
İtolyan gazeteleri sulh teklifi pro· ı 
iesine karşı ateş Püskürüyorlar --=-----· 

Bir Fransız saylavı: "Bir milletin istediğıni 
~Uvvetle almasına müsaade edilirse yarın 
~ransada bu misalin kurbanı olacak,, diyor 

A. ) ı l· dan hazırlaooıı§ olan projeyi tet 
nkara: 16 (A.A - ta k'k için çuı•nba günü toklana 

~a gazeteleri, İngiliz - c:~tır. . .. 
F'ransız tekliflerine karşı Daily Mail gazeteeı İugılız 
ta • 1 • d kabinesinin ikiye ayrıldığını ve 
a~uza geçmış ~r .ve ~ı - Paris sulh planına muarız olan 

dl etl~ tenkitlere gırışmış- Eden ile diğer dört. ~r~adaııoıo 
erdır. istifalarının bekleodığıoı yazmak-

Lı d d t h'h" • tadır. ti o.~ u un as ı ı ı_ıe Pariete Fransiz İnğiliz Ç' lıı-
Cesınde İtalyanın elıne a birliğinin ve kolltktif emol· 

~ek ehemmiyetsiz arazi ;tt trıkiliitıaıo tttkikiae talı•.~• 
~eçeceğini İtalyanın Ak- edilmiı olan bir toplantıda soz 
su ' • w • alan Fransız avuakatlardau Cam-
ii' tndan vazgeçmıyecegı- pioch ''<ğer bugün bir milletin 

1 ı A.ssap limanının Ha- istediğini kuvvetle almasına mü

' , heşlere verilmiyeceğini, ... de rdiliree yarın bizzat Fran

~titre ile Somali arasın- tada böyle b~r ~i.alıo kurbanı 
da · .b • d'l . olacaktır" demııtır. 

ırtı at tesıs e ı emı- Diğer bir toplantıda eöz alan 

t~ceğini ileri sürmekte- Heryot 1unları siSyleıoiştir: 
dırler. "Harbi sona erdirmek için 

Popolo Ditaliya gaze- bir uzlaşma yolu bulunmasına 
le · 1 Af 'k d dalma taraftarız. Ancak bıı 
sı, talya rı a :1 uzlaşma Jıer iki tarafın serbesl· 

~C>luna devam edecektır ce kabul edeceği bir uzlaşma ol· 
diyor. malıdır. Onun zalf tarafa zorla 

Ankara.: 16 (A.A) _ ltrıl- kabul ettirilmesine kail olmayı~.,, 
l'tılarla Hahe,ler eulb teklifleri- Fransız B~§ B~kanı ve. ~ıı ıe 
'' cevaplarını henüz Milletler leri Bakanı Laval ıle İngılız D.ıı 
.,,,.... ı· · 1 d" i~leri Bakanı Samuel Hoareaıo 
-..ıye ıne vermemıt er ır. 

M·ıı tt c · ti ı. 8 · günlerce müzakerelerden aonra 
ı e er emıye on eyı 

lı.ıya _ Habeı ıoeseleıi etrafın teıbit ederek hazırladıkları aulh 

~'ki İngiltere ve Fransa tarafın - Gerisi ıiçıincıi sayfada -

tıriyenin [ademi merkeziyP-t] şeklin
de idaresi projesi gerçekleşiyor 

Yeni mebusların üçte 
ikisini cemiyetler ve sin

dikalar seçecekmiş · 
tıı''r 

u h'ol Lı 
11 ·~iO ! qalep : 13 ( Özel aylarımız 
şlıg I~ ııı ) : 

3 _ Bu günkü mtclis dağıtı· 
lacAk ve vezirlerden bir [ dirrk
törler mecliıi J kurulacak . 1 !/ ti G~çeo m•ktuplaıda bi~.dirdi-

1 ti\ gıbi Suriyeoio be~ bolgeye 
/

11lnek• her bölgeye geniş 
11,L. • k .. ıtıyetli valıler tayın etme su-
~~1.e bir ademi merkeziyet idare 

l lı kurulal'.ağı şayıaları gllo geç-
tiı.or'r Çe kuvvetlenmektedir . 

Söy lendiğioe göre Başbakan 
Taceddin 100 Paris sıyahatıada 
fuoııız devlet adamlarile görllşe· 
rek bu taaslır nzerinde mutabık 
kalmıştır . 

Şam; 13 [ Öul] - Yrni çı-
- Gerisi ılçıincıi salıif ede -

•• •• 1 Havalarımız ! 
Düımao açaklarımo tehdidi al

tındadır . Bundan kartalmak için 
uçak kur:aııa yardım gerektir. ı 

Dış bakanımız 
Belgratta Kral Naibi 
ve Başvekille görüştü 

Şehrimizde 

Hava kur.1munda çalışmalar 

hava tehlikesini bilen üye ... 
sayısı bini bulacaktır 

-\ Çocuğunu' .. -. 

Tevfik Rıişlıi Aras 
Ankara: 14 (A.A) - Dııbi

kaııımız Cenevıeye giderken 24 
eaat B~lgratta kalarak Kral Naibi 
ve Yugoslawya Baıbakaniyle gör 

üşmüıtür. 
Dıılıakaoıını:ı: gaz•tecileıe be 

yanatında, beynelmilel durum, 
hadiselerinin en büyük dıkkaıle 
takip edilmeıiııi iıtilzem ttmkte
dir. 

