
Issı , Başyazmanı 

FEHİT GÜVEN 1 
7 S-or-ı teşri-n -1935 1 

PERŞEMBE 

=-----

-- --
ADANA : GUNLUK GAZETE 

~~eşistanın • •• •• 
ıçyuzu hakkkında bilgiler 

On milyon nuf uslu Habeşistan bir milyon asker 
karabilir. Fakat bunun ancak yüzde biri Avrupa 

usulünde talim görmüş muntazam askerdir . 

Bununla beraber habeş ordusu 
hayrete düşürecek kadar 

son günlerde dünyayı 
silahlanmışftr • 

liabtşietanın yükıek yaylala-

tV •damlarJ harpci olarak do 
e tfeııilebilirr ki; hayatlaıının 

110• kadar da askerdJrler . 
11 için eo zevkli devre silah 
httlarının ve harp şarkılarının 

1111rnağa buıladığı zamaodır . 
l\\'rupalı bir adamın htyecan 
•e hatta endişe ile bahsettiği 
ti hizınet , Hıbe§li için doyul-

d bir zevktir . Yüksek yayla
• her erktk için en büyük 
~s bir silaha sahıp olmaktır . 

e '1 •ilah ne kadar modern 
tıa o kadar mettınuniyeti mu
b~lur . Habcıli barpde bu slla
lr hizmetçıye ta§ıtır ve bun· 
başka arkasında err.akını ta· 

Q bir de kadın vardır. İşte bu 
k grup Habeş orduıunuo ato
ır . Habetli kendi seçtiği 

~rfin emrine gider ve yahut 
1 olduğu toprağın beyinin 
~•İrıde harp eder . Bu ıuretle 
kül eden gruplar daha mu 

L bir tefin etrafında toplanır 
~nlara da bugllo artık ber

~•Çio munis bir kelime olan 
\ •1~ J lar kumanda ed~r . Şunu 
~ l\'c etmek lazımdır ki ; bu 

ti tefJerio aynı zamanda si-
0toriteleri de vardtr. Sileileıııi 
'•r 
1 

1P ü~eriae hudntlandırıl-
lllıntakaları idare ederler . 
da11 aalaıılır ki ; Habeı ordu

.._,rnleketin idari teşkilatından 
'-•ktadır . Bahsrttiğimiz bu 
liabeıistanıa ta , tarihin ilk 

ı._''larından başlayıp gelen 

l lk ordusudur . Avrupa nıil
'r' 1Ylt: olan temas , imparator 
•ci Mencliği v~ bugünkü im
'loru muhafaza alayı namı al· 
•Yeni bir Ol'du teıkil etme-

11'"k etnıiştir • Bu ordu bin ki
geçrniyor . 

.\disıbabada küçük devletle
~~bhleri tarafın~an idare edi
ır harbiye mektebi de var· 
' 8uou '- talebesi imparator 

'' Orduıuo un kadrosııon teı
~er . Büyük kıtaat zabitleri 
~'•da yetişir . 
6ıüfüyor ki Habtf ordusu 

~an haberleri~ 

'hiri öldüren kendi 

"' 1 ' og uymuş .... 
c --·-
CJlıan (Ôıel) - Birkaç giln 

, l' •bir isminde bir tecimeria 
tlı b• 
la lr ıurette evinde boğı•l 

~ Q~ yazmıştım .. 
i~lııin yaptığı pek ııkı bir 
't neticesi, katilin, ölen 

;tır:ı oğlu S111ib olduğu ve bu 
Cti öksüz Mehmet adındaki 
;daınıe beraber yaptıkları 
•ııa k ~ Çı mıştır .. 

i,Ctek 1naktnlilo kansı Nazen· 
bunlarla yüzle~meai ve ge

~ kuvvetli ip uçlara bu karaa 
~ldiıeyj aydıolatmııtır. 
~ 'b111et ve Salih tevkif edil
,_r. \le bugüa Hakyerine teslim 

1tlerdir. 

biribiriaden çok farklı iki parça 
dan milrekktptir . 

Biri eski uıulde toplanmıı bir 
çok başı bozuk kıtaları, öteki de 
mahdut mıkdarda olmakla bera
ber Avrupalı usuUle tanzim edıl 

miı kıtalardır . 

Bu ordunun iki parçası ne de· 
receye kadar birbirioe kaynaşa
cağı rıı ve mllşterek müdafaa işın· 
de nasıl birlt§eceğini bilmek. bir 
meseledir. 

İmparatorun mektt>pli eleman· 
ları batıbozuk kıt'aları anıııında 
da tevzi etmesi lıeuüz dilıenme

mit bir yoldur. 

Bu küçük elemanların ba§ıbo
~uk kıt'alarına nüve olmaşı işine 
herke sin bılmedij'i bir h§dıse yar
dım edecektir. O da şimal vil§. 
yetleri kıt'alaıı içinde İtalyanlarıo 
Tarablus ardusundan terhis edil
miş Habeıli efradın bluomaeıdır. 

Bunu izah edt:lim: 

İtalyanlar Garp Tarabluıuou 
açmak için Eritrede ve Somalide 
Tirhayide yerli askeri bulamaz
lardı. 

Habeıistaodan gönüllü asker 
uker yazdılar ki bunların çoğu 

Gocamit gibi yüksek yaylalardan 
idi. Bunlar Tarabluıta ilk plan da 
8nemli rol almı§lar ve ön 1afta 
bu Habe§li tabor:ar çarpı§mış

lardı. 
Bu efrat beşoo yıl hizmetten 

sonra 1932-1933 yıllarında terhis 
edildiler ki İtalyaularm o sıralar
da Habeşistanı istila niyetinin he
nüz kuvvetli olmadığı anlaşılıyor. 

O zaman 20,000 Gocınitli 
nin Habeşistana döomüş olduğu 

söyleniyor. 
Belki ftalyanlar Habeşistaııa, 

ketıdilerine sevgi besliyen anasır 
yapamyı hesap etmişlerdir. 

Belki de Terablus askeri büt
çes•ni azaltmak için öyle yapmış· 
!ardır. 

Ne olursa olsun sonuç fU ol
muştur ki Trablushn dön E> n bu 
efradı yerli reisler kendi hidmet
lerioe almışlsr, yani kendi kolor· 

duları kıdroııu içine ıokmuılar· 
dır. 

1 932 yılında BagUmdan iya
lı tinin merkezi olan Pebra Tabor 
de vali W aod wousseo mülhakatı 
dolaşarak yanııt ağzama ile (Trom• 
boli) diye çı;ğrılan bu Trabluı 
döomeai askerleri gönül isteğiyle 
yahut zoıl~ toplayıp kendi muha
fız lutalarıoa yer le§tirmitiir. 

Şımal ayaleti ve gocım ayaleti 
valileri de öyle yapmışlardır. 

Reislerin maiyetindeki silahla 
adamlar kendi aralarına gelen bu 
talim görmÜ§ aıkeıin bilsıisinden 
ve görgüıüodeo istifade edecek 

Habeolilerin cl!ki ıevkulceyiı kuveti 
yen\ bir hayat bulacak ve bunlar 
kendi kurtuluglarının (Guoilla)de 
olduğunu anlıyacaklardır. denebi· 
lir. 

Habeş ordusunun C~ilihı tüfek 
ile mitralyozdan iLaretlir. Böyle 
bir ordu d1 modern siJahlarla do
nanmış bir ordu _karşısında miin 
tazem harbi kabul edemez. 

Sayım 
Habeşistanda - Avrupalıların 

anladığı anlamda - ıimdiye ka· 
dar biç bir nufuı aayımı yapılma
mıştır. 

Bu sebeple Hıbeşistanı hakiki 
nüfus ve ona göre asker çıkarma 

kıtbiliyeti üstüne tam bir fikir 
vermek güçtür. 

Bununla beraber kırallar kıra
lı kendi elindeki halkın ıayısı 

hakkında bir fikre malik değildir . 

demek itemiyoruz. 
Bir k11ç yıldanberi Habeıistao 

yaylalar11ıdaki uçakları ve silahla
rı yazdırmıştı. 

Genel bakımdan Habeşistaoda 
(10) milyon nufusu olduğu kabul 
ediliyor. 

Bu kütlenin içinden ne kadar 
saşçı çıkacağıoı bilmek kalıyor. 

Hab,.ş tarihinıJe adı sanı olan ve 
Avrupalalarca da taoaoan Gondar 
resmi sayımını ele geçirdim. 

Kendi araştırmalarımle ve ft.,l 
yan metodlariyle yapılan oran-

- Gerisi ikinci say{ ada -

Odun ve kömür meselesi 

ilbaylık kat. bunu önemle göz önünde 
tutarak icap eden tedbirleri aldı 

--~~------··------~----
Şehrin odunsuz ve kömürsüz /(alma
ması için ilgililere buyruklar verildi 

Kışın birdenbire bastumasa 
üzerine şehirde oduo ve kömilr 
kalmatl ğ•nı ve bulunabilenlerin 
de; oduoun kilosunun 70 paradan 
ve kömürün kıloıunun 7,5 - 10 
kuruştan güçlükle tedırik edile· 
bildiğini dün yazmış ve buna bir 
çare buJunmasıoı dilemiştik . 

