
S KURUŞ 

lt•lr•n - Hahet itlllfr 

Fransanın korkusu 

ingiltere ltalya ile 
hard etmekten 

Çekinmiyecektir. 

Londrada çıkan Sunday Ti
.. ,, gazetesinden : 

İtalya - Habeş anlaımazlıiı· 
-~Q baılanııcınd•o ibtibaren Mös
~o MıJssolini bu itilAfın; doğru 
•o doğruya :lrıgiltere ile ltalya 
"••ınde iki memleket mllttefikle
l'İ•io meydana ıetirdıji bir kav- , 
l•dan baıka bir ıey olmadığını 
'-111aya baıtadı ve bizim bu sa-
11.daki hareketimizi kiılcınçlık 
t, çekemezlik ıibi kötO amillere 
•iletti . 

.. İtalya ile bir anlaımıdt>n bü· 
~•k evantajlar çıkermek istiyen 
'•n•••ın Möıyö Muuoliniyi ıü
~~dirmek iıtememesi de çok t•
d ii bir feydi . Binaeaaleyb mo-
etn Sezarlalc mevkiini mub ~faz• 
tt~ek istiyen Mösy6 MuHolini 
için olduğu kadar Fraaıız b11ici 1 
)e nezaretinia pek te gafıl olma · I 
,, .. ılyuetind~o mBmklln oldu- ı f: .. lc•dar fayda çakarmata Ç•l•ıın 
"'Otyö Llv.I için de mazur gö
'•k imlrlaı .ardır . 
lıl, İnıiltere ile İtalya araaında 
~ bup nHıl çıkabilir ? S.:adece 
1eu Fraa11nın dahil :oıduiu Mtl 
ie,i'' cemıyeti azaıı olan devlet 

" m&tterek arzulıranı ve ide
~inl tatbik ettiiimiz ıında 

tea••Üze mara.ı kal.rıalc .. 
Bayle bir h•reket , mOte

~~Uli teabit edilen İtefya için 
~tin kötl bir py olur ve bi· 
~ tecavüz baretini bftıbOtün 

11ftarır • 
llemell eğer ltılya bir l•gilis 

~i•i•i tor.-ıler •• milletler c•
~Yetl paktanıa 16 ı•cı maddeıi
'- le•fikan Hıbetiıtına mühim
h..t g6tDrea bir gemiyi yakılayıp 
~teder1e arııuluNI kaaunlau 

kere daha tepelemiı olur . 
~ Fakat mfltfceviıin topa ıarı
iet'i•ndan korkarak btıtün dev
~•rlo karar ve tınibi ile kebul 
ta~~en~ bir vazif•den dönöl -
-,_ De zaman ılrülmUştOr . 

.. &löayö Muıolini logilterey.s 
't•p illa ederıe 1914 üo yeni bir 
lf.':!~eal mi olacaktlr ? İtalyanan 
~ ııstaaa kartı yaptığı tecavli· 

lllabkum edea dGayaoıo bize 
il yapacağı bir tecavOzü t11-
•e1a oaa yardım edeceğine 

-- --
ADANA : GUNLUK GAZETE 

lr- İtalyanlar bütün cephelerde hiç -
bir mukavemete uğramadan ilerliyorlar -
Teslim olan Rosguksayı İtalyan-

lar ikamete memur ettiler 

Yakında kanlı muharebeler olacak 
[ Radyo ] - İtalyenlar bütün cephelerde biç bir mukavemete ut· 

ramedan ilnlemekttdirler. Yalnız aon yağan yağmurlar, yollerı çı
kılm•Z bir hale ıoktuğundan lhlyan kamyonları ve nakliye kolları 
fevkalade mü§külat• uğramaktadır. Yüzlerce kamyon çamurlar• bat 
mııtır. Bu yüzden İtalyan lcıt'aları erzak bususuada sıkıntı çekmekte· 
dir. Şimal cephuiade ileriyr. doj"ru berekete ıeçen 5000 kişilik bir 
ltelyan kıt'ası bir çok tıbii giiclüklerle karıılaşmııtır. 

Mühim mikdarda bir Habeş müfrrz .. ai de Şim.I cephesine doğru 
yol• çı1'mııtır. Yakında bu cephede mühim harekata vcı: kanlı mu
harebelere intizar olunabilir. 

[ Rıdyo] - Mekkalleoin cenubunda onbin ld7ilik bir Habeı kıt· 
esı toplanmıştır. Çolc ıeçmed"o Habeı!erin turruZ'l geçmesi brkltn 
mektedir. Mamafıh halyaolarıa burada yaptıkları tabkımat ve kuv 
vetleıiain fazlahtıaa b"kılırsa Habt§ tHrruzunun muveffakiyetle 
neticelenrceğine hükmetmek lazımdır. 

Adısabebad~n g~'~" haberlere göre İtalyarılar, teslim olen Ha 
b"t kumandanı RH gOk11yı kOçük bir lıasabad• ikım~te m,.mur et

mitl~rdir. 
--------------~._. _________________________________ , 

Ford italyaya kamyon 
safmıyacak 

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

Ekonomik zecri tedbirlerin ltalyada 
ve diğer mem/e,.;etlerdeki tesirleri 

••••••••• 

iktisadi ablukaya iştirak etmiyen hüku
metlerin İtalya ile ticaretleri 

İaıiltere - Franll - İtalya 
arııındald ıon konuımalarda bir 
•Dlaıma ile Deticelenemedijlodtn 
İtal1aya icarı• iktiaadi zecri ted
birleria tatbikine yakında başlan· 
mai• karar verilmiştir . Bu 
tedbirlerin İtalya içio çok sıkı§ık 
bir dorum doj"uracağı mubıkkak 
olmakla beraber İtalya ile ıılcı 
bir tictret mDnHebeti bulunan 
memleketlerde de eksOlam,.ller 
yapacatına şüphe yoktur . 

Bu huıuıta okurlarımızı ay
dınlatmak mekıedile muhtelif Av
rupa gazetelerinin neşriyahoı ter 
cüme tdiyoruz : 

P•ıİBte çıkan ( La jıunı e'in
duıtrt.lle ) den : 

Ceoevre müzakerelerinden at.
nan neticeye göre : Dö,t devlr.t 
halya ile ticari mlibadeleainde 
muhafazada ıer beat kalacaktır . 

vay, iktisadi zecri tedbirlerin tat· 
bikini red edecektir . 

iktisadi abluka dolayısile mey
dana gelecek ziyanları karıılamak 
için Cenevre konferanaın1n bir ç•
re hıılmaeı lazımdır • Akıi takdir
de ablukayı tatbikten çekinecek 
devletlerin adrdi artacaktır . 

So•yet Ruıya buna mani ol· 
mak içio bir teklifte buluomuf 
tur : 

Zecri tedbirleri tatbik etmiye
cek devletleıre de aynı zecıi ted
birleri kullanmak. Fakat hu sulhu 
temin edecek yerde itilafı dah• 
tehlikeli bir tekle solcmaktao baı
ka bir şeye yaramaz . 

İtalya, ablukenın h11icinde k• 
lan dört devl~te ; Birletik Amı
rike hükumetleri , Almanya, A· 
vuıturya, Macaristana ihracatının 

Sovyet Rusyada 

Demir yollarını boza
cak çete yakalandı 

Moıkova : 4 (AA) - "Tes ,, 
•jan1Jınan Kebarovakideb haber 
aldığına göıe 26 teşrinievvel tari· 
hinde eltı ıilibh Karedan mil· 
rekkep bir çete Maoçuriden ge 
lerck Sovyet arazisine girerken 
sınır kerakolları tarefında.n görül· 

mliı ve bu arada bir müsademe ol
muıtur. Müsademede çetecilerden 
ikisi ölmüş, üçü yaralı olarak tu
tulmuş, biriai de kaçmıştır. 