Her şeyi hakiki v0 mühim 
olarak kabul etmek itiyadımıdır. 
Hattıhareketimiz barış fikrinden 
ve kollektif trtrikimuaideo mili· 
bemdir. 

Türkiye ile Yugoslavya bir· 
birine ayrılıoaz ve Balkan antao
tıaıo takip ettiği amaçlara udık 
bir surette bağlıdırlar. 

Cenevredeki duruma gelince, 
taahhütlerimizi tut11yoruz· Fakat 
müteanıp deQ'iliz ve realiteyi da· 
ima nazarı itibara alıyoruz 

Yul(u•lny• Do9t,.ı.auı aa ara-

sın bu ıiSyledıkleıine iıtirak etti 
ğini ve uoktal nazarların daima 
ayni olduğunu söylemiıtir. 

~- nkarada tasarruf 
haftası 

Ankara . 16 (A.A) - Artırma 
ve yerli malı haftası miinas•beti
le memlek.timizin her yerinde ol 
duğu gibi Anka•eda da hakimiye
ti milliye m~ydanıuda talebrlerin 
ve balkın iştirakile yapılan büyük 
bir toplantı heyecanlı göst rilcre 
vr sİıe olmuştur. 

lzmirin bu seneki 
mahsulları 

İz.mir : 16 (A.A) - 935 Yı 
Iında İzmir bölgesinin üzüzm İn· 
cir tütün rokabetleri sırusile sek 
sen, otuz, oobeş milyon klloyn 
bulmuş lie bu güne kadar üzüm· 
den 64, incirden 28 milyon kilo 
ihraç olunmuş tütürıüo ise hepsi 
elden çıkmı§tır. 

R·koltui 45 ve 30 bin tonu 
hulao pamuk ve zeytüo yağından 
şimdiye kadar On ve 3 hin ton ih 
raç edilmiştir. 

• 
nın 

üyeler şimdiye kadar on bir 
bin lira taahhüd ettiler. 

• 

Bır kaç güodenberi şehrimiz 1 
hava kurumunda yeni bir çalıı· 
ma başladığını ve bilha11a hava 

1 

tehlikesini bilen llye yazııoıaa ö 
nem verildiğini yazmıştık • 

Geçen perşenbe ilbayııoızın 

başkaolığıoda hava kuruıouııda 
yapılan toplantıda bu ıı için btı 
kişilik bir komite ıeçilmiııir . 
Şehrimizin belli şobsiyetlerioden 
olan bu komitedelı.i zevat şimdi 
her gün öğleded sonra hava ku
ruıounda birlrş•rek çarııya çık

makta ve beaüz llye yaıı:ılınamıa 
yurddışları yumaktadırlar . 

Biliodıği lizere Baıbakan Is· 
met İnöniiniin geçen may11ta ha· 
va tehlikesi ve bu uğurda bal· 
kımıza düıen vazifenin biiyllk· 
lllğüuü işarrt rtmeıi üzerin& yur
dun her tarafında Lir coşkunluk 

başlamıştı . Bu arada Adaoamız 
da kendisine düşen va:ı:ifeyi yap 
makhn çekiomcrli . 

Şehrimizde hava tehlikeeioi 
bilen aza yazımı mevsimin sıcak 
umanlarına rastlamıştı ve mev 

Aytar mektupları 

sim eebeb;le bir çok şehir bal
kının yaylada hığlarda vtya dı· 
şarda olmaaıııdao fazla çalışma 

yapılamadı . Şimdi bütlln yurd
daılar gittikleri yerlerden dön
müş ve toplu bir halde oldukla· 
rı için aza kaydı yeniden başla

ıoıştır . 
Aldığımız haberlere göre ıeh· 

rimizdeki bava tehlikesini bilen 
üye 1&yısı 400 il geçmiıtir. Şim
ye kadar yurddaşların bu iş için 
taahblidleri de 11000 liradan aş· 
kındır • Üye eazısma ve taahhüd 
mıktarına bakılıru taahbüd nis
beti yüksektir . 400 üyeden bir 
kısmı yılda 20, bir kısmı da iki 
ilç ve daha fazla 11zahk taahhüd 
etmiş oluyorlar . Bu, sevinilecek 
bır ıeydir . Son çalışmalar üıe
rioe üye BB)lllnın 1000 olacoiıa
dao biç ıüpbemiz yoktur . 

Seçilen bu yazma komitesi 
bayrama kadar durmadan çalııa -
caktır . Bayram ertesi yeni bir 
komite bu iee devam edecek
tir . 

Gazianfepfe feçim durumu 
gün geçtikçe inkişaf ediyor 
üç büyük üründen memlekete ne 

kadar para girivor ? 

Gazlaııleple Gaziler caddesi 

1 

Küçük yaştan 
artırmağa 

~ ...... A_l-ış-tır_J ......... 