Bu yazımızı İlbay Tevfık H~ 
di Baysal, önemle göı önünde 
tutmuş ve dün şehirde lazımge
leo incelemeleri yaptırmakla be 
reber ilgilileri katlarına çağıra· 

rak kendilerinden izahat almış 
ve şehrin odunsuz ve kömür-
süz bırakılmaması için buyruklar 
vermiştir . 

Bu suretle bir kaç gün için· 
de ilçelerden ve köylerden ye· 
ter d~r~cede odun ve kömür ge
tirtilecek ve her hongi bir bub
r.na lcatiyen meydan verilmiye
cek ve fiatlarda ihtikar yapacak 
olanlar hemen bakyerine veri 1 
lerf'k ctza görtceklerdir. Bunun 
icin halkımızın beyhude yere le· 
liı göstermemeleri lazımdır . 

C. H. Partisi 

Kamııtay grupu 
toplandı. 

----
Ankara: 5 (A.A) - C. H. Par

tisi Kamutay grubu l1eyeti Bag
kanlığındao: 

C. H. Partisi bugtıo Hasan Sa
kanın başkanlığanda toplandı. Milli 
idareler ve ilk tedrisat, Milli em
lak memurları kanunu ve toprok 

kanunu komisyonları gibi partinin 
özel komiıyonları üyeleriyle ka
mutay encümenler müteha11ıs 

Dyelerioio seçilmesi etr11fında gö· 
rüşülerek teıbit ~dilmiotir. 

Zilede hayvan sergisi 
açıldı. 

s r 

Zile: 5 (A.A) - Yıllık pana
yır ile bıyven sergisi açılmı§tır. 
İkisi de beş glln sürecektir. 

Panayır için onbinden fazla 
ziyaretci gelmiıtir. 

Tarım bakanı 

Ekmek fiatlarının 
yükselişini yerinde 

bulmuyor 

Aokera : (Radyo ) 6- Ekmek 
fiatlarınıo mütemadiyen yüksel· 
mui ve bazı ga:ı:etelt!rin bu husu-

sa dair yazdıkl.ı11 yazılar üzerine 
Tarim Bakanı Muhlis: Anadolu 
a jaııısıoıo bir muharririne şunları 
ıöylemiıtir : 

«-Ekmek Hatlarının yükselmesi
ni yersiz buluyorum . Bu gün si
lolarda ve .tiraat baııkası depo-

larında kbuğday stokları köylü
nün tohum ihtiyacım tamamrn 
temio etmekle beraber arha mu
hitlerde hali.un ekmek ihtiyacına 
yeter derecededir . 

Ellerinde ıtok buğday bulun 
duranların buolarl ileride daha 

fazlasıoa satmak ümidil~ piyaH
ya çı1<armamahırı bu gün piyasa
nın yükıelmrsioe sebep olmakta
dlr. • 

----~----.... ·------~----
Yeni bir liyha 

-------
Nufus işlerine uray

lar bakacak 

Kamutaya verilen bir kanun liy
haıına göre; iskin direktörleri 

sıhhıye bııkaolığıoa , nüfus da 
belediyelere bağlanacaktır . 

Salibiyettar memb11hırdan d
de ettiğimiz bilgiye göre, bu kanan 

layhaaı Kamutay10 bu toplantısıoda 
görüşülrcek ve çıkarılacaktır . 

Layha ile şimdiki h•lde en
cümeoler meşgul olmaktadır . 

Sivas lisesinde muhte
lit tedrisat 

Sıvas 2 - Sıvısta ilk defa 
muhtelit lise tedrisatı ba§lamıştır. 

Orta okul bıtiren kızlarımızın 
çoğu liseye girmıştir. Bu yıl kayd
olunan kız tklebe adedi kuka ya 
kındır. 

Son sınıfa da bir kaç istekli 
çıkmıı ve dersf' başlamışlardır. 

Muhtelit tedrisıhn düşünüldDğüo
den çok iyi neticeler v~ıdiği an
laıılmakt•dır. 

Sıvas okulsuzluk yüzüoden kız· 
larına yüksek tahsil vermekte 
müşkülat çekiyordu. 

•• Havalanmız 1 
Dlişman uçaklarının tehdidi al

tındadır . Bundan kurıulmak için 

ı uçak kur:rnrıa yardım grn•ktir. 
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Yağmur , İtalyanları 
ilerletmiyor 

~----------------------------------
Maka ile şehri etrafında Habeş ve ltalyan 

kuvvetleri karşı karşıya bulunuyorlar 

yerliler İtalyanlardan çok bezgindir. 
ilk fırsatta ihtilal çıkması bekleniyor 

Roma: 5 (A.A) - "Messaje
ro,, gazetesine göre pazart"si ak· 
gamı 48 saat için harekat durdu 
rulmu§tur. 

Bu mildddrt zarfında ihtiyat 
kuvvetlerin ilerlemiş olan kuvvet
lerle birle§mui ve ihtimal doğu 
dan, şimald,n ve doğu istikeme
tinden, ayni zamanda yapılacak 

ileri hareketlerle Makkallenin ilci 
günden az zaman zaıfında alın 

ması mümkün olacıktrr. 

(Rydyo Ankara) 6- Dün l\lus· 
soliniyle Jogiliz Büyük elçisi ara
ııodaki ğôrü§mt'lerden müıbet bir 
netice alınamamıştır. 

Mussolini bu görü,mede, bir 
fırka askerini Lıbyddan geri çek 
tıği halde lngilterenin Akdeniz 
filosuodan azaltmadıklarım söy
lemit ve huna karşihk, sınırda 
her oe kadar ltalyanıo bir fırka 
B1kerini çektiği doğru is"' de el
yövm burada 60,000 kişilik bir 
kuvvetin mevcut olduğunu söyle
miıtir. 

Aokara: (Radyo) 6 - Romadan 
bildirildığiue göre, Hıbeşistanın 
bir şchrioi ıu basmıŞ,fchire su ile 
gelen 5000 Engerek ve 20 .. Kuha 
yılanı kadın ve erkekler tarafın
dan sopalar it: öldürülm Ü§tür. 

Ankara: (Radyo) 6- Almanya 
ile Polonya arasında bir tecim 
anlaıması imza edilmiştir. 

Ankara: (Hadya) 6- Cenevre· 
redıb Amerika hükumetine de
mir. petrol ve buna mümuil mad· 
delerin İtalyaya verılip verilmi
yeceğine dair so. ulan suale sala
hiyettar çevealeıce bunun muhte
mel olmadığt gibi 7ayanı arzu da 
olmadığı bildirılmittir. 

Aokara: (Radyo) 6- Mahtelif 
cephelerde fırtına ve yağmur ol 
doğundan l\ılakkalJeye 25 kılo
metra yaklaşmış olan İtalyan kı
taatı şehrin dışında beklemrkte 
olup bu.müddet içinde cephenin 
girintili ve çıkıntılı yerlerini ve 
miinakale hatlarını düzr.ltmekle 

yanın CD eyi Ordulara kıdar teC• 
biz tdilmi§tir . Buna öniimllzde 
Habeşlerin yapacığı taarruz gös
terecektir . 

Moskova : ( Radyo )6- Cephe
lerde lt:.ılyaom hesabına• kaydedi
lecrk muuffakiyet yoktur . İtal
yan kuvvetleri çok zab'lletle gün
de ancak, çarpacaklan kuvvete , 
bir iki kilometre ilerliyebiliyor
lar . Bu ileri hareketi t'snaaında 

bazı cephelerde ltalyanlar ric'at• 
mecbur olmuşlardır . Bu ric'atlar 
b. zı cephelerde sekiz kilometreyi 
grçmektedir . 

Moskova : (Radyo ) 6 - ltel· 
yanlar cenup hududunda yapdık
ları taatruzda çok bllyük telefat 
vererek geri döndüler . Şimdilik 
harp vaziyeti bütün cephelerde 
ftalyan1arta aleyhindedir . 

Roma : 6 (A.A) - İtalya ta
arruzunun hedefi Eritrc cephesi
ıini taarruza ve Aksum güoeyin
den Dankalide Mu .. ali dağının 
merke-zioi teıkil ettiği bölgeye ka
dar uzamaktadır . 

Mevcud üç kolordunun ikisi 
derhal :Makalleyi işgal etmek için 
harekete geçmiş bulunmaktadır· 
lar . 