Hadisenin olduğu yerde hir 
siirü İıtica riHle)eıi, siliihl.ıır ve 
rayı.,, hozm•ğ• yarayan anahtar
lar bulunmuştur. 

Çet"cilrrin takip t- ttiği ,.oldaD 
aoJaşıldığıoa giSre niyetleri Gro
delıovot-vladı voıtok demir yolu
nu boıoıaklı . Bu yaralı heydut
ların ifad .. lerinden de sabit olmuı· 
tor. 

Çete ıüel bir teıkilit olen Sar· 
aagou teşkilata tarsfından kurul
muıtur . 

Yunanistanda oy 
Ulusun kısmıazamı kral 

lehine oy verdi 
Atirıa: 4 (AA) - Yuaen Ge

neoloyu"da 1,527,714 kiti oyuna 
vermiıtir. Bunl•rdı1n l,491,9J2 si 
oyunu lu~llık lehine, 32,4.54 Ü 

bugünkü rejimin devamı lohine 
ietimil et mittir. Geri kalan oy 
pusleları bottur. 

Loadra: 4 (A A) - Yunan 
kralı Yorgi, geaeloy ıonuca bak 
kında ulusan geri ıelmemi iste· 
meainden dolayı çok memaoaum; 

demııtir. 
Kral Yorgi birkaç gln d.ha 

Londrada kalacek ve Yuoaniı
tandan gelecek bir heyeti b-k
liyecektir. 

Kral Yorgi; Pazar akıamı 
binlerce tebrik telgrafı almıştar. 

Atina : 4 ( A.A ) - Çalda ı is; 
kral Yorgiye Lir telgraf çekerek 
genoy ıonucunden dolayı kendi
sini tebrik etmiştir. Eski baıba
lıan ulusun kraldaa ıükun ve re· 
fabın tı ıisiui ve en• ya1a ile se
libiyeti ttsbit enilecek bir büku 
met ku:ulmasını ist•mekte oldu 
ğanu tı:baı üz ettir mittir . 

Prens Pol Belgrada 
döndü 

..... bilir mi ? Ôyle HDI) Ol uz ; 
1• henüz bu derece çıldırma 

Bunda~ baıka Arjantin ve Oroğo-
yüzde yirmi sekizini yapıyor ve mem 
leketlerdea aldıiı mal ithelatıaıo 
yüzde 33 nü teşkil etmektedir • 
Almany•, İtalyan demir ithalatı 
nın dörtte birini, Avusturya yüz 
de dördlinü , Birletik Amerika 
11,5 nu temin ediyor . 

Belgrat: 4 (AA) - Yugos
lavya kral naibi prens Pol Lou 
dradan Belgreda dönmOttür. ' Eter İtalya bu yola aaparH 

bir mOttefık bulamıyacekhr. 
8inaenaley bize bu yolda 

.::n okuyıc•k oluna ıüphe· 
ho,. tidecek bir ihtimel 

lclir • Fakat 1914 hortlağın· 
korkarak bize tevdiğ edilen 

' .. Heyi terk etmekiaabofd•n 
fena bir ıe1; hicebıivtır olur 

Prınu içia , becerikıiz diplo 
"nin lnglllz etkirı umumiye· 

e k11bettlrdiği yeri tekrar 
-. llaa•k ber belde kolay bir fey 
j•caktır . Ve ancak kuvvetli 
rıoaız ibükiimeti reakıiyo

t ba vaziyeti tehlikeli bir ıu
I~ '-tatınasıaa mHI olabilir • 
i ~lci biı ilci memlektt eraıın· 
Jı lıir anl•ıma ·, dDnJ• ıulbu 
~ büylik ferttır ve bu dai 

Yle olıcıktar • 
il.. IOD tehlikeli ihdllfda ln
ttc1en bııka her Jerde Hı
•• d~ğil Avrupı, dltünOlll· 

• llıbtfi&tan ; ebedt FrıDPıl
•• illtfltfınıa yeai bir cephe· 
tn baıka bir ı•Y dejUdir . 

ltebeşistın meselesinde Fran
sa da lngilterenin tuttuğu yolu ka
bul etseydi harp olmıyacaktı. Hu 
husuıta iki memleket arasında an
laşamamazlık oldu çünki; her bey· 
nelmilel mesele önünde -Avustur· 
ya mes( Je..,i olsun Polonya meee
lesi olsun- Fransa içtinabı gayri 
kabil gördüğü bir Alman - Franıız 
harbi için daha kuvvetli olmayı 

düşünüyor Eğer Milletller cı,mi · 
yelini bünyesi ve teşekkülü itiba
rile batalı olmaBBydı bu gerginlık 
olmayacaktı. 

Almanya ile harp Franıa için 
ne kadar gayrıkabili içtinap iae bi
ı · m için de o kednr gayri~abilı iç
tinaptır. 

Fakııt Pğer Franea her şey hu · 
nun meseleye irca ederek hor teyi 
yalnız emniyttt m· selesi ile bük · 
metmeğ" Jevam edecekse Fraosa
nan siyasetini ne dereceye kadar 
tasvip ve hangi noktalarını kabul 
edebileceğlı. Açıktun açığa ıöyle

mek bis:m için Frınea için ele da-: 
ha dürüst bereket olur. 

İta'ya aynı memleketlerd~n 
makioe ibtiyacınm yüzde altmıt 
alhııoı, deri ibtiyecaoın yllzde o· 
tuz sekizini ve petrol ihtiyacının 
iıe yüzde yirmi birini ttmin et
mektedir . 

Amerikanın ltalyaya ihra· 
,;alı : 

1935 nneainin ilk aekiz •yın · 
da Birletik Amerika hükiimetle
ıi İtalya ve İatlyao sömOrgeleriae 
mObim milıtarde harpte kul\:101 
lacak maddr ler ıatm•thr . Bu 
meyaada olmak Dzere İtalyan Af
rikuını 2200 kamyon ibrıç edil· 
mit ve 1,348,700galon brnzim ı1a · 
tılmııtar . Bundan bışk• demire 
aid "fY• ve pamuk ihracatı göıe 
çerpıcak dercctds artmı~tlr . 

Amerika.ııa brtlıca petrol 
kumpanyaları V aıiogtoo bükume· 

1 

ti tarafıodın meoedilmedikçe hal· 
- Ger lal ıiçüncıi say/ ada -

8ir ingiliz harb 
gemisi -

Loadra : 4 (A.A) - Ramillirı 

dritnotu Cebeliitthrika gelmiı ve 
\Akdeniz kuvvetleri erasında Re 
solutin dritnotunun yerini tutmuı· 
tur. 

Halkevinde 
Yayın ve kitap e vlari 

komita seçimi 

Üyelerden Sıbri Gnl ve 
Ömer Kema I Ağarden mada di · 
ğer Oçlloüo türlü seb, plerden 
çekilmesiyle yeniden ırçim yap•l· 
maeı gerekle nen Hal"evi Yayın 
ve kitdp evleri komiteaine dün 
saat 17 de toplanan gcnt 1 heyet 
tard1Ddan gizli reyle evzat Gtı 
ven, Hemdi Akverdi ve erktk li
sesi Tarih öğretmeni Azız üye ve 

mlimr11il ı~çilmiılerdir. 

•• Havalarımız ! 
Dnıman oç11klannm tehdidi el• 

rındedır . Bundan lrnrıolmek için 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. ı 

ON iKiNCi YIL - SAYI 3370 

İtalyanların Makalle cebhe 
sinde uğnyacaklan büyük 

güçlükler vardır. 

Gitgide yol uzamakta ve buy 
lu müdafaa, italyannlar için 
gittikçe çok zorlaşmaktadır •• 

Habeıistanda eli sildh tutcJn herkes silah allına çağrılmııtı • 
Reımlmiz harbe hazırlanan Hobeı çocuklarını gösteriyor. 