İzzeaıiyanıo bir mAkaleıi 

Yeni teklifler Habeşis 
tanın taksimi demektir 

Ankara : 16 (A.A) - l:ı:vestiy 
gaı.eteıi <bügüokü baı yazısında 
Fransız - lngiliz :tekliflerini 
mevzuubaba ederek Hıbeıiateoıo 
taksimini ve tabii bale getirilmeıi 
ni taıoamlayan ve bütllo dünya 
nın dikkatıoı uyandıran bu teklif 
!erin milletler cemiyeti amaçlari· 
le hiç bir alaka~) olmadığını ve 
biriş görüşmelerinin yahniı mil
letler cemiyeti paktının haılım ol
duğu amaçlara hizmet etmesi la 
ı.ım geldiğine itaraet ederek ş6yl" 
demektir: 

Sovyetler birliği prensibi ıoil
letler cemiyetine ve İtalyaoıo ta
aı ruzuna kartı elli devletin itti· 
fakile alınan tetlbirler dahilinde 
ınli:ıaheret etmekten ibarettir. 

Genel ·müfettişlikler 
• 

Kadrosu kamulayda kabul edildi 
Ankara: 16 IA.A\ - Kamu

tayın bugünku lopıabnsıuua uı· 
, inci ve bu defa yeniden teekil 
olunan üçüncü ve dördüncü mil 

ftttiıliklerio ve bu müfetttiılik
ler eıoriode bulunacak müıavir · 
liklerin kadrolarını ve bu kadro 
lar içindeki meıourlann derece 
ve maaılarını tayin:eden kanun 
layihası müzak•re ve kabul edil 
mittir. 

K•mutay çarıamba günli top 
laaacaktır. 

Emir Abdullah Be
ruta geliyor 

Berut : 12 (Özel) - Şarki 
erd<n Emiri Abdullah önümüz 
deki kanuousaoi baılarında bu 
raya gelerek Ali komiser Kont 
dömartele iadei zitarclte buluna 
caktır . 

Emicin bu seyahatı liç gün 
ellrecek , bu müddet içinde Suri 
ye ve Lübnaoıo muhtelif ıehir
lerioi gezecektir • 

Emirin istikbali için Ali ko
miaerlikte şimdiden hazirlıklara 
baılanıoııtır . 

jı ol 8ütüo Suıiye gazeteleri ve bil· 
,,, ş b . - b k I • •m matbuatı bu ha erıo k d h d ti • • • • 
.~11~•ıımb~·ın· .raı}'me_n ~zerviod~ Ameri a a ay u ar uyu 

Gaziuottp [ özel aytarımız

dao] - şebrimi2in tecime! du · 
rumu giin geçtikçe gelişmektedir. 
Eıuen , bir eodihtri kurağı olan 
Gazi yurt , doğu ve güney doğu· 
ın illerimiz arasında iktisadi buh 
randan en az müt~essir olanıdır . 

tanda yetlımekte ve İtalyada ye
titlirilmeıiae çal şılmakta ise de 
bunlar Antep mahaulllnd~o çok 
ışaQ-ı ve ürünümüz daima üstün 
mevkidedir . 934 yılır:da iki 
bin , ton olan rekolte şehri

mize sekiz yüz bin kiiaur liranıo 
girmesine vtıaile olmuştur , 

İngiliz Kralı ibnissu-
uda nişan gönderdi 

e oyle lııt pro1eoıo ezır- d 
1 ~:cı::~~;:rı!:c~leoıockte ol· bir gazeteciyi öldür Ü er. 

llu gazetelere göre uzun za-

dınberi mevzubabs olan ve G t J karşı 
t l\onıi••tlikce yapılacağı .öy- M. Vali er angs er ere 
ti •iyı11J devrilD ve bu pro- büyük bir mücadele açmıştı. 
: hııkı bir tey değildir: 

Öyle bir prcıjeoia varlıgını -------·-------
~t~deıı bazı vezirler şimdi pro· 12 kanun tarihile Nevyorktıın muslu ve AmerikAoın taommış bir 

S 1 ~•f etmektedirler . (Paris Soir) gazetesine yazilıyor: gazetecisidir. 
11' 1Yeyi bir federuvon t•k Gangıterler bütün Amerikayı Şaşılacak bir ıoğuk kanlılık ve 

' 0"-ac le ı b ı"dare ıekli · b" · veh•·tl· yapılan bu cinayet Ame 1 a o an u heyecan• düşllrto yenı ır cın•.- •. ~ 
ı, ~~, §Unları ihtiva etıoekte- yelle yine kendilerinden bahsellır· rika matbuat~ tarafından büyük 

l bir ııf'fretle karşi(anmııtır. 
~. v r diler. b h' -;i 111\ ilayNlerde genel ıuec ıı Fakat bu dafaki cinayet ıokak Bir çok gazetrlerio sa i ı o-

il•ii < Y.pılacak . \ ortaeında iki düımao h~ydut gu- lan bu Valter Ligget Amerikanın 
~,,ı:; Vi!ayrtlerdea gelrcek rubıı a<asında olmem•ştır Bu da- bu m-ıhur haydutlarına karşı a-
•·, naslarla Ş•mda bir ıoüee G / ı · - -ı say'ada -
"• tııe~liai kurulacak. fa Gn~gstedeıe kurban giden aa- - er s ııçııııcı ı· 

Ekonomik bünyeye çok ağır 

darbeler vuran gümüş mecidiye 
ve eczası da yakında piyasadan 
kaldırılacağı cihetle bu dur~ın 
bir kat daha iyilik arz edecektır . 

Ekonomsal düzgünlüğü sağla
yan belli baılı iiç mahsul , hemen 
hemen bu mıntıkaya mahsus ve 
memleketimize milyonlarca lira 
girmesine saik nlmuı bir toprak 
mazbariyetidir . 