Bu kolordular birbirile ilti· 
sat temin ederek en sol cenahlara 
nı Danklis kuvvetlerine karşı yü · 
rütmüşlerdir , 

Sığda bulunan üçüncü kolor
du Aksum kuzeyine Takaza mev
kiine doğru yürümektedir · 

Napoli :6(A.A) 1072 nefer, 86 ıu
bay ile tankları bombardman ve 
keşif uçakları ve bir obüı topu 
bataryası yüklenmiş olan Atlanta 
gemisi dün doğu fırkasına hare
ket etmiştir . 

Baotze ve Liıuria gemileri de 
bu gün hareket etmiıtir . 

- Gerisi ıiçüncüEsayf ada -

----~-------·------------
Dün 

meşgul olmakta ve bunl1rın biraz 
sonra §ebirc girec~kleri umulmak- Sovyet ihtılahnın 18 inci 
tadır. yıl dönümü 

Habeşler muntazam bir suret -
le geri çekilmekte ve ardcıları 
arızalı arazide İtalyanlara epice 
zayiat verdirmektedir. 

İngiliz Somalisinden Habe§li
lerc makineli tüfenk ve mühim
mat gelmekte ise de bunlar bala 
ihtiyaca kifi gelememektedir. 
Danakil ve Cicik crpesınde mü
sadcmeler olmaktadır. 

.Moıkova : (Radyo )6-Adiıa 
babadan alınan haberlere göre 
düıman tarafındao yapılan taar· 
ıuz Habeş kuvvetleri :kar§ııında 
buıün için durgurıdur . halyan 
askeı leri eğ~r yerlilere güvenme 

:miı olsalar perişan olacak hazar 
lıklar karş ı sıodadır . F .. kat bu 
yerliler içinde ihtilal düşünceleri 
ilerleaıektedir . Bunun için Hı 
beşlilerin teşkilitı vardar • 

Moskova : ( Radyo )6- İtalyan 
asknleri bölilk, bölük fırsat bul -
dukça Hıbeşlere teslim olayorlar. 
Son günlerde Haheı ordusu düo-

Dost Sov~et Rusyanın komu
nizim ihtilAlının 18 ıncı yıl dönü
mü dolayiıile dün akıam biltün 
Sovyet radyoları, ihtilahn manHı 
ve ehemmiyeti hakkında çok ö 
nemli aeıriyat yapmıılardı. 

Bütün Ruıyada büyük ıealik· 
ler yapıld1ğı da bu ne§riyattaa 
aolaıılmakta idi. 

-lzmirde 
Resmi dayrelerda 
sobalar kalkıyor --

İzmir - lzmirdeki reımi day
relerin aerileıtirilmesinc karar ve
rilmiıtir. 

ilk olarak dayrelerdeki kap 
kara eobalar kaldırılmaktadır. 

Resmi dayreler bu yıl kalori
ferle ısıtılacaktır. 

İlbıy Fazıl Güleç; kalori.fer 
feri haıırlamatadır. 
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Bey Böğrek ve 
Benliboz. 

Anauoluda Oğuz'un 

Ulusal hikdyelerinden 
- R. Yalman Yalgın -
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Oğlan bu işe meraklandı, ka- ı 

dıoa bunun ne olduğunu yeniden 
sordu, kadrn : 

" Bur ada Alka vak klzı adlı J 
bir kız var • İnşallah kara yerle 
re girsin. İki oğlumun kaolısi ol
du . O, bu dağları adam kellesi 
le yaptırdı . Güneş diye gördüğün 
şey ooun yüzüdür . ,, Oğlan da
yanamadı : 

-- Anam karı, bana bu kızın 
evirıİ göster ne olursun . .. Dedi. 
Kadın razı olmadı . Oğlan kadına 
gene altın verdi ve kandırdı, ka
dın oğlaoa Alkavak kızının kapı 
sını gösterdi . 

_ Oğlan kapıdan içeri girdi, bir 
altm ve gümilş saodalya göıdü, 
doğruca altın sandalyaoın üstü
ne oturdu. 

Kız bucıu görünce öfkeli öf
keli ;« Ey insan döküntüsü ! . . 
Nereden gelip nere gidersin ? .. 
Al bu kahveyi iç te seninle sonra 
heeapla§ınz . 

Oğlan cevap verdi : 
- Çok söylenme; hey ! .. Sa 

çı buçuk ! ·. Ben insan döküntü
sü değiJim , bir padişah oğluyum; 
ıeni kılınç hakkı için almsk iste
rim. 

Kız : « Haydi git yerine vade. 
ni tekmil eyle ... • 

Oğlan gider, karının evine ula
şırkeo arkasından kocaman Lir 
gürz evio kapısına düşer ... Oğ

lan geri döner , öyle bir gürz ki 
yerinden kıpırdatamaz, çok ağır, 
elli batmao vır . 

*** 
Haber alallm attan : 

Oğlan atının yaoına girip 
sazıoı döşüoe aldı : 

Altm sana var bir sözıim 
Benim olLm, benim gözüm 
Bu illere geldik güzün 
Kaçalım allm seninle 

• 
Kalkamm yokl!ır tutayım 

Kuvvetim yoktur ataylm 
Derdinle hasta yatayım 
Kaçalım allm, seninle 

* 
At dile geldi : 

Abdest alıp namazını kıldınmı 
Alm yemin günü birlik altwmı 
Allah divamna doğru gitlf ııml 
Va/lalı ağam bu gün fırsat 

sendedir 
Oğlan abdest ahlı, atın yemi

ni çift verdi , Hakkın divanına 
durdu, gürzün başına geldi, gürz 
kendine pamuk gibi hafif geldi. 

Buolaı ı gören kız, oğlaoa ham
le etti, oğlanın gürzü kızın kule
sinin bo;cuna yıktı . 

Kızın babasi ortaya atıldı: 
" kızımın bir hamlesi daha var . 
Kızımın yedi bas bahçesi vardır. 
Y cdi gün gitmesi, yedi gün gel
mesi:; Qradan bir gül çubuğunu 
sen getir, Kızımı sana vermişim, 
yoktur döniişüm .,, dedi . 

Oğlan atıoa geldi danı§tı : 
(rurbet ele çıldım nldeylm 
Hangi yalağından gideyim 
Kuş değilim çırpwarak uçayım 
Yel değilim bağlara ulaşayım 
Genç yaşımda bir iinümden 

geçemem 
Kaçalım a_(jam, S< nillle kaçalım 

At dile geldi : 

Vallah beyim 

* .. . 
bugün /ırsat 

sendedir 

Oğlan atı tavladan çekti , at 
alanına geldi, luz da tılsımlı kü
püne bindi, ikisi birden gözden 
irak oldu . 

Oğlan kızdan üç gün öoce 
ulaştı . Gül çubuğunu dooath . 
Başının altına kodu, uykuya yattı. 

Kız geldi, bakdı ki: oğlan ya-
1 

tıyor . Yorğundur dedi , oğlanın 
ba§ınıo altından çubuğu çekti, ge· 
ri getiyc kaçtı . Bu sırada at kiş
nedi:, oğlana h•ğırdı . 

Bakalım At ne dedi : 
Garip . garip kaldım yollarda 

nldeylm 
Bu dağlarda melıll , melal 

gideyim 
Gaflet uykusuna yanmış mle 

yelJlm 
Uyan ağam uyan canın gidiyor 

Ormanın içi:*den azılı bir ta J 

kım arelaolar oğlanın üstüne yürü - ı 
meğe başladı . At bunu gördü : 
Size söyleyim arslan yavrum 

gitmeyin 
Hızır Dedeye kara haber ge

tirtmeyin 
O sırada birdenbire Hızır De

de boz atiy)e ortaya çıktı . Oğlana 
uykudan uyandırdı . Ona cfüa et. 
ti, arkasını sıvazladı . Oğlao ata 
atbdr, sürdü , sürdü. biıioci malı 
muzda kıza ulaştı . 

Kız hunu gördü. yola indi, oğ
lanı kaodnmağa başladı. Ona''gel 
güzelim, gel yiğidim, berab·r gi· 
delim, daha iyi olur .. dedi . Oğ
lan kızın Cf'ma!ioi görünctı atdan 
düştü . At bir oare attı , oğlan 
yeni haşdan kendine geldi . Ge
ne Hızır imdada eri§di : Oğlana 
döııldı ve oğlanın r(ine ;bir çift 
çubuk verdi oğlan çubukları alır 
almaz atım sürdü [ "' ] kıza gene 
kavuştu . Fakat şimdj at durdu 
oğlan çubukla ata bir vurdu at 
sıçradı , kızan atını on arşın geçti 
ve kızdan beş saat öace gül çubu
Auııu kızan babasıı,a teslim etti . 
Kızın babası oğlanı : 

- Verdim veri9im , yoktur 
döoı.işüm , Allahın emriyle kızımı 
sana verdim dedi. 

Oğlan kızıo sarayında misafir 
kaldı . Ktz oğlana cvlenm"k tek
lıf etti . Oğlao kabul etmedi . 
• ben memleketime döorceğim 

buralarda eğlenip kalamam » de
di . Kız " brn senden ayrılmam 
ben de senin yurduna yolağma 

gelirim,, deyioce ikisi birlik olup 
Beyböğreğin memlcketioe revau 
oldular . 

