır. 

Dıırum.yumurta ihracatçılarımız 
arasında bir memnuniyet uyandır
mıştır . 

32 gün 

-·- - --.?; ·-- ---

Bu yıl. Filistine elma sevkiya
tımız geçen yıllA ra nisbetle, k~y
dedilflcek derecede çoğalmıştır. 

Filistin piyasalarında, iyi tasnif 
edilmiş ufak anbalajlı partilerin 
kolay satıldığı haber verilmekte
dir. 

Hayfada Türk elmalarının bat
manı 3 - 4 Filistin kuruşuna sa
tılmaktadır. Küçük bir pazarı olan 
Hayfaya yapılan sevkiyatın yavaş 
yavş ve küçük partil~r halinde 
gönderilmesi tecime] daha iyi so
nuçlar vermektedir . , 
sonra 

İki tekerlekli 
baları yasağı 

öküz ve camus ara
başlıyacaktır. 

Şimdiden dört tekerlekli araba 
edinmeli. Uıij olarak kullandığı için, bant 

:nıakereleri gittikçe uzuyor, kom i: ~evl,tlerio eılıklar üzerinde 
rnantının ~eyil noktasından ~ay· ~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

t dıa ettikleri hakJar ber gün hi 
Q~ daha .fazlalı§ıyor . 

1 l'ürkiyenio Avrupadaki ayağı 
\''tbaoıile lfaydırılmak. isteniyor 
,,e ltıüslümao alemi mütemadi-
''rı p"·k~ d a-o uyor yıkılıyor u . 
ı. Kaınalın en büyük mfıiyeti, 
tı IJ d., urn kl'rşısında imkaoın sı· 

it 1 
'İ .cl• ını açıkça anlamış ve gaye-

'-& tesbit etmiş olmas,d 1 r . 

~ Bir z.amaıılar A~yayı ve yarı 
G ~tupayı kaplayan eski par lak 
~ 'tllanlt de\'L·tini yeoideo kur· 
l ~k fıluini kolay hkla terk ederek 
~ .. 111al bir Türk devleti kurmak, 
b:;k toprağında Türk kanını mu. 

8
Z• etmek ve Türk ırkını malı · 

seriye çevrilmesi de kolay görül
mt:ktedir . İlbaylık bu hususta il
gili bakanlıklar nezdinde teıeb
büı)erde bulunmuştur . 

Deniz yollar1nın 
vapurları 

Doniz yolları iılaroei içio yeni
den yaptır.lacak vapurların pro· 
je lcrinın uzman bir kurul tarafırı

dun Arıknrnda inc r• l,·ndikt•ın sonra 
d~rı z yolları id ·ı resine gönderıl
<l•ği bellidir . 

Dı· ıı • z yolları İlluresi , uzmm 
kurulun Jüzeltnır!erine göre, pliln
larıoı h ıı zırladıktun so:-ıra aşann

tiyelere tokl_ıflerini yapmak üzere ı 
_göoderecektır . • 

Fenni nasihat ve bilgiler 

Tifodan ve bütün Mikroplarla hastalıklar.lan kaçınmak iç:in yağ
mur\lan Vcl ya lıPr hangi hir şekilJu lıulunmıynn v., hakiki kaynak 

olıluğonıı ılaimd isbut edcıı 

Ayran Kaynak . 
Suyundan içiniz 

Suları yoğmımlıın bulanan pınarı ır fr-,nn...ın saoit olduğu Vflçhil•! . lıa-, 
kiki ve d ... rintlım ~elen pınar suları J .,Ril , ~rıtlıi p . n o rlnrJır . Bu sular ı 

dı.ıima kiılımir , bulunır, mıkroplanır, tehlikelidir. 1 
Bunun için s.ul:ı~ın berrak olunrnı sedniz, ve bu , sılıhatıııız namına 

e
1

n mühim endışeııız olsun. 6171 1-30 • ,, 

Alsaray sineması 
Bu akşam 

Yeni makine prozsüz se~le iki film birden 
Fevkaldde proğramlarından Lirisini taktim ediyor 

1 

Altın 
Mümessili : 

ilahi artist biriket helm 
Şaheserlerinden biridir 

2 

tomun intikamı 
heyecanh avantör 

haberleri 
fevkalade 

ilave: dünya 
film 

Dikknt : Sinema. tam snat 8 ,30 da başlıyucaktır. 

gelecek 
., 

program : 

Kastadiva 
6174 

5370 163 



( Tftrk ~zil J 29 Son turln 1flj 

iki yabancı 
diplo..-nat 

muf!Ur . 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo ]'iyatı 
CİNSİ Satılan Mikdar 