Taymiı gazeteıioio özel aytarı 
Adiı11b•badan bildiriyor: 

Hebeı İmparatorluk mecliıi 
ve lmparetorun buradaki yabancı 
Müıteprlara Şimeldeki Sevkul· 
cen vaziyetini dlin mllzakt'.le et
mitlerdir. 

Son iki ıilodeaberi Ras Se. 
yum'den alınen hab·rlere belcı

lacık olursa bu cephedeki İtıl 
yuo bllcumunun tiddctleneceği 

kunetle muhtemeldir. 
Bizset R .. Seyum hücumunun 

yerın hııhyacığına zannetmekte· 
dir. 

Aksam · Adiir•t yolunun bi· 
tirilmiı olml8ı ve.. İtelyao hatları 
boyonct kctifltrin baılamHı bu· 
ou göstermektedir. 

Ra11 Seyum'a, Makalle önllnde 
dOşmaoa tiddetli hır mukabelede 
bulunmak için emir verilmittir. 

ltalyanlar hDcmlarını ıiddet· 

lendirirlerae, ve geride kıla• R 
Kasaa'nın kuvveleri de vakd 
yetişemezlerıe, M.kallenin Rint 
ta muhıkkaktır. 

Habeı planı mucibiDce M 
le öaüode lcuvv~t israf edilme 
ıi lazımdır. 

Buaı rafmeD, Tifre'ff Hlrer 
lerin ele ••uca aılmez ahili 
yecanlırı kırııaıeda bu plleı tat 
bik etmek biraz güç olacalrtır. 

İt•lyanlar içia Mıkılle cepb 
sinde tahkimat yapm•k ıon d 
rece mötklll olacaktır. 

ÇOakl ıarpte kontrolü kıb 
olmıy•n dağlar mevcuttur •. 

Şarktaki geaİ§ ov•lar, Habef 
lerin ıerbeıtçe hareket etmeli 
mDHittir. Cenupta iae ltalyaa 
ker )eri He beşlerin toplu ku•vet 
!eriyle lcarı.lapcaklardır. 

Daily Telırephtan: 

Gerek Şı maide, ıerek Cenap 
- Getlsi üçıincü ıahiftde -

Doğu illerimizde baymdırh 

Kalın sur duvarları içine sıkışıp ka 
lan Diyarbekir, bu duvarı yırtaraN 

modern bir şehir kılığına giriyor. 
Diyarbrkir : ( Ôıel ) - Şu 

bir kaç yıl içinde canla bir çıhı
m•nın ueticeai olarek lıbeylılc t• · 
rafındea yDzbin lirahk bir aygır 
deposu , ilci nümuae köyü, bir 
Vali kon&ğı , Husuıi idar•ye ait 

bir bine ile bir sanat mektebi 
etölyeıi vüı ·uda getirilmiıtir. Bun · 
dan batkı bin bet yüz kiıilik H

loniyle gayt.l modern bir Helk
ewi binasiyle bir de uafia binası 
inıa.tana baılanmııtır . Bu bina
lar yakında bitecı kti• . 

Bu yıl içiade bir gent 1 iıpek
ter lik konağı yapılacaklar. Bun
lara eit planlar hazu lanmaktadar. 
Yeni vapıt.o bu hiaalar , yBz 
yıll1rdaobui ıur içinde yıı·yaa 
Diyarhekir laallcanı aar dıt••• çek
meye imil ol•caktır . Yapılmakt• 
ol•n tehir pliaı bittikten ıonra , 
sur dıtmda hummah bir beyın-lır· 
hk hareketleri baılıyacaktır . 

Bayındırlık itleri hakkıı,dı ltba 
F •İz Erıun Diyor ki : 

Del9ir yolunua Diyırbeklre 
gelmeai, yolların ekonomik daru
nıu değiımiıtir . Siverek - Dl
yerbekir - Siirt ve ilerisi yol.
DUO kıı , yaz iılemeye ve gidif 
ve 1eli9e müsait bir ıelcle tok 
mık ve bu ıuretle muhafaza et 
meye lüzum g6rülmDı ve iıe ba1-
lanmııtır . Çermik İlçebaylıtı , 
halkın Ergani timendifer dunja 
na gidiı ve geliılerini temin içia 
Çermik - Osmaniye rolanuD 
ikmaline çahımaktadır . 

Mardin - Diyarbekir ıoea• 
UDln de onarılmasına devım o 
luamaktadır . Bu yolun Diyır 
bekir içiaden seçen kıımı 
mamlınmıt ve Cumhuriyet ba' 
ramı yıldönümüode halka açıl 
mıttır . 

-Geri&I dördüncü ıagfada 



~ \ ı~ 2 
ı_ &S! 5 

Bey Böğrek ve 
Benliboz. 

Ana.doluda Oğuz'un 

Ulusal hikdyelerindon 
- R. Y afmao Yalgın -

-------------------------------------·· -2-
- Sevğili kardaşım ; Ben ağ- ı 

lamoyım do kimler ağlasın ... Sen 1 
Yahudiye o tokadı niye vurdun? o I 
senin analığının oynaşıdır . Şimdi 
ısanR koz boğazladılar, onu ağıla
dılar,sen yer yem1:z öleceksin,sen 
ölürsen hen de ölürüm . 

Oğlu; vımem dedi at bu iş 
böyle olmaz sen pazar sarayındHn 
bir kedi alır onu saklar odana 
göıürürsüo , k-:di eli yer yt"mez 
ölür, aoalığ111 bu ne iştir der, eli
ne bir sopa alarak balayildarı 

döğmege başlar, kabııhatı üstüo
den etmağa çalışır. 

Oğlan atının dediği gibi yaptı. 

Bundan sonra analığı Yahudi. 
ye gene mektup yazdı amma Ya
hudi remil attığı için Beyböyrek 
ıölmeden ben sarayı gelmem de· 
dı • 

OğJapın analığı y~ni ba§tan 
bir mektup yazdı, Yahudi remil 
attı, avrada bir mt!ktup yolladı . 
Yahudi bu mektupda attan şüp
hel,.ndi, atını öldürmeğe çalış di 
ye cevap vt.rdı . Bu atı öldürmek 

için sen zağferan suyuna çim, al· 
tına bir döş--k ser, döş,ğin altına 
kuru yufka doldur hekim ara . 
ben hekim olur gelirim , ondan 
sonre ben s~nin derdıne çare bu

lur ve atı öldürtlirüm . 

Oğlır.m analığı Yabudinin de 
diğini olduğu gibi yaptı • Padi
ıahı telaş aldı bekim ararken o 
aradıı Yahudi : H~kim ha .. He· 
kım ba .. Diy~ seslendi " iyi ola · 

cak hastama ay•ğıoı bekim gelir,, 
derler • Padişah hemen hekimi 
çağırttı kıtraıını muayeoe ettirdi . 
Hekim çok düşüudü soouoda Pa
di~aba : 

- Bilmem bu düoyadı , bil· 
mem öbür dünyada Bcnliboz 11dın
da bir tay vardır . Bu tayı bugün 
ktser ve böbreklerini basta ya ye. 
dirirseoiz basta eyi olur bu ol 

maıs• hastadın el kesioiz , hısta 
ölür. Dedi . 

Vezir : yazikdır bu at Beyböğ
reğin yaşıdıd1r . Beyböğrek hoca
dan ( mektepdeo ) gelir işden ha· 
ber alır : 

Beyböğrekden alalım haberi : 

Beyböğrek ahara koşdu bakdi 
ki : at ağıt içinde eskisind . n da· 
ha çok ağlıyor . Sazını eline aldı 
Benlibol.ıil bakalım ne dedi . 