* • • 
Beyböğreğin memleketioio adı 

( Kızıl kum ) du . Bir gün Kızıl. 
kuma ulaşdılar . 

Babası oğluna . bir bölük as
kerle karşıcı geldi . Oğlan baba
sıoın üstüode Karakaftao ve Ka 
rakılıncıum olmadığını gördü şa . 
şalıdı . 

Vezirler ve oraya toplanan 
ahali Beyböğreği kıskandılar. 
Onun lıeraber getirdiği (Alka-
9ak [l) kızı iÇ.io orospudur de 
direr. Eğer Beyböğrek yiğitse 
babasının Moskof• yesir giden 
kara kaftaniyle kara kabzalı kı 
lıncını alır, gelir sözlerini fırlat 
tılar. 

~ Soouvar -

Türk Sözü 
t il .ı zxcz su 

DUYUKLARI Japonyanın -Maraştaki izerler 1 

Çinde takip edeceği 
yeni siyasanın esasları 

Bakanhğın emriyle ----
şehrimiz müzesine Şu son güolerde Deirende, 

getirilecek Kuvantung ordusunun ileri ge 
lenlerile Kuzay Çiode bulanan 

Mara§taki eski izHlerden otuz 
parçitnın şehrimiz müzesine nakil· 
leri için icap eden tahsisatla gön
derildiği kü\tür BakanlığlDdan il. 
bayl ığa bildirilmiştir. 

Bu eski izerler yakında Maraş· 
tan şehrimize getirilecek ve mü 
Z-dmiz bir kat daha Zı>r.gin izerler. 

le süslenmiş olacıtkhr. 

Oayrelerde devam 
saatleri 

Jlhaylıkca kış devam saatlesi 
şu ~uretle değişti,ilmiştir: 

Öğlcdn önce 9-12 Bir saat 
yemek paydosu, 

Öğleden sonra 13-18 e ka 
dard1r. 

Bu devam saatleri dün bütün 
dayrelere tebliğ edilmiştir. 

Kozanda muhasebe 
katipliği 

Ceyhan varidat katipliğine ter· 
fiao atanan saimbeyli ilçesi vez
nedan Nuri, Kozan muhasebe ka· 
tipliğine nakledilmiştir. 

Kültür inzibi..t 
komisyonu 

Kültür inzıhat komisyonu clüo 
öğleden sonra İlbay Tevfik Hadi 
Baysalm beşk•nhğında loplana
rak önemli kararlar vermiştir . 

Finans tahakkuk 
e nspektörlüğü 

Açık bulunan ilimiz finans ta
hakkuk enspektörlüğüı:ıe Rahmi· 
nin atantığı finans bakaolığıodan 
İlbaylığa bıldirilmiştir . 

Cesedin hüviyeti 
anlaşılamadı 

Ötey gün demirköprü civarın
da u m-kdao hüviyeti belli olma
yan bir c ,.set çıkarıldığını yaz
mıştık . 

Şımdiye kadar yapılen ince
lemede bu cesedio kime ait ol-
duğu sııptaoamamıştır . 

Belden yukarısı tamamen çıp 
lak ve ayağında bir doo ve iki 
tarafından kabak bulunan bu ce
sedin köyün biriode Bal bağla· 

mak üz .. re suya giren ve cereyaoa 
kapılarak boğulao birisine ait o1 
duğu kuvvetle umuluyor. 

Zebitaca buouo fotoğrafları 

çoğaltılmış ve tanınması için ilçe 
lere ve kamunlara gönderilmi~tir. 
Diğer yönden incelenmeğe devım 
olunmaktadır. 

Paralar kimin tarafın
dan çallndı? 

Japon ordularıam mümessilleri 
orasmda vukubulao konuşmalar 
bütün Japon basınında derin a
kisler uydndnmıştır . 

Gazeteler büyük başlıklarla 
Dairen konferansının cereyanı 

hakkanda etraflı haberler ver
mekte ve Japonya Ha ·biye ne
zoreti tarafından göo<lerilen Ge
neral Okamuranm Japonyanın 

Çinde takib edeceği yeoi siyasa 
balckıoda verdıgi izahata büyük 
bir önem ııtf.-tmektedirler . 

Şimbuo Reogo •pnsı aytan, 
esas müzakere mevzula11odan 
gayri, Mançuri- Sovvet Rusya 
Mançuri - Mogolistan sınırla· 

rında sık sık vukua gelen çar
pışmalara mani olmak için bir 
takım tedbirler alındığmı da ila 
Ve": etmektedir . Reogo aytarına 
göre Dairen müzakeratmdan elde 

• edilen sonuçlar şunlardır : 

1 - Japon ordusun Çindc 
takip ettiği başlıca gaye, uzak 
şarkta daimi bir barışın temio 
olunmosıdır . 

2-Nankin hükumeti Çinde 
mtşru yega .ıe devlet makamı 
ol<luğuna göre , Çıni ilgilendiren 
bütün meseleler hakkında Nıın

king bükume:tile müzakere edil 
melidir . Aocak bu hükumetin 
japonyaya karşı iki yüzlü hare
ketten vaz geçmesi şarttır . 

3 - Çin hükumeti , her ulus 
ara sın da kurulacak bir iş biı liği . 

nin lüzumuna kani olmadıkça , 
uzak şarkta .tam bir barış elde 
etmeğe imkan yoktur. 

4 - Çin, Japoayaya ve Mao
çuko arasında ekonomik yakın
laşmanın deıbal tahakkuku için 
Japon ordusu, bu hususta dış , 
finans ve duıiz bakanlıkları ve 
diğar alakadar orgaoizuyoolar 
nezdinde lazım g len tavassutu j. 

faya hazırdır . 

5 - Japon ordusu , şimdiye 
kadar Naokio hükfimetile Japon 
yanın süel makamları arasında 

halledilememiş meseleleıin bir 
an evvel memnuniyet veıici bir 
şekilde kotarılmasını temin için 
Nankio hükumetice baş vuracak. 
tır . 

r ""'"'~·:ıı·ıı·ıı~:::~: ;·:~;;""'"l 
J Kalekapı civarıntfo IE 

9 M. Rifat eczaru•sidir I 
; llllllllMlllllllllllllılllllt- ıl lll!lllhlil!ll!~ıllllllU~ il'llll!Ulllllllllllllllllllll : 

Dükkanında rakı 

içi rdiğin den 

Hilal bıAoı civlfında ktbabcı

lık yapan Süleyman oğlu Alinin 
dükkanında müşterilerire izinsiz 
olarak rakı içirdiği gÖrülmilş ve 
bak kında zabıt tutulmuştur . 

Çok içmiş! 

Habeşistanın içyüzü 
hakkında 

-birinci salılfeden arlan--
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Çekoslovakya il0 

histan arasınd 
gerginlik 

lamaJaıla bunu karşılaştırmc• ıu 
netice çıkıyor: 

Nazari olarak Habeşistan bir 
milyon asker çıkarabilir. 

Beo kendi hesabıma hu ra
kamın yarısına güvenebilirim ve 
bu sayıda yaln ız meslekı askerlik 
olanlar değil fakat icabında ihti 
yetlar da dahildir. 

Varşova ile Prag ar~ 
siyasal gergin lik şidddi~ıi 
faza etmektedir . Her ık 

' de, akıl sır ermiyecek 
verilen tezahürler yap~ 
dır . Konsolosların tas 
ratları geri alındıktan 80 

riç- Ostravda.ki siyasal 
losluk ile Pozoan ve .Kr 
ki Çekoslovakya konsol 
rı öksüz çocuklara döod 
ler ; bu hadise, Avrupa 
masisi tarihiade ilk def 
müş ve hemen htnıen 
lilmemiş bir hadisedir · 

Yeni alınan malumata göre 
Habrş imparatorluğunun münta · 
zam kuvvetlcıi şu suretle tasnif 1 
edilmektedir: ı 

Tana gölünün şuktakı Bagem· 
den ayaleti valisi Ras Koça nın 1 
emri altında 70,000 er. 

WoJgait ve Semieoe Pedyoz 
ve Ayabö Buru nın emri altında 

40,000 kişi. 

Tigre valisi Rassayyumuo ku
ma rı dasında 100000 asker Tana 

gölünün cenubunda Gocam eyaleti 
val isi Rayumrunun kumandasında 
60000, demiryolu üstünde Nı:ısibu 

ve 1 Jarar kıtalarınJ1:1 :.mooo kişi 

Dankali çölü yanında 0dcıızda 

( 20000) ve nihayet imparatorun \ 
Hassa ordusunda ( 10000 ) nsker · 
dir. 

Şimal ve cenup kuvvetlerir:f n 
nasıl tevzi edildiği meçhuldur . 
Meşhur Dacaz Balçanın asklri 
25000 d en aşağı olmat1a gerek
tir ki bunlar cengılverliği ve yır-

tıc ı l ı ğı ile ün almıştır . Bu mevcuda 
üç ılört yüz bin ihtiyat eklemek 
mümkündür . 