Kilo 

Ekspres 
iane 2,12,5 
Yerli "Yemlik" 

l--"::...-"..;;T;.;;o..;;b..;;u..;;ro;.;t..;;u..;;k.::."-..._-1.-,85 l,90 
HUBUBAT 

Buj!day Kıbrıs --~---------· 

Yerli 6 

" 
Men tane 

Arpa 
Fasulye 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 

1-~-S-is,-am-=..--,..-...----ıs __ U N 
900 

Hazır 

Liverpul Telgrafları 
::S I ll I 1935 

Santim 

6 
1 inci K. V udeli 6 

Pene 

73 
41 

, ______ ----------1 

Kambiyo ve Para 
İŞ Bankasından alınmıştır. 

-
Liret 9179 
Ranmark 1 CJ7 
Frank" Fransız,, 

Kitapta Türk mille ti laribioio ı-..:::-=---:-'---'--'---- ı--r-11V7I-~~~~~'..:!: 
2 inci K. Vadeli 6 37 Sterlin "logiliz" 620 50 
Hint hazır 5 97 Dolar "Amerikan" 79 40 

muhtelif devirlerindeki çıkış ve 
yayılışları ile ı,lc elınarak kurdu 

Nevyork 11 63 Frank "laviçre" 

ğu devletlerin ve kültürlerin ka- 1 
rekıeriıtiği verilmektedir . 1 8 e J e d İ y e İ l a o l a r ı 

Ayrıca, Türk devrimi ve bu· 

nuo ııyuel, ekonomik ve kültürel ----------------------------
amaçları bıkkıoda ollbjektif ol
makla beraber çok cntraısan mü· 
talcaları vardır . 

Meıela, kapitülisyonlar hak· 
kında yazılan satırları ve Avru
paoıo bu eski ve ağır günahını 

bir Türk bile Hiıcboff'ıan iyi ya-
zamaz . 

Anli:arada Türklüğü severek 
Türkleri tanımak istiyerek yazıl
mış bir kiteptır . Onu da Almıo
ca bilen Türklere tavsiye ederi:ı:. 

Kahire 
mektupları 

-birinci sahifeden arlan --

Bu kurşunlaıdan 14 yaııoda 
bir oümeyişcı ağır surette yara 
landı . Polis bütün Avrupalı ma· 
&-azaları ihtiyalan kapatm~ğ• da
vet etmiştir. 

V aziyrti müzakere için topla
nan kabinenin iclimaı altı saattan 
beıi dtvam ediyor. 

Salahiyetli kayıwıklardao alı
nan haberlere göre; kar~aşalık 

umumi bir ıekilde şehrin her ta· 
rı.fıodao vukua gelmiş ve bir çok 
hadiseler olmuştur. Bir çok yer
lerde nümayİfcilerle polis araaın
da kanlı mliıademelcr yapılmıştır. 

Gllndüzkü nümaf9lerde cadde· 
!erin bemen blltüo lambaları kırıl
dıiından gece tehir korkunç bir 
karanlık içinde kalmıştır. ıokak 
larda devrilen birçok araba ve 
otomobil vardır. 

Dünkü çarpıımalarda kurban 
gidenlerden biriside eski nazırlar
dan Şükı ü Beyiı;!oğludur. Kendiıi 
bir kurşunla ağır surette yarala· 
ouak bir müddet sonra ölmüştür. 

Bu müaademelerde ölüp ve ya 
ıalanların mıkdarı ikisi Polis ol
mak üzere yirmi kişidir. elli kişi 
tevkif edilmiştır. 

Temyiz mahkemesi husnıi ve 
fevlcrlade bir toplantıda hülc(imele 

İstiml4k olunacak Takdir olu nan İstimlAki yapan 
mülkün mahallesi 
cinsi ve mesabaeı 

Durruuş Fakı M. 317 
metre murabbaı arsa 

Durmuş Fakı M. 488 
metre murabbaı nrea 

Durmuş Fakı M bu 
arsalar üzerine mebni 

bedel 
Lira 

150 

350 

Mülk sahibinin daire 
a-'ı Kültür Md. 

Abdurrazak Antaki .. 
vakfından Evksl D. 

Hacı Süleyman ağa » 
vakfından Evkaf D. 

ev ve müştemilAtı 350 EvkaC dairPSİ 
Yukarıda cine ve mesahaeile takdir olunan kıymeti yazılı iki parçada 

ceman 765 metre murabbaı arsa ile bu arsalar üzerindeki iki ev ve 
müştemilAtı 23 Nisen okulunun genişlemesi için Kültür müdürlüğünce 
istimlAk edilmekte ve bu istimlAke mütedair iıJare heyeti kararı Yüce 
Valiliğin tastikına iktiran etmiştir. 