Bu üç mıbsulden başhcuı 

meıbur Antep fııtığıdır . Bu fıı
tık muııhasırao Antepde yetiştiği 
halde ber nedenıe Şam fıstığı na
mını almış ve hariç piyaniarda 
da o suretle taoııımııtır . Hıl
bu ki , Şamda bir tek •tacı dahi 
yoktur .:Yalnız, İran ve Efııanis· 

Çok kıymetli ve yurdumuza 
mabı.ua , nazik bir ürün olan 
fııtıkcılığı • teıkilatlandırmak ge 
rektir . Çünkü , biltn Suriye yo
liyle Amerikaya ıtwk edilmekte 
buloııduğundan ttcim [ ticaret ] 
mlltP.vaa~•t ellerd< n bu vaziyet 
ise , çifçileıiıoizin daha fazlı fay
dalanmasına manidir . Meaell , 
iş baııkuı fıatıkcılığı ele alır .,,. bu 
değerli mahsulü müt•vaasıt eller
den kurtarırııa hem keLdiıi iyi 
bir istifade temin etmiı ve hem 
de m•mlekete bllvük bir hizmet· 
te bulunmu~ olur . 

Hükiıuıetimiz aon 1eneJ.ırde 

An•ep fıslıim• büyük Önem ver 
miştir . Bu yaz ıehriaıize gehn 

Mekkedeo bildiriiiyor: 
Mekke - İngiliz kralı, İogil

terenin en büyük ve en eski ni· 
şanı olan "GOvercio oiıanıoıa 

birinci ıütbesiııi kral İboiaauuda 
hediye etmit ve bu oiı•n husu
si bir memurla İbnisauuda gön· 
derilmiıtir . 

Bu oi§an 600 yıl evvel ihdaa 
edilen İngiltereoio en eski niıa
oıdır. 

Ankara tarım eoıtilllıll profeıör 
(erinden Vayaberg , fııtılcctlık 
lizerinde incelemelerde buluomuı 
ve önergelerini [ tekliflerini } 
taşıyan rapoı unu bakanlıta ver-

- Gerisi dördıincıi 1Jayfada-



Seyfa : 2 

Atatürk hakkında ·üç kitap 
Deıılsche Allgem~lııe Zeltııııg Berllrıden 

Küçülmüş, fakat derli toplu 
ve vahdetti bir ,,.kil almış olan 
ve Gazi Kama! Atatürkün hede 
!ini bilir idaresi altında muciuvi 
yükseli§ hız ve hareketi içinde 
buluoan Tüılıiyeuin elde ettiği 
muvaffakiyetler, istiklaline kavuş
tuğu gün üzerinden on iki yıl 
grçtiktea sonra bugün daha zi 
yade vuzuhla gö üomekte ve e 
ıısslı bir ~uı ette izahı kabil ol
maktadır . Bunun içindir ki Tür 
kiyeti tanıyan kimselerir. Tüıki. 
ye hakkında yazdıkları kitaplar 
çoğalıyor . Bu kitapları yazanlur, 
Türkiyeoin mılletler arasındaki 
mevkiinin ehemmiyetini ve bu 
m~mleketin kendi kuvvetıle ne· 
ler yapup yaroltığını aleme bil
dirmek istiyorlar . 

Bu neviden öoümüzde üç ki
tap bulunuyor. Bu kitapların h•p· 
ai de ayni meuu hakkında ya
zılmıştır, ancak noktai nazaılArı 

muhteliftir ve bu itibula her üç 
kitap birini tamamlamaktadır , 

Stuttgarı da kain Frinchschen 
Vrılags llandlung kitap n•ariyat 
müessesesinin neşrettiği ve 12 
resimle R. Oeffinııer tara fındaa 
çizilmiş bir haritayı 'htiva eden 
Kamili Aıatürk asker ve ön der 
adındaki ki top bunlaıdan birisi 
dir . 

Mürllif Atatürkün hayatı bak· 
kında malumat veriyor ve lagi 
liz fılosunun Çanakkale önünde 
göründüğü giinden iae başlıyor. 

O gün Çanakkalede Mustefa Ke
mali Enver paşanın yanında faik 
kuvveılPre karşı çelin müdafaa 
harplerini idare edeıken görü 
yoruz . Kitabın ikinci faslında 

Mustafa Kemalin Seliiniktl'ki genç 
lik bayatından bahsediliyor. Ki 
tabın sonunda tine umumi harbe 
ve ıstanııuıua leblıkeden kurlu· 
tuşundan sonraki devre ait ma 
IOmnt vardır . 

Kitap muhteviyatıoın bu ter 
tip ve tesoifı ahvale az vakıf o 
ı.n okuyucular için belki biraz 
tasni edılmiş görünüyorsa da biç 
dt öyle d•ğildir . Kitıpta Suri
yeden ve Türk ordusunun mağ· 
lfıbiyetinden JO.ıra (isyau) faslın· 
da Mustafa Kemal müd.ıhalesin
<lcu, Anadoluya geçişinden ve Se
vr muabrdrsid . n babsedilmek
tedir . 