Seferber edilmiş bir kaç yüz bin 
kişilik bir karargdh hrr memleketi 
muhafaza etmeğe kAfı bir kuvvet
tir . 

Silah 
l 934 yılı sonunda Ilabf'şistanda 

beş altı yiız bin silAb vardı . Bu
nun dörtte üçü eski sistem silllh . 

(ardan ( Lehel, Mavzer , Ora, Re
mington , Martin , Manlinhn ) bu 1 

rakamın bugün dl'ğişmiş olacağına 
şüphe edilemez. Habeşlil e r son ay- ! 

1ar<la Akvam cemiyc•ti üyelerini 
hayrete düşürece kadar yeni silılh 
almışlardır . 

Mitralyöz de öyle 
Topa gelince benim b ılJiğim lfa

beş istanda bunun uzrnal bir yeri 

yoktur . lfoLeş te beası da buna 
önem veriyor . Demiryol boyuna 
ve bir koç yoylayu ve yüksek k:ı-

lelne modern büyük toplardan 
bir kaç tene konulmuş olması 

mümkündür. Adisababcıda ltalyan 
murkalı bir kaç hücum arabası 

vardır. Eğer bunları bir ksç Av· 
rnpalı kullanmazsa onlür da toplar 
gibi önemsiz bir halde kalır. 

( Uçuk ) a gelince bunlar Lir 
koç Rası orutlım oruya götfümok
ten ve ufak tefek istikşaf yapmı:ık-

tnn başka Li işo ycıramoz. Bunlar 
düşmanla t eııı:ı s P<lemezler . Do
nanmaları lı ıııa bu müsait değil. 

d ir. 

Nrcv ş i nin lıir kaç iyi harp tay· 
ynresi niarnk Avrupalı pilotlarla 
kullanacoğı söyleniyor. 

ki Lehıstaıı elçisi dt, Y 
ri seç:lmeden ; geri çs 
İki devlet arasındaki sıY 
nasebetler en ufak bir 
indirilmiş bulunuyor · 

Çekoslovakya - L 
münasebeti hakkında yaı 
zılar dolayısilc Avrupa 
lerinde çok mürekkep ~ 
ve her biri işin özüne hı 
medeu, ayn ayn b' 
lerde bulundu . 

Fransız gazetf'leri Pr 
litikasıoıo arkasmda yer 
hoşlanmadıkları Lebista0 

kanana hücum etmek i 
durumu fırsat diye koli 
Titüleskoouu bir el işer 
rine Romanyanıo yarı 1 

zeteleri de aynı tavrı ta 
Prağ , bu Fransız - Ro 
dımını kendi duruınu 
lamlaştırmak bususaPd• 
ustaca kullandı . 

Sutloa böyle maoe 
kuvvettı dayattıktno soo 

atile, Lehistan - Çekos 
anlaş .aazlığınıu arsıulus 
kem heyetine havale e 
ne bir diyeceği olmadı 
lemek , Prağa kolay ge 

Bö)le bir muhakelD 
bistanın mahkum edil 
neticeleneceğini öncede 
mek için peygamber ol 
zum yoktur . Bunu Var~ 
dar Prag da · bıliyor : 
dolayıdır ki , mt:seleoiJJ 
kem beyetine ba9ale 
hakkmdaki Çek teklifirı 
Lehistan en ufak bir 

hissetmiyor · 
Lehistan- Çekos!oV 

ginliğioin sebebleri , i 
nüşte sanıldığından ço 
derinlere varmaktadır · · 

rü bir tetkikte, aykıt 
yalnız Teş~ muelesind 
muş olduğu. akla gelir · 
mesele hiç de böyle d 

Hiç şüphe yok ki , 
Sileziya sınıra çizilirke 
taoıo aldığı yan heoÜ 
mamıştır . Stratı jik sebe 
layısile Kaışav- Oderb 

ile önemi büyük olan 
om ç .. koslovakyaya " 
sonucunda 100,000 leh 
yurda giden yollarının 
olması , Lebistana çok 
Kendi arzulan hilifıo 

Çekoslovak tebaası yapılıı 
Lehlioiu mukadderatı 
sonrası Avrupasıoda çı 
büyük ölçüdeki nıoJık 
nında , V arşova ile Pr 

Çinarlı urarnında oturan nal
bant ve çifçi Mehm f' t karl'gola 
baş vurarak damadı , kizı ve ye
tişmişuiki oğluyle birlikte otur
duğu evinin odasında bulunan 
kasasından iki yüz yetmiş lira pa· 
rasınıo Ç<tlındığıoı şikayet etmiş · 

tir . 
Z1tbitaca yapılan iocele.mede 

kasasının ~çık bırakıldığı ve bu 
suretle paraların ev içinde otu
ranlardan biri tarafından alındığı 
saptanmış ve bunu alanın hl\viyc
tinin meydana çıkarı l ması için 
ioce!eomeleıe devam olunmak 
tadır . 

Eskihamam uramında oturan ,.------------,, ı da derio bir uçuruoı 0 

Cumali oğlu Reşidin sarhoş ol- 1 Kacakcılar 1 dar trııjık bir mesele 
duğu halde U•&m arasuıda uygun • , 

1 w h . .d dir. 
suz ugu görüleıek tutulmuş ve vatan aını ı·r 1 

1 Lehistan ile Çekos 0 

hakkında hnuni i~ yapılmıştır . ----------= rasındaki hakiki ıı'I ,i--•·---·----•·--------------, azınlık sıyasasınJao el Acele satlık ev iki devletin dış sııasa'ı 
maktadır · Asıl arı laşcıı9 

Sakın ol ; sen tasaya dalma 
Gurbetlerde de eğlenip kolma 
Yedi bin yıllık yoluda olsa 
Yel olur, toz gibi uçargellrirn 
Senin dertlerine derman bulu· 

rum 

[*) Türkmenlerde çuLuk adama 
yemini vardır • Buna çöven aılamu 
dnJer . 

j' (1) O bir hikayelerde Alkavak
Akkavak diye söylenmiştir, 

-----Paranı J 13eb r~ k~i kil ise sokağında şimdı. "biı,:k! yu_rd~· nun İBticarındn bu-

l 1 

lıınan eskıd r. n merhum <loktor Sıı lıb Yusuf aıl osıoin otıırdıığıı ev acE-le 
Boş yere h :.rcam~ ve har• ı satlıktır· l\lurucııt : Ad11na'rl.a Betçik-ı fıı brikasında Rız ·ı Sıılih. 

cıyacaksan yerh malı al 1 6-6 6055 
.... ı ... I .............................................. , 

bistao dı ş bakatııoıı> 

ri boyunda Ldıi stao• 

devlet durumu ver ID"ğe 
gı anda başlamıştır · 
dış siyasasının bu g•Y 
<lM sezildiği güı dea i 
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ki 

Yım vergisi ve 
hayvanlanmız 

bl"' dl 1••4••.1. 
f.a11ü hükumetinin aldığı ted- eadilstrilerimizin durumu tehlike 
rle dDn, yiyeceğimiz ekmPğin ye düter. 
ta dııaudaa getirirken buğün Halbuki gilhre meselesini aç-
lllemleketlere buğday satan· mak mt mlekctimizde Z1mın za ·· 

"••ırıa karışhk. man hat gösteren kuraklığın se-
. \te böylece "Türkiye tHım bebiyt-l vHdiği üriia azlığının ö · 

lefıetidir" denilince gülünç nemli bir mikyasta önüne geçmek 
ktan kurtulduk. demektir. 

l.ıon küluimeti, tuz, şeker, Memlebetimizde her gün çoğa-
~to ve şimendif Prdcn sonra lan endüstri hımlelerinin de hız-
ı de sayım veı giıini ir.dirdi larıoı korum ık, hatta onları kuv-

~Yım vergisinin indirilmesi vetlcndirmek için Obların tarımla 
~l~rirniz için ytrıi bir genlık olan uyarlığmı ttsbit etmek çok 
'Yan çok mesut bir hadisedir, faydalıdır. 