• •• 
Beııim alzm ııc ağlarsrn 
Hem ciğerimi dafjlarsrn 
Beni gurbete yollarsın 
Anaszzım , bilmem/sin 

Yoldan geçeni anladım 
Gönllim, ciğerim dağladmı 
Meli'ılul , derdimi söyledim 
Anam öldt1 bilm~isin 

Gurbet ilde kimse bilmez /zalimi 
Ya/ıudiyc çürzidtirüm cammı 
Ayarı oldu bu gece de düşt1mde 
Gidek gurbet ile atım,nidelim 

Anam yoktur il derdimi bil 
mlyor 
Alım a!/lar,llsamnda n söyliyor 
Lisan versin güzel Mevlam 
al una 
Bu gençlikte neler geldi başıma 
Ne ağforsrn mt Uı.l , melül lıı•y 
alım 

At dile geldi oğlana : 
- Y ı ben 11ğlawayım <la kim· 

ler ağlasın ; önce ölüm sana idi 
timdi bana geldi . Acahğın zağ 
ferao suyuna çimdi beti benzi 
earerdı altJPa yufka ekmek ser· 

di kemikleri kırıldı, yalandan haı· 
ta oldu • 

Oğlan eve döndü . Vezirler : 
•Aha ... Beyböğrek geldi dedi
ler . 

Babası (Padi~ah) "oğlum atına 
getir boğulayacağız oğlan; aoan 
kötü hasta, atının yüreği onun 
derdine ilaç olacakmış,. dedi, Og· 
lın cevap verdi : 

Aoalığımın yoluna camm fe
da · . .Fakat Lir gün olsun alıma 
binmedim, bir cirid oyoemadım, 
izia verin bir §sbladayım dı son· 
r• boğazlarsınız . 

Analığı kadın acı acı ses
lendi , 

- Amanın kaçacak ... Padi · 
şah : « Korkma ; yurdumun dört 
tarafı zincir gibi çevrilmi9tir . 
Versıo bir cirit oynasın ... 

Oğlan bt>men atının yanına 
vardı • Ata seslendi at oğlana : 

- " Arkamı kaltağı vur, ağ
zıma gemi ver, dört amacı ce. 
vabir taşlı beğheyı sırtıma at , 
beni meydan yerine çek. ht'ğbe 
lerin gözleriae taı doldur, ben ıe. 
ni üç defa düşürürüm ıeo kalk 
gene sırtıma atla ,, dedi . 

.Bey Böğrek at alanında beğ 
benin gözlerine taı doldururken 
ahaliden biri « yazık babanın 
hazinesinde altıomı tükenmiş? .. • 
dedi. 

Bu ıöz üzerine Bey Böyrek 
hazineye indi heğbeleri altınla 

dold"ıdu . Gene ıtıoan ıırhoa a
tıldi . 

Beş saat tdı kovdu, atın gözleri 
kan çanağına döndü, atın yağııı 

donu lıembeyu köpüklere bulan· 
dı, döndli alana geldi, atıoın yö
n llnii kıbleye ç~viıdi ve narayt 
baatı, at sıçradı, hudut surlarını 
aştı, surun kırk adım dışına düş· 
tü. Padişahın aekaleri o kattılar, 
Allah korudu hirtaoesi oaları 

değmedi. At ve B~yböğrek zalim 
babasınan elinden kurtuldu. 

Dertden sel gibi, tepeden 
yel gibi, altı ay: Bir güz (?) ko -
nup köçerek, lale sünbül seçerek, 
bir gün gr.ce yarısı bir memlekc· 
te ulaştı. 

Hanlar kapanmış, herkes uyu· 
yor. Bir kapu gördü, kapuyu döğ

dü, içeriden bir kocakarı "kimo" 
diye seslendi. 

- "Aman karı ane!.. K11pu · 
yu aç, şu atımla birız ıioip barı
nayım,, dedi. K•dın "yrrim yok,, 
dedi. Oğlan kadına bir pençe al· 
tın verJi. K1dın, "buyuruo, ba . 
şımüstünde yerin var,, dedi. 

lçeıiye girdi, atını lııığladı; 
uykuya daldı. 

Uykudan kalktığı zaman gü 
oeş doğmu~tu. Kabvealtı ist~di 
ve kadını uykudan uyandırdı . Ka 
dın: 

"P .. şa oğlum, seoio gördügüo 
bu aydınlık güneş d r ğildir. Bab 
çeye çık, garp tarafına bale, ıoura 
içeriye gel, sana onun r.e olduğu· 
nu anlatayım ,, 

Oğlao garbe baktı, iki dığ 
gördü ve döodü kocakarıya, "iki 
dağ gördüm" dedi. Kadıo: 

- O dağların biri gövde, bi· 
ri de bir baştır. 

- Bitmedi -

Tarım işyarhğı 

İlimiz tarım işyarlığına Ziya 
Tuğray ataomı§ ve ödevine baı
la ını§tır . 

6 Son teırln 19~ ---
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Tftrlr S6zfi 

Yağmur mikdan 
-----

146 milimetreyi buldu 
-

Şehrimiz ve civarıoa yağmur, 
fasıl!llarla yağmaktl' devam et 
mektedir . 

Süel gök gözetleme duragıa
dan verilen belgeye göre şimdiye 

1 kadar yağan yağmur mikdarı 146 
l milimetreyi bulmuştur . 

Yürtgir ovası el'an sel ııuyu 

altında bulunmaktadır • Bura
lardaki zarar, ~iyamn ne dereceye 

kadar olduğunu genk resmi ve 
gerek gayri tumi kaynaklara baş 
vurmu§ isrkde öğreom~k müm · 
kün olamamı~tır • 

Nüfus sayım defterleri 

20 İlk Teşrinde ilimizde ya· 
pılan gead nüfus sayımına ait ~ 

defter ve ccdvellerin brpsi genel 
nüfüe dircktörlUğUne göoderil

mitlir . 

Kuduz mu? 
Bir kedi bir sağhk işya

rını ısırdı va ölaü ---
Türk ocıığı ufllmında oturan 

Sıtma sailık iıyarlartodan Cab 
bar, kudutdan •üpheli bir kedi 
tarafından bac ·- ğındao 111rılmış 

tır • Ktdi ölmtiştür . Cabbar 
nıemleket basta hanr'.Sinde kuduz 
tedavisi altına alın mııtır . ... 

ilçelere ilAç 
gönderilecek 

Feke ve S.ıimbeyli ih;tlerine 
gönderilmek ÜEere sağlık ve 
sosyıl direktörlüğü tar.hadan 
ısma:rlanan frengi ve bulatıkh 
hastalıklarda kullanılacak ilaçlar 
gehniştir . Bunlar bir haç güne 
kadar bu ilçelere göoderil~cek 
ve gezici <loktorlar tarafından 
butalıklı halka dağıtılacaktır . 

Diğer ilçeler i~in de ilaçlar 
ılınıp gönderilecektir . 

Daimi encümen 

Daimi encümea dün öğl.,den 
önce lıbay Tevfik Hadi Bayaalın 
ba§kanlığında ıoplaumit ve gün· 
deliğinde bulunan re addeler üze 
rinde görüıerek kararlar vermi~
tİr. 

Hollanda uçağı 

Dürı lstanbuldan geldi 
ve halebe gitti 

Dürı öğledrn soora şehrimize 
bir Hollanda uçağı gelmiş ve 
uçak alaoına inmiştir. 

K H. maıkalı ve ıki motorlu 
olan bu uçakta iki kişi bulunu 
yordu. 

Dün sabah saat 7,30 d:ı lstan 
bul Yeşilköy Uçak alanından ba
valaomış ve 12,:30 da şehrimize 

gf'lmiştir. 