Son kısımda da İstiklal mu· 
lıarrbtsi, Yuoan ordusunun mağ 
lubiyrti , Sevr muahedesinin yır· 
ıılarak yeıiae Lozan muahedesi -
ain konması ve nıbayet yeni Tür
kiyenin dahili islahatçısı sıfalile 

Muıtafa Kemalin yarattığı eser 
ler mevzuubaha e<l•lmiştir . Her 
ne kadar sarahatle zikredilme 

Köylümüz 
için yapılan elbiseler 
ve ayakkabılar çok 

güzeldir 

Sümer Baok Türk köylüsünün 
iyi ve ucuz giyinmesi içio bir tip 
köylll iskarpini ve köylü elbie.,si 
yapmıştır . 

360 kuruıa ve dört taksitte 
verilen ayakkabı ı;ok sağlam ve 
tıktır . 

Elbiıeler stf Anadolu yapığı· 
aındıa yapıl'llışlır . 

Astarı ve düğmesine varıvcı· 
ya kadar Lıer §•Y ,yeılidır. Y. lı.ız 
ipliği Avrupanındır ki, onu da gc· 
lecck yıl Nazilli fabrikası bize ve
recektir . 

Tam takım olarak 600 kuruşa 
satılan köylü elbisesi dikiş ve mo
del itibarile iaıanı hayrete düfÜ 
rcc•k kadar giiz·ldir , 

mi,se de müellifin Türkiyryi gö· 
terek tanıdığı bellidir , 

Bu kitabda bahsı kııa geçmiı 
olan t•Y . geııç Türkiyenin dış 
politika11dır . Halbuki Türkiyeoin 
dış politıka hayatında da Mustafa 
Kemalio bayii büyük tuirle• i ol 
muıtur . Mamafih bu yolda ken· 
dısinin 18dık yardımcısı Başvekil 
İsmet İaöaUoün fuliytti uoudul 
mamalıdır . Türkiyeain Sovyet 
Rusya ile olan sıkı münıeebeti 
ve İranla arasındaki samimi mu
kareneti, 1934 bazıranınd11 Şebin
ıabın Türkiyeyi ziyareti de kitab 
da kayıt edilmeğe drğerdi . Tür· 
kiye ile İran ve İıak aras·odaki 
itilifın da kitebda yer bulması 
icabederdi , çünkü bu itilafın Af 
ganistıının da ittiraki ile bir ön 
ve orta Asya bilokn b111ini almuı 
imkan dahilindedir . 

ikinci kitab Norberd von Biıc· 
hofua y•zdığı ve Viyana, A. Holz
bausen fg , Munibte F . Bruck 
maun A. G. netıiyat müessesele
rinin bastığı ( Ankara ) adlı ki· 
tabdır . Bu adın altına başlık ola
rak 'Türkiyede doğan yeni ha· 
yat bakl<mda bir izah ,, diye bir 

ibare koamuıtur . 
Bugünkıı Türkiyıı , arazisi bo 

kımınd•n eski Tllrkiyeden hayli 
başka olduğundan bu başlığı 
" yeni Türkiyede doğan h . yatın 
izahı ,, dıye yazqıak ·belki daha 
münHip olu•du Kitabın müellifi 
ki.ahının oibayrtinde yazdığı bir 
ıoa ıözde kendisioir iiç yıl Tür· 
kiycde bulunduğunu kaydediyor. 

Kit1p iki kısm• ayrılmıştır . 
Mazi ve hal ; müellif Anadolu 
tarihinden işe başla'llı,tır ki bu , 
bilmeyenler için iyi bir mcdhal · 
dir . Türk hayatı , isliim dini ve 
Osmanlı imparalorluiunua ıonu 
hakkında malumu! verildikten 
sonra Tiirk ihtilali ve yeniden 
kuruluş faaliyeti izah edilmek le 
ve nihayet TUrk istikbalinden 
b.hıolunmaktadır . 

Üçüncü kitap Augusl Rittu 
von Kral , ve Layipçik'deki Üni · 
venitall - Veılagsbucb - Hand· 
lurg ve Wilhelm Braunaıüller , 
n• şriyat müesseselerince buılaa 

( Kamil Atatürk.ün memleketi ) 
adındaki kitabdır , kitabıa müd
lifi tanınmı§ bir otoritedir , çün 
kU keoditi Avusturyanın uzun 
müddet Aakua elçiliğini yapmıı 
tır . Mumaileyh kitabında cihan 
harbi sonunda Türk mağlt\biye 
tinden başlıyor . Kitabın soo fas 
lında dış ~iyasanında kifayetle 
mevzubahs edilmiş olduğunu gö· 
rüyoru:ı: . Kısa bir mevzu içinde 
her bahse temas eden bu kitap 
tavııiyeye çok şayandır . 

:,-
'I Zekat ve fitreleri 

Hava kurumuna v&r· 
me k dini ve vatani 

bir borçtur 

Bu ay Ramazan ayıdır . Bü 
tün Müslümanlar z.kat ve fit · 
relerinin şıbsi düşüncelere ka
pılarak şuııa bııaa vermekle dı 
ni vazifelerini yapmıı oldukla 
rını sanırlar. Halbuki verilen 
ba gibi paralar maksadı ltmin 
etmez . 

Bunun °için zekat ve fi•rele
rir.izi vatanımızı havadan gele
cek düşman hücumuna karşı 

korumak için ber yıl bir çok u
çaklar alarak ordumuza arma· 
ğaa edeo hava kurumuna vere 
cek olurunız hem dıni ve hem 
de vatani ödevinizi :_ pmış olur· 
sunuz . 