S.1ta11at devrinde hayvan, zor- Eodüstrimizio güvenliği tarı· 
. ~ıa serveti ve dolayiıiyle et- mımızm Eyükselmesine bağlı oldu-
ldi. ğundan bu da bizde hayvancılığı 

S'Yım veıgiıi indirilmekle çok ilerletecekıir. 
~ .dıba fazla hayvan edinebi- Hayvancılık ise iptidai madde-
"lir. lerıoi topraktan alın b6tiln en 

töyliUerimizin hayvıoa ihti- düstri için bu suretle pek önem· 

•
1
bii,üktür. Tarlalar hayvanla lidir. 
lr. Miıal olarak burılına 'o baıta 

l'arlalıırı gübreyle kuvvetlen- gelenluiaden biri olın 'tker t:D· 

it lazımdır. Köylll bol mık düıtrisini ele alalım : 
hayvan edıomedikçe hiç bir Bu tndOstrimlz hidayette yu· 

il İyi bir çiftçi olmız ve biç karıda saydığımız etkelerle bir 
'-illan topr1ğındaa iyi bir n- müddet bocaladı. Sonra tarıma, 
•laaıaz batta haynocıhğa busuıi &nem 

• ~Jıın v~rgiıinin inmesile lıöy· verildi. Çift hayvanlara ve tarlalı' 
~ 'ergiyi kolayhkla &diyecek ız çok dOzene konmak ıurt.tile 

1Van varını çoialtarak, şim- ba§arıldı. 
' .. dar celeplerin elinde olan Ayni zamenda şPker endüstri-

, il tecimine de kanıabilece- sinin de hayvancılığa hamle ver-

t:•Yvan da, çobın elinden çift· 
ili' "{Qe reçmiı olacaktır. 
t' i ~ bu ıaretle ~ cumuriyt t bUkft 

1 °111 köylüyü zengin etmek e· 
~e ıyni zamanda g~rçekleş:
t 1dunıcaktıt. 
. lldllıtrimizde de bu mutlu 

~~•in yansılarını göreceğiz . 
.. • lllemleketimi.tin Oç büyük 

, •6a - ua, pamuk, ıeker -
l 10praktadır. 
0Prağın, bu ürünleri arandığı 
'l!tebilmeıi için, iyice hazır
•a\ lizımdır. Bu d• tarlanın 

"'-ııneei •• iyi r&brelenme
olur 

11, .... ,·k .. d k" .. '-t oq .e etımız e t:ı ıye gore 
''• ıyi sürebilecek pulluk ıa· 
~lmışsa d. mevcut gene 
'lllektcdir. 

~ll!i(i çiftçinia bu pullukları 
ltıe~ için gertii kadar hayunı 

ı,i r· Çokluk, bu yüzden tarlası
•6rcmez.3 

.... ,. • • Ü d"... . . 
•ıını ıyı ı rme ıgı ıçın 

ı'-~un aldığı ilriln çılız kalır. 
• ~ ?da yabanı otlar ürer ve 

er zararlı böceklere yem o-

t&breıiz tarla kıt Orün verir. 
l lıuraklık olursa bu üı üo da 
•t 

l\ayİoıerimiz tarlalarını köye 
[•kı.ı olanlarını, o da ancık 
~be de bir dafa gilbreliye· 

t tedirler. Bu suretle gübre
: •aha gene) sahanın yüzde 
l\' bile varamaz. 

ı ll'teti artsız arasız emilen 

19 
~ g6bresizlikten gün geç · 
ıeırlaşır ve topaı ğa bağlı . -

l 17 yıldınbdri biiyük z.h· :e aynı zamanda ustalıkla 
dil lu kendi arsıulusal sıya
~Uaıuna :değil, ayni kök· 

: •n ılovakler 6zerindeki 
~11 11 yakın bir atide kay· 
~ teo korkan Çekoslovakya 
•lcl oının çok sert bir mu-
't' . 

~ ~111
1 lle kar§ılııtı . Çünkü bu 

' ~ ı'b ıeyll"r gerçeklrşmeıi 
'd0,ıkyı devletinin dağıl -

tt 'lll ~ k oln·du . Beo,.ıin 
)ı~' dıı ııyauıını ktr§I son 

1
d•nb eri takıodıiı muba

it tte bu duıuml11 izab edıle 

....... Fölklşer Beobahter-

mek hususunda ayrıca değeri var-
dır. Çünkü o pancudan şektri al
dıktan sonra küspesini çok esaslı 
bir yiyecek olarak gırne hayvana 
bırakır . 

Son zamanlıırdll yaş kiispe ta
rifelerinin inJirilmeei de şeker fab· 
rikaları bölgelerinde ıayım vergi
sinin indirilmesinden sonra derhal 
kaydedilt:cek önemli bir hadise
dir . 

Dünya türlü tür lü tehlikeler , 
türlü türlü krizler içinde bocalar· 
ken yurdumuzun tecim . tarım ve 
ekonomi sahalarında gittikçe ar
tan bir hızla yüceldiğini görmekle 
yüreklerimiz ne kadar kabarsa 
yeridir . 

Köylülerimiz için hayvancılık, 
her memlekette oldu~u gibi, mem· 
lekftimizde de şehirlerin iıanka
lanlaki tutum hesapları kabilinden 
ulusal serv.,te katılan yeni bir tu
tum , bir kazanç olacaktır. 

Amerika birleşik hükt1metleri
nin ekonomik yükselmesi seb0p
lerini araştıranlar bu memlf'keıin 
evvolA hnyvancıhkla ilerlemeğe 
boşladığı, bunun arkasından tarım 
kalkınmasının ve ondan sonra da 
tecim endü~tri genişlemesinin gel
diğini hilirl~r. 

Cıımuriyet hükfimetimizin bu 
kararları bu yakın fttiyi bize möj
deliyecektir . 

-ULUS-

Ziraat bankası Mensucat fabrikasın
dan: 

lnne pemuğu çektirmiş olnn sa
yın müşteriforiınizo : 

C<·kilcn p ımuklarıo, koçanların 

orkasınd:ı yazılı birinci maddeye 
gJre bir h::ıfta zarfında kaldırıl
ması hlzımdır. Şim.Jiye kııdar kal
dırılmamış olan pamukların sahip
leri veya. alıcılort ~arJfındım kısa 
bir zamandıı kaldırılması , aksi 
takdirde tesiratı hrıvoiye ve saire
den h•JsulıJ g~lecek hasarot ve 
zayiatın bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da tamamen sahip
lerine Vı·ya alıcılarına ll;t bJlırn<lu
ğunu vo bu yüzJon fabrikıımızıo 

hiç bir mcsuliyet kabul edem iye . 
c"ğini açıkça hildiririz.6074 

5-7-9 

( T&rlr Sözft ) Seyfa : " 

Yagmur italyanları Ceviz kütükleri ı----
ilerlefmiyor Eskiden kesilmiş olan- Asri Sinemada 

- Birici sayfadan artan -

Bu gemiler General Terruzi
nin kumanda11 altında buluıııa 
3200 nefer ve 100 bombardman 
uçağı yüklemişludir . 

Asmara ; 9 .(A.A) - Geçen 
gece yığan yeğmurlar kamyon
lar için yapalmıı yollan bozmuı 
tur. 

Bu yağmurlar mevsime naza
ran bir istisna teşkil etmektedir. 

Dün sabaha karşı ileri yürü 
yüıe devam edilmiştir . 

Uçaklar .Makalleye doğru yü
rüyen Habeş kollarıoı görmüşler
dir . : Uçakcılar bundan başka 
Tem bicn ve Orclıiaııgli bölg~lt
riode düşman kuvvetlerinin top
lanmış olduğunu görmüşlerdir . 

.Makalledc Habrşler İtalyan 
uçaklarına karşı biç harekette bu
lunamami ştar . 

Tar lalar da çalışın köylüler 
uçaklar geçerken beyaz b!zler sal· 
lamaktadarlar . 

Asmara : 6 (A.A) -Havas a
jansının Tiğre cephesindeki ayt•· 
rı bildiriyor : 

Rendıcomodan hareket eden 
İtalyan kolu diğer iki kollı iltihak 
edeceği Agulay• giden yolun üç
te birini aşmış bulunmaktadır . 

Agula bölgesine otu bol çayır
lar ve balığı bol dereler vardır . 
General Dalmazzooun kumanda
sı altındı bulunan yerli 18ker ler 
Maaobtv yakıoındaki bazı köyle
ri iıgal etmişlerdir . 

Geoeral Marottioin kumın
dıni krl Mıkelleoio 50 kilomtt
re berisinde bulunan mevkilere 
yerleımiş bulunmaktadırlar . 

Negıch Maineıti tepesini zapt 
etmiı olan Santiri Biroli kolu, A
gulaya doğru yürümektedir • 

Bu kol Bet Mariam bölgeain 
de bulunan Adrabagheye §İmdi 
den varmış bulunmaktadır . 

General Maravigna kuvvetle
rinin hangi 'iıtikamette yürüye· 
ceklerini ltahminUetmek imkln
ıızdir . Bu kuvvetler Akıumun 
iki yolundan g"'çebilirler, bu yol· 
laadaa biri lSelaclace ve İmani
den geçerek Addia Aitcheba ya
kınında Tıcaze nehrine ulaıır öte· 
ki de Maıiam Dehıe ve Ouvrirde 
geçerek Ccconnudın aynı nehre 
gider . Levazım ıenislerinin ku
ruluşuna faaliyetle devam edil
mektedir. 