"ç8k benzin aldıktan sonu 
13,50 de havalaomış ve Halebe 
gitmiştir. 

1 , 
Gök gözetlemesı 

Düo öğle<len sonra okunan 
tazyiki neflimi 264 milimetre 
olup en çok sıcak 21 ve en az 
ııcak 7,5 sautıgrattı . 

Rutubet vuati % 73 olup yel. 
kozeydrn saniyede bir metre 
hızla umiştir . 

Siiel gök gö:.Pllcme dur"!fl 

Odun ve kömür 

Fiatlar fırlamakla 
beraber piyasada 

bulunmuyor 
---

Kış birdenbire bastırdı, yazın 
odun ve kömilrünü tedarik ede 
miyenler dükkanlara Ye hanlara 
ba§ Vurmağa başladılar. 

J:h•glin piyasada pek az olan 
oduuun kilosu 70 paradan ve kö
mürün kilosu 7,5 - 10.kuruş ara· 
sıoda satılmakta olduğu bRlde 
bunlara elde etmak çok güç. e-;;:
DUD sebebini ıorduk. Aldığımız 
kar§ılıkta, ido tezkeresinden faz· 
la mikdarda para alındığı ve or
mın işyarlarının odun ve kömür 
getirenlere karşı glSsterdikleri zor
luklardan ileri gelmekte imi§. ı 

İlbaylık katının ve Urıyrn bu 
mcsel~ye Önem vererek halkı kö 
mür ve odunsmı hırakmarnaları 
için şimdıden lizımgelen tedbir 
lui alacaklarına kt1şkumuz yok· 
tur. 

Hayvan - . . 
sergısı 

Düne kadar yetmiş 
hayvan yazddı 

Ôoümüzdelci Pazar günü açı
lacak olan ehli hıvvan ıergisi
ne dün ak~ama kadar 27 Tay, 
8 Kısrak. 11 Etek, 7 Boğa, 14 
İnelır, 3 Katır yavrulu kısrak ki 

70 hayvan yazdmlmıştır . 

tir 

Yazım igleri bugün bitecek-

ırmakta bit ceset 
bulundu 

Dün ögleden sonra Demirköp
rü civarında ırmaktan kinı oldu· 
ğu ttolaıılamıyao bir ceset çıka 

rılm 0 ştır. 

Cumuriyet genel savaman yar 
dımcısı Şeı d Gökmen ve hilkO
met doktoru Mubar Cemıl , geç 

vak ta karlar cuedio çıkarıldığı 
yerde muay'!t:e ve iııcelt'melerde 

bulurımu§lar dır. 

Kıyan Y .;ısufun 
duruşması 

• 
Ahmet çavuş a<lıoda birisinin 

dalağına yumrukla vurup ölümüoe 
ııebebiyet vermekten ıuçlu ve 

mevkuf Timur oğlu Yueufun du .. 
ruşmaRıoa dün öğleden sonr• aiır 
ceza bakyerini:le devam olunmuş · 
tur. 

Geçen duruşmada bıakyerine 

getirilip dioleomeleri onaylanan 

ve ölünüo otopsisini yapıp bu hu
susta rllpor vermiş olau uray he
kimi Cemil Alsan ve mrmleket 

haıtıihuıesi uzmanı doktor Regat 
Ata Mrriç, dinlendiler. 

Her iki doktor da verdikleri 
raprun özünü tekrarlayıp Ö1ümün 

dalafrın bü1ük olmasından ileri 
1 

geldiğini !!Öylediler. 

Suçlu Yusuf , Ahmet çavuşta 
alac.'ığl olduğunu ve bunu isteme· 

si } üzündeu kavganın çıktığını 

söylemiş ve müdafaa ~ahitleri gös · 1 
ternıiştir. ı 

Duruşmf; müdafaa şahitlerinin ı 
getirilip dioJr.nmderi için 18 son 
t .. şriu 935 tarihine bırakılmıştır. 

Doğum 

Şehrimiz müze ve Şeyh Rama
zan oğlu kitap sarayı işyarı 

Mehmet Yaylalınıo bir erkek ço· 
cuğu olmuş ve a•lı da " Ulus ,, 
konmu§tur . Yavruya uıun ömür 
diler , ana ve babasıoı kutlırız • 

Ecza hanelerde 
ilaç şişelerine ve pa
ketlerine pul kondu. 

Şehrimiz eczahanelerindeki 
ilaç ~işeleriyle paketlerine ietih
Uik pulları konmuştur. 

Kadın ameliyafl 

Haftada bir gün mem
leket hastahanesinde 

yapılacak 

-·-
Kadın ameliyahnan bundan 

böyle haftada bir günde memleket 
bastahanesiade doğum \·e bakım 
evi ba§ hekimi tarafındarı ya 
pılmasına izin verildiği stğlık 
ve sosyal bakanlığından 1 sağlık 
ve eosyal direktörlüğüne bildi

rilmittir . 
Ameliyat yapılacak gün sap-

tanıp bildirilecektir , 

Deri ve tenasül 
dispanserinde 

Açıldığını yazdığımız Kuıu
köprüdeki deri ve tenasül dis· 
panseriode ber gün baş Ynran 
hastalar muaytne edilmektedir-

ler • 
Haftada iki ğün de frengi-

ler~ neosalvarsarı iğnesi yapıl 

maktadır . 

ilimizin saOhk 
durumu 

Kadirli i içesinde bir tifodan 
ölüm ve Kozanda bir menerıjit 
haataıı aörülmüştür . Diğer il 
çelerlc , şehrimiz ve ~öylade 
hiç bir bulaııklı hastalık g3rül· 
memiıtir . 

Kadastro işyarı --
Konya kadastro fen iuarların· 

dan Tahsinin almakta olduğu alt 

mış Le§ lira ücretle ıebqmiz ka· 
dastro fen i~yarlığına atandığı 
ilbay lığa bildıril oıiıtir. 

Kuzuculuda bir kıya 
oldu .. 

Dörtyol ilçesinin Kuzuculu 
köyilnde oturan Cengiz Osman 
ve Arkada~· :Kötü Bekir oğlu Dıır· 
muş Ali; Şao Bekir karısı kııkb"t 
yaılarında Zeyneple kavg" dmiş· 
ler ve bunlardan CeDgİz Osman 
tabancasıol ç~kcrck Ze~nehi sağ 
bacağından Öot-mli bir suıdte ya· 

ralamışdır . Osmanla Durmuı 
Ali vakalanarak adliyeye teslim 

' 
edilmiş ve z~ynep lt davi altın• 

aluımıştır . 

Osmaniy& ileçesinde 
at koşulan 

Osmarıiy• J ... at koşusu yapıl 
masına iz n ,·erilmesi içiu ilbeylık 
katı vasılaı:-ii ~ ıaıım bakanlığına 

Maaşı artlr1ldı 

İcra muha!!ibi Haminin maaşı
na beş lira tk yapılmak suretile 

yirmi beş lir aya çıkarılmıştır. 

Meliha Seyhan 
Şelırimiz Sulh hakim nam-

zetliğıne ataodığınl yazdığımız 

bemŞHİmiz Meliha Seyhan şehrimi· 

ze gelmiş ve ödevine başlamıştır. 
Kendisine başaqklıklar dileriz. 