( Türk Sözii ) 17 1/.k kdnu 

lzmir kütüphanesinde Ankara da 
Bulunan kitapların sayısı 

17,Ul O ı buldu 
Şebir Dayakları Orman çiftliği bir y 

neler yetiştirdi 
Vasatı olarak çiftliğin 

iıtibsalı bir milyon kilo bu İzmir M ili kül Upbanesi kül· 
tür sahasında memlekete mühim 
fiydalar temin etmektedir . Da 
ha üç yıl önce Milli ldltiiphanede 
4000 cild kitab vardı . Şimdi mev 
cud kitab miktarı 17,000 cilttir. 
Bu nerlerden 3965 i edebiyata , 
2503 ü t1rih coğrafyaya 367 si 
riyazi ilimlere , 274 Ü t•bii ilim· 
lere , 965i felsefe ve içtimaiyata, 
495 i zira.! ve ticarete , 659 u 
hııkak ve kanualeıa , 457 si be · 
dıi eserlere, 1888i ıomar, 5150 si 
diğtr ilimlere oitıir . Türk baı f 

!eriyle 1941 1 Arap haıfleriyle 1 
5945 i Areeça 1184, Fariıi 136, 
Franıızc,a 4923 , lr.gilizc~ 788, , 

1 
ltalyanca 593 ve diğer dillerde 
81 kitab mevcuttur. 

Milli kütüphane; 1911 yılında 
ilk teokiliae t•ıebbüs edildiği va
kıt tertip edilen eşya piyanııosuD 
da 15 lira hasılat elde edilmit 
olmasından geç açılabilmiı , fa 
kat :ı:ama.ıla iyi ç-ı lıoırak ve kil 
tüphantye varidat temin edilerek 
ıimmiki mükemmel vaziyete yük· 
ıeltilmiştir . Şimdi kütüphanenin 
yılda 15 bin lira geliri vardır . 
Sıoema ve tiyatro binasiyle muh· 
telıf dillerden kitaplarının değeri 
287,411 lira raddesindedir . 

Gün g•çıikça bıı kü;tür mües
sesemiz daha yükselmeğe ve mem· 
lcket. daha verimli bir ıekilrle 
çalişmai• muvaffak olacaklır . 
Kütiiphaoedc ki kitaplardan en 
çok okunanlar romanlardır . Ede· 
bi ve tarıhi • ~erleıle fen frlinılc· 
ri az okunmaktadır . 

14 milyon kilo 
tütün sattık 

1 ;;,lrnfiQlA tnnlAnnn maHl Tiata 
göre , Ege mıntakosınıla mevsim 
başlangıcından bugüne k•dar 14 
milyon 700 bin kilo tütün satılmış
tır . 

Samsun mınlakasında , ( dizi 
dengi ) h9.lind·ı tütün alım satım

ları Geri ve Di amerikan kumpan· 
yalorile Türk inhisar ihresi tara 
fından açılmış ise de rekoltenin 
azlığı yüzünden ~tıiciler verilı·r fıat
lar mııvufık bulmamakta ve ( de
met ,ıengi) sat şla.rıaı beklemek· 
tedirler . Marmara mıntukasında 

henüz f•atlnr açılmamakla beraber 
bir çok tecim~r ve sosydeler ta
rafıod n ekicilere avnns verilmek 

tedir . 
Bu suretle bu mıntaka tütünle

rinin çok eyi fıatlarla satılacağı 

umulmakıodır. 

Çocuk Esirgeme 
kurumu 

Buyraııılaşıııayı yıırddaşlar

darı d/leyor . 
Din bayramlarında yopılan 

kutlama ve z'yaret maaraflaırını 

Çocuk Esirgeme Kurumuna ve -
menizi ıica ederiz . 

Ricamızı kabul edenlerin ad
ları beyramdın önce Genel Mer
kr:ı: taufıodaa gazetelerle ceşro 
lunacak, bu surrtle iyilik s.ven 
ins~alar dostlarını kutlamış ve 
dostlarının kutlama ve ziyaretle
rioi kabal etmiı sayılacaklar -
dır . 

Yurdumuzdaki yoksul yavru· 
culılar için çok değerli olacak o 
lan bu usulün beuimseamrsioi ve 
yayılmısinı dileıiz . 

Ankarada bulunan Grnel 
Merkez tarafından şimdiden para 
alınmağa baılaamıştır . 

Ramazan bayramı 27 birioci 
Kanun 935 Cuına günijne reftlıı· 
mal..t.d:r, 

Mrıtemed Kaşi
fin duruşması 
Tohum ve islah iıtasyoou es 

ki mutemedi Kaşifin duruıma· 
sına dün ağır ceza bak yerinde 
devam olunmuştur. 

Ehlivukuf farafıadan gönde 
rilen rapor okunmuş ve ıuçlu 
ehlivukuf raporu mündcrecatını 
okayup müdafaasını yapmak Ü· 

zere duruşmanın başka bir ııüne 
bırakılmaaını istediğinden bu iı 
tek oaaylanmı' ve duıuşma 23 
birinci kanun 935 iarihine hıra· 
kılmıştır . 