Londra ; 5 (A A) - Harar 
Cicikayada Habe§ takviye kuy· 
vetleri gönderilmeye devam o
lunmaktadır , Çünkü ltaly .. nlar 
Ogadende yave§ olmakla bera 
ber ıietematılc bir tarzda ilerle· 
mekted~rler . Bu takviye kuvvet· 
leri için en mühim m'sele tes 
liat meselesidir . 

Tigre cephesi : 5 (A.A) -
•Havas,, ajan11nın haber aldığı-

• na göre Rası Kassıırıo damadı 
olup Setit nehıioin öbür tarafın· ı 
da harb etmekte bulunan Rass ., 
Haile übürrü İtalyanlara müta
vaat etm,ktP. niyetini beslemek· 
tedir . 

Royter ejansının şimal İtalyan 
orduları nezdindeki aytaı ının 

bildirdiğine gör3 Adigrat ile Dan· 
kalya arazisi or asıodı bütün A· 

lar ihraç ediliyor 
... g .. 

Memle1'rtimizde ceviz •iaç 
larıoın kesilmesi yasak edilmitti. 
Buna rağmen Almanyaya ceviz 
kütOğü ibracatanın devam etmeai 
Berliııdeld Türk tecim odasının 

dikkatine çarpmııtır . 

Halbuki bunların, yasaktan 
önce keıilmiıt kuru •ğaçlar · ol
duğu aolaşılmıştar . 

Ceviz ağaçlarının kesilmesin~ 
imkan bırakılmıması iki noktadan 

Bu akşam 

Yeni program 

"8itmemiş senfoninin,, i16hi artisti 

Mart ha Eggertin - temsili -

faydalı olmuıtur : .,alptan •·albe 
1 - Ceviz kerestesi, bir mo --.. 9 D 

da e~yası olarak eski mevkiini { -
kaybetmi§tir . 

llu vaziyet fintları düsürmüş- Martha Eggert 
mDştiir . Buradan giden mallaran 1 
tonu 13,f> İogiliz lirasına alıcı bul
tur . 

İstihlak yerlerinin daralma
sı dolay11ile yaeak tedbiri tam za
manında alınmıı oluyor . 

2 - Y aıak, memlrketimiz
deki meyvah ceviz ığıçluıaı ko· 
rumak bakımından çok faydalı 

olacak , ceviz ürünleri, k&tükle
rin ihr•Cından rdıhı fazla döviz 

Ggetirmf'ğe imkan vertcektir • 

Bu filiminde sanatm tn yüksek mertebeıiae kadar yOkselmiıtir • 

ayrıca : 

Patelarnal 
6077 

Viliyat daimi ecnUme
ninden: r - - Foto C:o,kaa 

Karaisalınıo Hamidiye köyünde 
Hususi idarenin malı bulunan ve 
beher döaümü yedi lira muham
men kıymetli ( 30 ) dönüm tarla 
( 46 ) parçıı olarall ayrı , ayrı mül-

kiyeti peşin para ve açık artırma 

suretiyle satlığa çıkarılmıştır . is
tekli olanların yüzde yedi buçuk 
pry akçelerile 19 - 11 - 935 Salı 
günü saat 10 da daimi 
müracaatları . 

29-1-5-9 

encümene 

6054 

Dörtyol Şar~Ayllltndan: 
25- 9 - 935 gününde yirmi 

gün müddetle ve kopalı zarf usulü 
ile münakasaya konulan ( 4457 ) 1 
lira (56) kuruş bedeli keşini Sıhhi 
mezbt hanın ilan müddeti içinde 
isteklisi çıkmamış olduğundan ay· 

Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işlerini 
ve her tnrlQ Ağrandisman ve diğer bütün fotoğraf işle

rini yapmağa bışhyan Coşkun Gnven, h~r giln sa
bahtan akşama kadar açık l:>ulunan atelyesinde saat 14 
den 19 kadar bizzat çahşmaktadtr. 

Amatörlere miJmkün olan 
kolaylıklar gösterilir. 

Bu akşam 

biJtün 

ni şartla yirmi gün müdd~tle açık Alsaray slnemaııad 
eksiltmeye konulmuş olduğu ilAn 
olunur .6057 1- 6-10 

r G , 1 Çok heyecanlı filimlerinden birisini 
ök gözetlemesı : .. t kt" .

1 
gos erece ır. 

Düo ö~leden sonra okunan 
tazyiki neflimi 264 milimetre ı 
olup en çok sıcak 21 ve en az 
ııcık 7,5 sautıgrattı . ı 

Rutubet v111ati % 73 olup yel, 1 
kozeydro saniyede bir metre 1 

hızla esmitlir . 1 
Süel !Tök göutleme durağı 1 

1 

gam eyal~tinin şefi Decaş V alde 1 
Gnbrie\ mutavaat etmiştir . Bu· 
nu bütün diğer ikinci derece 
ş·flerin mutavaatı · takib eyle
mektedir . Bu büyük şefin mu
tevaatı Gugsanıo mutavoatındao 

ıonra ea önemii mutavaat ola · 
rak telakki edilmtktedir . 

Karaçaylak 
Hissi heyecan, gUzell'k , zevk, neş'e filml 

ilaveten 

2 kısım dünya haberleri 

6075 

DİŞ MACUNU 
V.t:" Fi RÇAN.I Z 1 

Markoni- Markoni-Markoni 

Radyolarm en miltekamilidir . Markonide parazit 

yoktur. Ses temamen tabiidir. Eşsizdir ve ucuzdur. Bir 

sene de vadelidir . ECZANESİNDEN ALiNiZ 
"' ... 

UCUZlsUIC DOGRU/J/K 
5370 146 

2- 10 6073 
Yıldız gasinosu tiıtünde Yeni 

Halk Partisi bioa11 altaaa 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

•------------.--- Kilo Fiyatı 

En az En <;ol.. CiNSi Satılan Mikdar 

K. S. K. S. K.Uo 

Piyasa parlaıı •• 37 38 

40,25-- -37 
Piyasa temizi ,, 
lanf' 1 
iane il 32 38 
EkepreA 42 
Klevlant •H 

YAPACI 

1 1 1-Beyaz 
Siyah 

Ç 1G1 T 

J ı-2,12,5 

1 1,87,5 1,82,5 

Ek pres 
la ne 

erli "Yemlik,. .. "Toh uınluk., 

HUBUBAT 
Buı?day Kıbrıs 6 .. Yerli .. Mentane 
Arpa 4.,25 1 Fasulye 
Yulaf 
Delice 
Kuş yt>mi 
Keten tohumu 

1 12 

UN 
.... Salih 850 

.... 
__ ..:..:., _______ _..;. __ -T'/5--

·- ~ ... .. --·--------
~ aı -Diiz kuma .. 
...:.:.~ s· . 
..a- ımıt :.:."------•------ıı-------
~ 5 -.~Cumtrnriyet 900 
~ ~ - u 850 
C'I :ı !--.=--.,,--------

( Ttlrk Ski ) 

Adana birinci icra me
murluğundan: 

Dosya No su : 935/ l 054 
No. 216 
Tarihi : K. sani 930 
Mevkii: Sazak- K. 
Dönümü: 205 
Cinsi: tarla 
llududu : Şorkan ve cenuben 

Emldki milliye garben yol şimalen 
yol ve hefkere . 

No. 220 
Tarihi: K. snni 930 
MAvkıi: Sazak K. 
Döoürııü: 130 
Cinsi: tarla 
Şarkan yol garben Hacı Ab

dullah oğlu Cebbar şimalen sahibi 
senedin 219 No.lu parçası kıblesi 

Emldki miJliye. 
No. 217 
Tarihi: K. sani 930 
Mevkii : Sazak K . 
Döni.ımü: 265 
Cinsi: torlu 
Hududu : Kıblesi hergelo yolu 

poyrazı ve gün doğusu yol gün 
batı!ı EmlAki Mılliye . 

No: 214 
Tarihi: K. sani 930 

Mevkii : Sazak K. 
Oönümü: 180 
Ciflsİ: tarla 

7 Son l~fl'ln 1'-

r"" u-,_Düz krıma ,, ·-------------· 

lluıludu: Kıblesi Hacı Ahdulıah 

oğlu Mehmet poyrazı dahibi S•me 
din 215 No.lıı fil rlıısı gün doğusu 
yol gün batısı Hacı Yunus oğlu _ Alfa ., 

Liverpul Telgrafları 
6 / 11 / 1935 

Santim 

Hazır 6 
1 inci K. Vudeli 6 
2 ioci K. Vadeli 6 
Hint hazır 5 
Nevıork 10 

Pene 

41 
08 
06 
62 
96 

Kambiyo ve Para 
İŞ Bankasından alıomışıır. 

-Liret 9, 78 
Rayşmark 1 97 
Frank ... l<'raoeız,. 
Sterlin .. logiliz,, 618 75 
Dolar ••Amerikan,. 79 40 
Frank ••taviçre .. 