Stokholm Tidni11gen • 
111 

te çı 
b. gııt . 

yüz binleri geçen ır değil 
maktadır . MakioalarıPl bu le" 
meğc karar vrrmit olan b·r b• 

· de 1 
gazetesi dev kudretıo ~rfJ 

ktadır. 
makinası kurdurm• AvruP' 
rikadan bugüne kadar d 5' 

k. a ır · 
gelen en büyük ma ın ya 
te 32 sayıfalık 90,00 ':aırtJ' 
sayıfahk 120,000 nusba 

tadır . Af'-
BU YILIN NOBEL MÜK dll 

d okıı 
Viyana gazete it rio ~e bel ed 

ğumuıa göre bu yılın. 0 Jıitİ0 1 

hiyat mükafatı için ık• d•' bi 
adı gl'çmekte<lir . euol•r. ob 

S·ı PP ' f enleodiyelı yazar 1 11 

rü ele Pol Valui'dir • .vıı 
KARTAL YER1NE yll- d 

ko"' 
Sovyetler birliği Moe 1ııd 

1 oe • ı 
çarlık devrioden k• m• ·rıi ~' 
kartal sembolü varea beP~0 el 
dırıyorlar . Meşhur ((re~ 'ı7 iO 
yınıo avlu kıp11ı üıtilD e .,.,,a11 

asırdaoberi duran kartal So'1e 
lerde iodirilerek yerioe ııl"d 
ıembolli olan iki ton ,ğır 
bir yıldız konmuştur · D~l 

TORPiLLE POSTA GÔ~ 
LECEK? aıt'J 

Noyes Viner Juroal g ,&'' 
ne Londradan )azıldığıt1•9.,,ıo11 

insilız muhterii yüzbatı .,,aııı 

pntik olarak kuJla~ılıP11~111eıi~ 
küo olursı Avrupa ıle bay 
arasındaki posta işlerindebir ıo' 
bir devrim yapıcık olaP ili 
pil Y• pmııtır . nur ton. toı~.,b& 
mektup tıııyabılere"tır · 10 
riin ıöyledığine bıkılır,. ' Ol 

'/
.,. 

lngiltereden Fransayı &D' 

ıtle varacaktır . Hatta b
9
° e•'

lin daha büyllk modeli A 
Amerikayı gidecektir · si 
ÇİMENTO FIÇISI tçlNDt: ~ d 

. ,,,, ' 
Viyana gazetelerıoe d• ~ ..,.o (. 

ten yazıldığına gare , JcCI 
kihutli Fıliıtine y•pıh_. dl J 

ıilih kaçekç,..ğı ~a~k-8',.. 
beyaoaam~netretmııtır ·]>O 
yannamıde, bük\i.ntt • i 
16 sında Yafayı 537 fıçı ~.~ 
getirildiğini , konişoıeP1 bi' 
ıimdilik ıdı gizli tutula0Jı,sı~ 
çik& firması tar11fıddao 
dığı , fıçılaıın ıilahla d01" 
katydediliyor . ~ 

{KARGADAN ÇOK TAVtJS"t1~~ 
l ler şeyin fazlosı usııflC ~i ıl 

Avusturolyanın doğıısunM~tJJ' 
de \'Oğalmış olan Tav~S b6!4 ~ 
k a rg I ımlon do hı.ıtı•r bır ı~ lı' 
!ini nlnıış olmnlı ki, bu0101 

b' 
çıkamıvan köylii,hukfıırıet~ııi i; 
rnrıık ~sker cröndorilıJlesı,111~1 
. :o k b ıuo ·ıe 

mış;"ğcr buna ım ıhı o . i , 1 

mokinnlı tiifek veriJınesıfl 
sürmiiştür . 

BiR YOKLAMA çD~ 
Çekoslovakyalı bir hoC

9 d''~Y 
tere san bir istııt1 st k yaP 1a• 
llocn on yuşınılıı dan. beş -"" 
kek ve beş yüz kız çocU~ ~Jr 
bir nnkı·t oçmış haog• 11J 
seçmek istediklerini sorti ı'" 

ııı ~ 
Çelcoslovnkyalı lıoC8 ,a~ 

bu istatistiğe göre, erkek~~ 
ı teknik nıtslekleri tl'rcih; j f. 

dirlı•r. 13nnların yüz,'0 ıııı•~ 
yüzde 32 si mühenılıs 0 t• r 
yormuş . Bir ço~u ıla P

09
s1 ~ 

mek niyetinde imi.ş.,Pek :.~'ı• 
şoför. orman bekçısı ols tJıl~~ 

Beş yüz kıza gelin~.~·.ııı 
do. yuzılo 40 ı terzi . yu 1-tc' 
hocn olmak istiyornıuŞ dB b~,e1 
mok istiyenlerin sayısı srı • 
müş En çok göz~ çorP 1ıd • 
kızların hiç bıri sinMnr 1 
mak istememeleridir · siJ.' $ 

YUVARLANAN crr~. ceC8 
b
. .. oB 

Bundan ır kaç guo . 

---Paranı 1 yirde Cicelliye gilten ~~r1' 

1 

• 1 40 metre dorinlığio<le '1110-" 
Boş yere harcama ve har· ı tan dcvrılerok için<le b~11.,,-14, cıyacaksan yerli mah al 1 yolcu nğ.r surotto y:ır~ıııd" 

13unlaıJan sekizi ölüuı h 



'!Mtllb• .... lılt, lalk6met· 

··-···..... .... çolı ••• 
meıele1i allkadarlaıa 

• r • Bu kararla dıı ti 
• yeni bir ç.lır açıl 

r• kadar lalkilmetiml· 
lu dlf tecim aiyauaana 
ılan Clerniı teklinde 

alara iati•aden itba
eri aacals ihracat J•pt· 
lelsetleıde• yapılan lb· 
~vız etmemek Baere it· 

•pabilmektedirler . Koa 
~rarnameleri •• c•n• mer 

ler ele bu ellll konıya• 

Is ol1111•aktafAh • Ba • 
denlılilflaia " ticaret 

mis,, eoo """" eke· 
Ye fia.....ı lfJI.. içWe 
temael._. •tabiat• 

Iranın ekon10111Mı·J 
durumu 

İ•anın aeu ekonomik bubnaı 
a..ihlade yed roktur deeebilir • 
O kadar d m&teellir olmuıtur ki 
itler laep eıldli gibi aa'aılmada• 
rttmlı ve İran bu fırtmada bir 
( 1ellmet ada11) gibi kalmıthr • 

Bir defa lraaı• dı .. FIJ• ltorcu 
roktur. Bilaldı bol bol ihtiyat ak· 
ça11 bile vardır .. İr•• paran gl
mlı ölçllJ• b•tlı olmakla benber 
baakalarda geçe• akçayı l11pata-
calr ylzde 70 altıa •tok ltalua
maktaclır. 

Fin••• iılerl•in bayle iyi gidi 
ti•de b,.tcla lna pha olmak iz•· 
re A•1'8palı ...... ıardaa aaıjla 
HD lra• ricalinin de tffİIİ •ar· 
du. 

tran pırlımentOlll medeni iı · 
libat ıraaıacla ekoaeml iılerile de 
çok utrqmaktath•. ı.... blldlmeti 
tecim ifleriade Sovretlere il~oi 
,..ı,letaiftir. 

Rular lrendad ea çok yh, 
_,.. plrlq v• lltlbubat alıc111· 
der. 8-e keqtbk Lao •ondan 
petrol, ca. ve ..- ahyor • , ...... ı,.-aa..ı.. 
•ritl .,... ,.. •dlabi ~
... yolanU ,.....t ... RGI-
.. llaeda ela .W.••• • teker 
Wtriblen Is ........... .-,ar
... ..ı.,ıer. 

Yunttnlsta adar ~81 
nzom ihraç etti ? ··-Pire ticaret ocla11ının •ır&ti 

maltmata göre bu aene Yuna11 yq 
bllm ihracat& 3,128,080 kilo «>1-
mak üzere 431 vagon olmuıtor. 

ihracat geçen seneye nisbetle 
beıte bir noksandır. 

Yunan yaş üdmlerinin hemen 
hepsi dt: merkezi A vrapaya ihraç 
edilmit ve bu yektouo 231 vago
nunu Almanya almı9tır. 

lsviçreye 7 ve Londraya da 
da ancak 5 vagon aevkiyat yapı
lıbilmiıtir . 