16 ıncı Liste 
Yük arabacısı Yusuf oğlu İı 

mail caddeye gübre serdiğinden 
200, Ali oğlu Halit ıolıağı güb-
re seı diğiııden 200, kör ülc araba
cın Hasın oğlu F trit ıokata güb 
re serdiğinden 200, yük arabacı-
sı Yusuf oğlu Seyfettin solcağıı 
gübre serdiğinden 200, Ahmed 
oğlu Abdullah cadd~ye gü.ııe ser· 
diğiaden 200, körük arabacısı Ah· 
med oğlu Mehm<d caddeyi iıgal 
ettiği<>dea 200, Mersinli töför 
Mcbmed oğlu Musa caddeyi i§gal 
ettiğinden 100, Şöför Hüıeyin oğ · 
lu İbsan caddeyi iıgal rttiiinden 
100, Rençber Alı oğlu Sabri ah 
ıaptao bir oda yaptığı ( tahkikat 
yapılmaktadır ) , Kamyon ıürücü
ıü HUda veıdi oğlu Şaban ıı~ğı tı· 
kip dmediğın<lrn 200, Merkez o· 
teli Arif ojrlu Mustafa pencerele 
rinde tel kafe~ olm•dığındae 200, 
Pamukcu Ömer o~lu Veli yüklü 
hayvana bindiğindrn 200, Yllk ara · 
baC11ı Musa oğlu Taceddin yüklü 
arabaya bindiğinden 100, Şöför 
f\2 Pahi Hulusi oillu N· cati son 
ıDr'atla seyrüsefer ettiğinden 200, 
ekmekçi Sait oğlu Hacı Muıtafa 
noksın vezinde ekmek satıi&-ındao 
200, bakkal Ali oğlu Gani muay
yen vakitta muayeneye ııitmedi 
ğinden 200, berber Mebmcd oğ· 
lu c.blıar muıyyea vakı ta mua 
yeneye gitmediğinden 100, mıni· 
faturacı H S1it ıubııitsız tamirat 
yaptığından 100, körük arabacısı 
H.sao oğlu Mııhitıia bili lüzum 
caddtıyi itgal eWğind•n 200, ek 
mekçi Ahmed oğlu İbsan cadde· 
ye kamı§ kabuğu attığınd•n 100, 
silahçı Şıban sokağa piı ıu bırak 
tığından 100, bakkal M, hmcd ıo · 
k;ağa pis su bıraktığından 100, 
mütekait Halim zıdc Abdullah 
sokağa piı eu bıraktığından 100, 
bakkal Mehmed sokağa pis ıu 
bıraktı§"ıodan 100, köşker Meh·· 
med ıllluğ• piı su bııaktığından 
100, makinist M bmed oğlu Cu· 
mali caddeye kamış kabuğu attı
ğından 100, çifçi Hüsnü oğlu Nu· 
rettin caddeye işediğin.ien 100, 
kurut ile cezalandırılmıflırdır . 

Danslı çay 
Haber aldığımıza göre 21 bi 

ıiaci Kiinuu Cumartesi ıkıamı 
saat üçte Oıdu evi salonlarında 
ntlatizm h~y'eti tarafındın bir 
danslı çay tertip edilmittir . Bu 
çayda danı müaabakaları 11e jim 
nutik gÖJlnişlrri de yapılacak
tır . 

Mahkumold 
Karaisalıııın Sadık Ali lıöyiin 

den 337 doğomlu Ayşeyi kaçı
rıp zurla kirletmekten suçlu ve 
mevkuf bu köy ahalisinden Nu 
mıaıa ağ.r ceza bak yerinde de
vam eden duıaşmau bitmiş ve 
mulıum yaşırıdan istifade etmek 
suretile ten:ı:ilen üç serıe bapıe 

nıabkllm olmuf\Ur . 

Okul öğrenicileri 
Pazar günü şehirde 

bir gösteri yeptılar 

tır. 

A•tırma ve biriktirme hafta
"nın dördüncü giinllne raetlıyaa 
pazar günü orta öğretim izcile
riyle ilk okulların olördüncll ve 
betinci sınıf öğrenicilereri elle
rinde bayrak, doviz ve kumbara
lar olduğu ve önlerinde b.ındo 
bulunduğu halde şehir içinde gü· 
zel bir gösteri yupmış ve ıon de · 
rece alkıılanmı§lardır. 

Dün gelen 
Fransız.uçağı 

Çamurdan alana inemedi 
geri nöndıi 

Dün Şamdan Hat altıda uçan 
Uç motorlu Fransız uçağı sut 
8,40 da Adanıya gelmiatir. 

Uçak, alanın çok ı;ımnrlu ol· 
duğunu ve Kozandan ğelen ara
baları11 yolu terkaderek alanın 
içinden geçerek her terafı tahrip 
ettilclerioi görmüı ve inememiotlr. 

Yarım uat Adana üzerinde 
uçaıık inrcek: yar arayan uçıık 
nihayet g.ri döameğe mecbur 

olmuıtur. 1 

Cumurivet Halk Partisi 
Başkanı geldi 

Ankauya gitmit olan Comu· 
riyet Halk Partiıi Seyhın ili Baı
kanı ve B•lıkesir uylavı Örge 
Evren ıehrimiıe döamliştUr. 

Sokak koşusu 
Atletizm bey'etiud.n yazılı

yor : 
l - :.:!! birinci Kinun Cumar· 

teıi güaü tam saat ikide yapıla
cak koıuda beyetimi:ı:ce gö ülcn lü· 
zum üzerine berveçi ati tebeddüli.t 
yapılmıttır • 

2 - Tan aioem.eından hare· 1 
kel edeo atletler laf köprüye doğ
ru koşacaklar ve döı t yoldHn yıl· 
dız parkına giden caddeyi takiben 
askeıi fırkanın önünden g•çerken 
asfalta çıkacaklar ve oıadan yeni 
otel caddesine geçerek Toros ku· 
lüb '; nün öı.Onde müsabakayı bi · 
tirtcelılerdir . 