Mlderris dok or 

Raşid Tahsin Tuğsavul 

Avrupa ve Şırımızca tanınmış Hoca doktor Raşid Tahsin şarımıza 

gelmiştir. Üç hafta burada kaJacaktır. Baş vuracak hastaları : 

llergün Merkez Eczıınesi karşısındttki Muallim Doktor Fundın mua 

yene hanesinde kabul ve tedavi etmektedir • 6012 1-5 

Birinci sınıf 

Göz hastalıkları mütehassısı 
Doktor Mesut Savcu 

Hastalarını her gün öğleden sonra saat 13 - 17 ye kadar Bildli

ahmer civarında lstikldl mektebi karşısını.lııki muayenehanesinde ka.-
hul eder. 5912 12-14 

Cumuriyet müddei umumiliğinden : 
Seyhan ceıı evinin koğuşla

riyle , salon ve iç ve dışındaki 

duvarlarını badana ve yeğmur 
dolayııile akm•kta olan damlar
dım kiremit olan kısminı aktarma 
ve çin \ıo olan kı!wını tımir ve 
toprak olan k11mına da çorak 
toprak döktilrmek ve mubafaz 
jandarmalara mabıu3 btı adet 
nöbetci ICulübesi dahi acele pazar
lık sure tile t.mir ettiı Hece kinden 
bu iıi yapmağa talip olanlarm 
ıeraiti anlamak ve yapılıcak İ§leri 
görmek üzere her gün ceza evi 
müdürlilğOoe ve 15 · 11 - 935 
Cuma günü saat 9 da ıöz kuil · 
mek üzere Cumuriyet mOddei 
umumiliği makamına müracaat
lara ilin olur • 

7-9 6080 

Seyhan defterdarlığından : 
Karntoş nahiyesi iskele köyü 

mevkiindo hazineye ait <loğusu nıu 
batlil Basandan Curuncu Salihe so · 
talan hane batısı yol güneyi yeni
den tevsi edilen yol kozeyi berber 
Ali Kasım ve muba<l l Bsnnş Hasan 
ile çevrili 380 metre murabbaın
daki arsa 60 şar metro murııbba

ında üç 24 der metre murabbaında 
iki ve 182 m•lt;e murabbaınıla bir 
parça olmak üzere coman altı par
çaya ayrılmış olup 31 - 10-935 
tarihinden itibaren on beş gün 
müddijtle her parçanın mülkiyeti 
açık artırma suretile satılığa çıka
rılmıştır. 

ihalesi 15-11_935 günü saat 
on beştedir. taliplerin Mılli EmlAk
twki satış komisyonuna müracaat· 
lan .6078 7-9-10-12 

Mehmet. 
No. 215 
Tarihi: K. sani 930 
Mevkii : Sazak K. 
Dönümü: 180 

Cinsi: \arla 
Hududu: Kıulesi sahibi senedin 

214 No lu tarlası poyrazı muhacir 
Yakup gün doğusu yol gün batısı 
Hacı Yunus oğlu Mehmet. 

No: 211 
Torihi : K. sani 930 
Mevkii: Sazak K. 
Dönümü : 80 
Cinsi: torla 
Gün doğusu yol gün batısı sa -

hibi senedin tarlası poyrazı tarla 
yolu kib \esi sahibi senedin 212 
No.lu tarla!ı. 

No: 212 
Tarihi: K. sani 930 
Mevkii : Sazak K. 
Dönümu : 80 
Cı nsi: tarla 
lluJu·Ju: Ş:ırkan yol cenuben 

yol poyrazı sahibi senedin 21 1 No. 
lu tarlası gün batısı sahibi senet 
ile mahdut. 

No. 210 
Tarihi: K. suni 930 
Mevkii : Saznk K. 
Döoümü : 95 
Cınsi : tarla 
Hu<luJu: Şnrgan gorben ve te· 

rıuben sahibi sPnet şimalen tarla 
yolu. 

No: 213 
Tarihi: K. sani 930 
Mevkii: Sazak K. 
Dönümü : 100 
Cinsi : tarla 

llııdu • lu : Kıblesi yol poyrazı 
sahihi senet gün doğusu s·ıhibi 

senet gün batısı emldki milliye vo 
Bosnıılı Salıh. 

Adanaıla ölon Balıkçı Ali vere
solAri knnsı llaniCe ve hemşiresi 

Ceıııilr:nin Emldk ve Eytam ban· 
kosıııa olan horçlorından dolayı 

yeminli iiç t1hli vukuf tarafın<lun 
yukarıda hudutları yazılı gayri 
m'!nkullerden tapunun 220 ve217 
No. larında kayıtlı tarlaların be
her döı ümüne on lira ve 210,211, 
212,213,~14 .215 ve 216 No ların
da kay ı tlı hrlaların beher dö:ıü
müne de on beşer lira kıymet tıık · 
dir edilmiş ve mezkur gayri men
kullerin paraya çevrilm~sine ka
rar verilmiştir . Artırma 9-12-
935 pazartesi giiııü sııat on dört
ten 16 yıı kadttr AJana bir:nci icr • 
dairsinde yAp lacak ve mezkur 

j gayri m~nkullere takdir edilen kıy-

Adana sulh birinci hukuk hakimli«in· · 

Adana inhisarlar idaresinin Ahdi 

.·DARA· 
BiRiKTiREN 
RA~T ~DbQ 

Belediye den: ı 
oğlu köyünden Mehmet oğlu lslı'lm -------------------------
aleyhine tıçlığı alacak davasının 
cari duruşmasıoda müddea aleyh 
lslAma ildnen davetiye tebliğ edil
diği halde gelmediğinden ildnen 
gıyaı: kararı tebliğine karar ve
rılJiğinden duruşma günü olan 
29-11-935 cuma günü ırnot 9 
da mahkemeye gelmediği voyn bir 
vekil de göndermediği takdiı de 
hakkındaki gıyap kararının tasdik I 
edileceği ve bir daha mAlıkemeye I 
kabul cdılmiyeceği tebliğ moka 1 
mına kaim olnıak uzore ilan olu
nur. 6081 

zwz:: 222 .azı :z: :s 

metin ° o 75 ni bulmak şartıle on 
fazla artıranın üzerintle hırokılıı
cakt!r . Aksi tokdirılo yani muham-

1 
men kıym~tin % 75 ni bulmadığı 

hald~ 2280 No.lu kanuna tevfikan ı 
satı~ gerı bıraktlııcak vı! tırtıranlor 

taa h h ÜılünJP.n kurtulacak in rdı r . 
Artırmayı işt ı rılk e<lecoklerılon ım·· 

haınmen kıym ı t in °1
0 7,5 n"shetinde 

pey ak~· si cılırıocaktır. işbu gayri 
menkuller üzerinde bir hak iddiu 
edenlerin ill\n tı..ırihinden itiharcn 
'vrakı müsbit"lerilo hiriikto mo
muriyetimiz ı mürııcaatları lllz ım · 
dır. l~tmczlnse hakları tapu sici
lile sabit ol nıyanlar satış bedeli 
paylaşmosındnn hariç bırakılacak 
lar<l r. Alıcı ol ınlar n tayin olunan 
gün ve sasttıı satı~ mahalli olaıı 

icra dairesinde hazır bulunmalı.ırı 

ilAn clunur. 6079 

Kışhk elbise yaptlnlacak 

ı ı . . ti . J b l k .. g" inılell tfuiyo dmir ve efrat ı ıçın llıre e u unan ıı·nRş orne f 
pılmok şkrtile yirmi b"Ş takını kışlık elbise yaptırılacaktır . l{urOlı' 
diğiş mütoahhiılino ait olan bu elbiseler n~ık eksiltmeye k000 ıı& 
tur ihalesi teşrini saninh 26 ıncı salı l!Ünü ö2'leJerı ssnra 88 

4 . ..., - u•J 
heşto b •lediyn encümeninde yapılacııktır. iğreti tutum parssı ot 

bu{•uk liradır . .,,1 

isteklilerin şortnnme~ini görmek _üzere her g~~ yazı işleri ~2 
ve ihol i (1' inü <le beleılıve encümerııne gıJlmelerı ılıtn ohınur. o . 

;• 
oO 

Temizl ik işl ı i amelesi i~·in ılairede örıı ·ği mevcut kumaştan J~~ 

adı~t tulıırn ile ıkı takım kapAlı ellıisenin yaptırılması kuınAŞ "'
0 to' 

. ııııot 
miitcnhlıi lo ut olmok şnrtile ve uçık ola·ak ck-ııltmeye konu 

6
f 

. . . 1 5 . . t . .. .. t b ııte be it llınles ı teşr nisnrııoın ıncı cunıar <ısı gunu saa on ~~ 

encümeninde yapılacaktır. iğreti tutum porusı otuz liradır . ti, 
7 iıı1 

· - k · · h ·· · 1 · k aJelll isteklılerin şnıtnomeyı gormo ıçın er gnn yazı ış erı 

ihale günü do eneü.nonc gelmeleri ilan olunur . 
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