Soyulan kuyumcu 

Nevyorkta cOretki.raoe bir 
hırsızlık. -

Oeçen hafta Nevyork phrinde, 
geno iki Amerika hayduda tara· 
tından, bllyilk bir kuyumcu ma· 
ğauıı BOyalmuttor . 

Nevyorlaın en b6ylk kayam· 
calarıadaa M. Miller , bir aydan
beri dükktoının muazum vi&rinin
tle bir çok kıymetli elmular tefhlr 
ediyordu. Tef bir edilen elm11lır 
-.ımda , Franaaı büyük ihtilt
Unde Giyotin ile idam edilen kra-
lloe llari Ant11vanetin mqhor ~r· 
daalıtı da vardı. 

Q9oa hafta ~e geç vakı' , 
..,..._.. dikklnında nöbt-toi k•· 
• •i _,, vitrinin kepenkle-

. ~ aırada çok ıık 
.ıt~lllrilll· Mr C.-Ç içeri girerek bir 

-...ıiıiDI Lk~ almak iıtediğini •~y· 

tıı1t•thi"'4llllUııııı1ter • 
- itin ........ llt.,. ba 

prip .,al •• IYenelile cicldi .. 
rette me11a1 olmai mccoarlyıtl
ni lıİIMtmittir • 

r ço çfasene "kampları hl· 
t '5ra ile birlikte belli 

W*daa ob ikiıi tewklf e
dlltaittir. 

Çiapaeler krala bu 111retle or
.... a1c1ma.. aJr'• ... 
kıllara hayret verecek bir altı• 
cUp.a...... • ........ iftir. 
Ba. depoda her devletin altın pa· 
r.laraaun mübi• miktarda para 
....,. ı. .,.. ..... pııtk çok 

1 

mik~da mke~t , altm aaıt 
elde ~dılmittu • 

J:;Pl(d8 idlal• miktara. at
tı• klltelr, mlçevber, altı• para. 
larclaa hltka 30 kitilik bit ıtlmiif 
r•mek •allll bolu•muıtur . 

·MI•,...'• •u .. lrllJtet ... 
recek kadar çok elma• ve ka)'
metli laflar da • bulu ... qlur • 

&. .., ... firmra çalı .. a lla· 
l&ovıld adb 1htiyır bir çingene 
... dık bayildtli'fltlde .... .ı ... 
ratmutt•r. 

Karakovi zabdul, ·çlageaele-
rie aervatiai toplamakta ve mi· 
uder.a Jlt bitirememektedir , 

- oto 

lemittir. 
iki Jl(emur , mütterinin önüne 

bir çıJk ıiğara tabakuı çıkarmıt • 
ludır • itte bu &1nada ellerinde 

i tabanca taııyan meçhul blr 
adam dOkktna girerek memurlara 
ellerini kaldırmalarını ve blo kı
mıldanmamalarını emretmittir 

Ba haydat , ıitara tabakasını 
almak bahanHile , enelce dDk
kba girmit olan t•k miif&eri1le 
benber, iki ••marun ellwıi kolu• 
bıtladıktan 10Dra vitrini a98rak 
totodett- -tıymedf mllfftllefli'rl , 
kraliçe Antuvaqetio gerdanl•tile 
berab~r a9ırmı1lard1r. 

Haydutların vitrindeo mücet· 
laerlerı a dtldarını garıenler, ba$
lan keyumcu dDkklnmın mem~ 
)an ZIDDederek Bel çıkaram&mlf• 
larclır • 

iki haydut, ı>D kı7meıli möcey• 
herleri •Nıkta tdHa ~ til
mlflerdlr. 

Aradan bit mtlddet geçdkta 
ıoora ubıta memarlan kuyum• 
dil ... aının kapııını aıık gtrertl: 
ttlphelenmiııer, ioeriye girerek iki 
lbemunt 11.nı '111pindlı t"3. 
rünce iıin iç yözinii anlamıılar ve 
meçhul haydutları aramağa ba~ 
lamıılardır • 

iki htı'dat ·•ıafs11tlan •tft'll•a 
Marl Aa&u•anete ait gerdanbt• 
kı,.eli elli bin liradan fazladır. 

Çalınan mtlcevherleria kıymeti 
160,000 Törk liru dır • Nevyoılr 
ubıU. ._ •Nızlaldaa: batiia dtM
Y• polielerioi haberdar ıt~r . 

iki hıydadao beynelmilel bir 
oete7e mensup oldoldatı lllunil 
.ecllblaakteclir • 

Fort ltelr•r• k•myon 
satmıyacak 

- Blrllre ıaufaddn iJrlan -
yaya ibracatlanacla devıw e9 
ceklerlal bildirmltlercllr • 

Amerika h&lrftmetl iM ıillb 

ve •iilliwl .... ••-i=.., 
barro,. Mm ............. rİH de 

tetaül ........ ·--· --Di ol .......... .. 

ı.c.ı ~.~ .. ~---... 
ed~if ~lldflttı
nl a ... n itihue ••ali ıl.-lb 
lalkhredain bly.1& W.- tedbiie 
aıiiraeut etmeai pek 'H mwlıte• 
meldir • 

~~pllal-

Fo"4.Jhı1Jag:ı 
•Ilı fl'IPlfJUftlCak 
Detl'oltdaft ltr b-UcUllae •"' 

re ; Matr& FoY41 afiagt• --
htwa k4>_.,,.....a laarW. W.-
1a.,.cıadaaa iti••ren ı..tyan Af
rik .. aa ke•di fArildlUma• ilam ,.. .......... .........,... 
bildiımletir • 
la~ .............. ...... 

yll'or•..... .... bile ................... .._ 
···••tmıWrllerre ............ 
•ek lllı•lıür. 

• - Lı Ca pttal -

italyanlar Ma elle 
cephe inde 

boyuca Mak•t.'·.,-...1n m..1114; 

en taarruz eaaanncla taptedildl· 
il laah* •.irilen '}etletl n,111: 
JmiIEJ-ıtaW h•ıtalarda Whl b•I· ...... re taratınd•n 
~·k•bil~-

ea,..lçi ..... arr• hakkında Balkon ve biriaOI anki 50 karaı MM 

·~w~~·•o· 1~-~--~-~~~~~;•r•3•fu•a•~•w•~•t•~-~~-~-·.•.'.·~~ 
Ulliilbaıeketi Adlgrat olan , 

daki hirln~ kolordaQllll Deb-

t1dtla 1aai1'*- da , ı 
ha yeri. İtılyıalana iki balta ft"' 

Yel uptett.., ••lltdm11tu • ite· 
ıtf kolları beniis llakılle,e var · 
mamıf'*-dır. Onaa için İtalyan
•• S8 mildee ..... ilerhme.dik· 
terini tahmta et•ek d•h• ma• 
vıfılstırı • hal1anlar OD inde k• 
pktard•a teıkll edile• ..,,mu· tazem çeteler , aoara iki ukerl ._ ___________ .. _ıııiiılı _ _._..__._lıifi 

U.a11 ve b•elarıa arkdlnda d• 
Wr tabu• llJÜ gllal•klil•r old•· 
iu latılde ikiHl bit keltha lla
lralleye dolra tıanea etmekte· 
dirler: ~açaklar , yıkılıaclllcla
rı .:zımae Babetler tarafındae 
tiY çiy ye•ecetderinden , ban· 
ların llal»eflere gtrçmeıi mlfldll· 
dlr . Bu heuba göıe kalyan il· 
yala ılmlekhleri ilri aeddin arkı· 
••daa Ueıieme•teflirler • 