Gerek bedel ve gerekse meeahaya itirazı olanların tarihi ilAndan 
itibaren sekiz gün zarfında belediye reisliğine müracaatları i\An olunur. 

6175 

Vilayet 
'ıluhammen 

bedeli No: Miktarı 

500 218 1342 
ıırşın 

daimi 

T&ribi 
Şubat 

340 

Cınei 

Arsa 

encümeninden • • 

Mevkii 
Hacı Veysel 

mektebi civarı 

Mahalle Huduılu 

Eski lla- Şımalen : 
marn Yusuf ve 

pamukçu Mis· 
tillı ve ber
ber Arslan 
vereseleri 
Şarkon yol: 
Ceouben : E
mine vere
seleri : Oar
ben: Halil oğ
lu Mustafa 
verese !eri : 

Hususi idarenin malı buluoan yukarda cinsi, mevkiiyle sair evsafı 
yazılı 1342 arşııİ arsanın mülkiyeti peşin para ve açık arttırma sure
retile satlığa çıkarılmıştır. 

istekli olanların % yedi buçuk pey akçehıriyl~ 2-12- 935 salı 
günü saat 10 da daimi encümene ınürncaatıarı. 6144 

22-24-26-29 

bir oot vererek son hadiselerde 1 
öniveuit .. gençliğine karşı göst.ri
lerı şiddeti ve lngiliz idaıe~izliğini • 
P•Oteslo etmeği karaılştırmı§tır. 1 

Bu hadise M.sır efkarıumumiye 
sinde büyük bir tesir ııynod rmış 
ve fevfkelade Lir <hemmıytıi haz 
olarak göıülmüştür. 

·-

DAOA•' 
BiRiKTiREN 
RA~T l;Dl;Q 

Balls Balık yağı 
Balık yağı 

satılır 

Norveçyanın · halis 
Seyhan eczanesinde 

11 

Bütün bu kalabalık 
nereye gidiyor~ .. ? 

Bir harika olan 

1936 Model 
16-2000 metre nıdyosunu görmeğe. 

6159 3 

6112 

Seyhan defterdarlığından: ~ı-
Tuzıa nahiyesi.ıin Dabakl8r. 11o 

yü arazisi dahilinde olup tahııı 1 ,ıı 
beş bin hoktar miktarında hnı P ;ı 
ait yaylım yerlerinin Üç Sdnel* r 
lakıyesindeo intifa hakkı şnr1~ 1 
mesi mucibioco 28- 11-935. 1. 
rihinden iti bu ren yirmi gün ~~·/ 
detle nıtıı·moğ.1 çıkarılmıştır. 

0
p 

3-935 çarşn.r. bu günü s:u' ~ıı· 
b•şt" ihale cdilec•ğınılen ıste pd 
lerin şaıtn3111eyi görmek ve ~il 

muhammen bedeli olaıı bin se 1~ 
yüz liranırı yüz.le yeıli buç 11;1~ 
nisb ·tın de ıl pozito yatırmak ·ı 1, 
milli eııılAk idıırı•sine mür:ıc'ı 
lcrı 6176 29-3-7-9 

Milli Mensucat fabrikası limited s~' 
yelesi direktörlüğünden : ~· 

Fııbrıkoıııız•lu çekilen pa"'~eıı 
!arın çığıtler ni çeğildiği t 1ır 1 ~ ıı 
itıbarıın 0'1 çok bir hafta iç'.P

11 
f 

knldırrualnrı saygılı mtişterıle111 

den rıca olunur. 11cı ... 
Ambarle rııııızda uz un 1J1U I' 

bekletmek için yer olmad'il1 
111i 

biriktiği takti•de çırçırların 1Jı' 
faaliyet etrn si ıcop edecı·ğ· 0 ,~ 
çiğitleri j(ÜO hükmü Ciatile s911~~1ı 
ınecburiyc·tinde kalıyoruz. pn"1

;
19

ft1 

çekildiği tnribteo iti beren b·' ı.ıtı' 
ıçinde kaldırmıyan esh ıhı n1•1 ri· 
dalı~ s'1oraki mürecaatlarırı•l9 

1 
p 

J. k . s" ' ğıtlerin satıl ığı giin ı pıyo 
61

1• 
bedelı v~rileceği ilıın olunur· 

1-3 ______ / 
. a 

Umumi nrşriyet ı:aii.ılU 

M. Bakşı 

.\ılana Türk eöıal _ a bll''ı 