Şbadlye kadar aban bber· 
tere aa11rın 1•leız ol'tada iler · 
u,en ,.,, 11kerler mubweme, 
t• •aras kelmıtlardtr • Sltd•• 
ye •erlresdea inldpf aclta taar· 
nıler oeticeli.. onlaklera laU· 
dili zaman aıasi tleldırıa .. r.
•ıtına ..a.ktir , BaD9Dla be· 
nbeı lıal1an&a. llalcall• llalloe 
, ... ttıkha11 sama .. 2.600 .. t 
n btifaıatla clıtlık aresi Urfl · 
lapcalclartlar • 

Sol kola s .. Unee; baaa• kat 
fJCleerli aıasl daha glO •e dala• 
gayri•laaittlr • 

Raı Reyıım81l Wl,ak orcha· 

Çok 

Karaçaylak 
Hissi heyecan ,.gOzell4k , 

2 kısım·~~--...-:.~ 

Çaqamba 
zllir 

ıaaaa İtaJ1ao taarrma IDl8tle bir dılaa bo&alıcata tlh,.ua •· 1'-___ _._..._ ___________ iiiif!liiıaiiiiii1iiiiiiimiiili; 

dl1melrtecllr, •aamafib F_.,el 
de ••o •• •kloahubİjiall Jol• 
IUshill ve hcU lierliedtn .Ue· 
re eıza~ ve mDW.mıt r•tltd• 

'laUIUIP•~ idi il~ ıialtki 
l~tfa katfti • .,1ııa,rdır • Ba • 
ralt .. n •• a. cepı.ede tkl İır~ •• 
ker haldabiline , bdi ,lk Hlr":'"DllMRMDlliıllll 



::>ayfa 4 ( 'l'ftrk Mzli ) 

Turan 
Fabrikası mamulatı arasında Hesabını bilen ev Bayanları işlerine 

yarıyacak her şeyi bulabilirler 

Halis filtre 
Turan Zeytinyağı 

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

5, 2 ve 1 
Kiloluk ıenekder 

T uryağ: Yemeklık yağlar. 

Ece • Temizlı me tozu . • 

1 ursil : Çomaşır tozu. 

H Sabunu evin bü· urma: tün işlerinıle kul 

lunılabilir . 

B b 1 kü(•iik 
anyo sa un arı:v,·bü· 

yiik . 

T raş sabunu ve 

kremi. 

Baronia: Güzellik yağı. 

ICenup viliy;tleri için Acen-1 
tası ve deposu 

Rasih zade Biraderler 
Halefi: Rasih zade Feyzi : Adana P. K. 93 
Telgr. Adr. Rasih zade: Adana 
Telefon : 90 13-30 -

Ad ana B orsası M 1 1 
. 

uame e erı Doğu ıllerimizde 
bayındırlık PAM"i'l'K ve KÖZA 

Kilo F'iyaıı 
CİNSİ Eu En çol.. 

Satı lan Mikdar az 
K. ifr, 

-birinci sahifeden arlan·
-- s. K. s. 

İlba)lığın seğlık ve ıosyal 
yardım işleı ine gelince ; Diyar
hekirin Nümuoe, Zühreviye ve 

kuduz tcd~viha ıeleri vardır . 
Buıılar kendi konul11ıoda çok 
fayı.lalı ve V< rinıli bir biçimde 
Ç•lışıyo lar . Bilhassa ilbaylık
merkrziııde sıtm, eo çok görü 

len bir bastalıklır . 

-K'apımalı pamuk - =·= -
Piyasa parlaj!ı •• 37 37,50 
Piyaıo.a r~ruizi 

" iane l 36,50 41 
lane ll 32 38 
EkApr"' 36,50 
Kl .. vlanı 40 1 

YAPAGI 

1 
-Heyaz 

1 1 

\ 

Sivab 
. 

-ı Ç 1 G 1 T 
Ekspres -
iane 2,05 . ) 

' Ynli "Yemlik,,' 
"Tohumluk,. 1,87,5 1,82,S ---

" 
HUBUBAT 

Buj!day Kıbrıs 6 

" 
Yerli 

" 
Mentane 

1 

Arpa 
-lı· FMulya i l 

Yulaf 1 

DPlice 

1 
Kuş yemi 
Keten tohıımu 1 

Mncimek 1 

Si sam 1 12 1 

UN 
• 850 

1 
. *•*• Salih 

.':: ••• ., 775 -----

.J:; "' -- - ... .. -Diiz kırma .. 
1 

-" >. --- - - -:::ı t.: Simit 
]c " -- .. ~Cunıburiyt-l 900-·--

, ___ 
1 :;2~ 

-85ı)-- -- ----
> ·~ h 

<" ::ı -- ---- - - -·-
r- <> 1 Di.iz krıına ,, ---

Alfa .. 
1 Liverpul Tc.lgraflan Kambiyo ve Para 

s / 11 f 1935 İŞ llankasaı.lau alınıoışrır. 

."i'ııntım Pt:n.e 

Hazır 

1 
6 41 LirN 9178 

Rayşmark 1 97 6 08 l inci K. V•dı·li 
Fraıık"'Fransız,, 1 2 inci K. V adeti 6 06 Sterlin "lne:iliz" 618 25 

Hint hazır 5 62 Dolar "'Amerikan., 79 42 
Nevyork . 10 96 Frank "lsvitre., 

Boııunla uğr• şrn•k için ha· 
kar,l.lı ta ·ı bır kurum rçılmas ı 

olJ ı bir dıl<ktc buluuulmuştur . 
Bıı rlılek !:öyle 1.ir uğr ş ilaya il 
lı ylıgın para ve oleıııau kuv-
' t uin }etemiyı ceği zorluğun· 

'' ' ilori gelmiştir . Sağlık ve 
>Osywl yardım bal.anlığıoca -bu 
lııısu•taki dileğimizin on aylan a 
c•ğını ku•vetle ıımmakt yız . 
lloaylığıo genel seğlık du umu 
ı ormal bir balı.ledir . Yayğın 

ve lıulaş•CI b:ıstıılıklar yok gi· 
l iıl i r 

İıba) ;.ğrn göçmen işleri biti

ıilnı·ş hir haldedir . G~len göç 
l'HDlt r ıaınameıı köylere y~r · 
] , tirilmiş , k•nılil.•rine miimküıı 

, luı h-. tiirlii •,a.<lımlar y•pl'
ı l'~~ır. 11ord~r i\;i.ı )'npıl.in .... vler 

(.•.•" '" jj,!lrrı lor, ınıılalir 11 
t ~ıytıi•trt \ crl~şıı i 'en göç- 1n rıl,~r 

1 ııg i'ı.ı l<lma•u• ,. rrıü,t.hs l b-le 

~;rlıui .. leıd 1. 

Diprbrki·i~ ımarı üzeriMle 
1 i düşü .,cdere geline ; sur dı· 

~ıııd .. is•asyo 1 c •v. rındaki boşa

i rna yt:ni m"ballder kurulmak 
ıçiıı istim ak işioe başlanmış· 

ıır. Bir tar"ftaıı d.t yeni şar ha· 

ritasmııı aldırılmasıııa teşebbüs j 
cdılıniştir , 

Markoni- Markoni-Markoni 

Radyoların en mütekamilidir . Markonide parazit 

yoktur. Ses temamen tabiidir. Eşsizdir ve ucuzdur. Bir 

sene de vadelidir . 

1-IO 6073 

kiralık 

Yıldız gazinosu üstünde Yeni 

Hnlk Partisi binosı altındd 

ev 

Dıırmuşfakı ınakallesind-, Dr.Süleyınun Sırrı Beyin e•inin brşısın

daki iki kat üzerine No: 82 ev kirnlıktır.İsteklilerı n Luks Bakkalıyesine 

uğramaları . 5946 15- 15 

=---------~~----------------------

5370 145 

B 