3 - Müsabakayı lr:azuan at· 
leıl ,·rio kıılllblerini ttmıilen ge· 
lrcek murabhu!ara akt•m mera 
ıimle kupaları verilrcelılir . 

Son yılda 800 bin kilo 
milyon "ilo saman yetiı 
Çıftlık bilba111a şeker penca 
rinde geniş ölçüde etlld yap 

tadır. 
Orta Anadolunan ıeker İ 

uygun olan pancarini yetit 
çiftlik çok verimli bir mevzu 
pancar işine husuıi bir ehe 
vet vermektedir. 

Çıftlitin bugün 10 bin k 
bir çok sağmal inekleri v• 

yaz günlerinde süt fabrikaeı 
miye ,3,. ton süt muamelesi 

maktadır. 
Çiftlikteki ağaçlar meY, 

mftyveıiz olmak llure 17 t 
cins te dört milyoodan fızl• 

Çiftlik buıılln Türkiyede 
olarak yetişen en büyük or 
baliDi almıştır. 

Bu arada çifılilc kundurıı 
verilfn va kurağa kargı day•' 
olao butday tipini ialah etoıi 
ta Anadolunua yatmursuz 
kaları içia güzel bir tip çık• 

~~ ' 

İlk kurulaıunda anc• k ik 
tubesi olan çıftliğia bllgO 
şubesi vardır. Kurulduğu yıl' 
bin lira alan büdcesi son Y' 
((746» bin liraya yllkaelmiıtiı· 
mikdar geçen sene 273 bin fiı 

Çifılik kurulduğu zaman 
ıanların sayısı 18 idi ve telı 
ağaç yoktu. Bugün dört ınilY 
dan fnla ağıç, 22 İf ıubt•i. 
262 bilfiil çalışan memur ve 1 

vardır. Ydz günlerind• çalış•' 
yıaı 600 e çıkmaktadır. 

Oo aene evvel, çihlığin ~ 
dutu yer kurak bir step p•' 
idi. Bugün burııaı her P1 

15,20 bin Ankaralının toplıP 
konforlu bir rğlence yeri ol 

tur. 
3000 den çok HDdalya ~' 

ve servis için 65 garson çal 
maktadır.Karadeniz plajı ,t 

vuzlar, Ankaraııın deniz bol 

jlideımeye çalışmaktadır. 
Çıftlik içiD geçen her yıl•' 

sıl bir başın ve rekor yılı ~ 
ğunu anlatmak içia fU iki r• 
veriyoruz: 

Geçen yıl birinci trşrin ' 
k• dar çiftliğin geliri: 

2,896,000 lira idi. 
Bu yıl ayaı zaman içindi 

mikda•: ı 
3.898,000 lirayı bulmuşıo. 

Bağırıp çagırdıgından r 
1 Gök gözetlemesi 

Yeni banda oturan Mırıngoz 
Karamanlı Ahmed oğlu R•şit , 
sarhcı~ olduğu halde Çulınr kah 
veye girip bağırıp çeğırm k sure
tile herh~irı rahatını kaçırdığın· 
dan yaka'anmıı ve hakkında ka· 
nuai it yapılmıştır . 

Çakı ile yaraladı 
Tütün fabrllıaıı amclesinden 

Hayri adında birisi yiııe aynı 

fabrikada amele Mahmud Kena· 
nı çakı ile ili y.riaden önemli 

surette yau 'ı 11ışhr. Hayri yakalan 
mıı ve yaralı M bmud Kenan da 
tedavi edilmek ü:ı:ere M.ml.·knt 
hastahanesine yıtırılmışlır . 

Sahte sübayın 
duruŞması 

K·ndiıine sahte sübay namı 
vermek ve euhte rıpoılar taşı 
maktan suçlu ve mevkuf bulunan 
Reıad oğlu Necatiuio duıutma
aıaa dün öğleden' öoce devam 
olunacakh, Fakat; kendisinde 
akıl hastalığı olduğunu ıöyliye· 
relı İstanbul tıb adliıine iöı.de
rilmiş olan ecaıı lstanbuldao 
gönderilmtdığinden durugma baş 
ita bir giiae bırakılmıgtir. 

--
Dün zeva ldao sonra ok~ 1 

Tazyiki rıesimi : 761 "'~· 1 

metıe olup ea az sıcak 8 eO 

ğu 16 eautiıırat . f' 
Rutubet : va11ti yüzdt 
yel : saniyede sür ati z.5 

re ö'çülmüotür . ıl 
···ı' Süet hava go• 

· on11 
ıstasr 

•--------"'' Kızı zorla almak isi ' 
1 

ı ' Aşık köyündeo M•bıı>rfe b1 

birisi önceden )araladığı 
1 
... ,~~ ...... , ) 

yüzden mahkemeleri görıl ı-1'11 

olan oo dört yaşlarıııda e f1 

k ilze' ~· kızı Hanifeyi evlenme l~rıl 
luau kesip ıebdidatta bUdliı''!' ~ 
ğundan yakaloamıı; ve a 

teslim edilmieiir. JI 
.. O•" 

Kaçak sigara~ ,ıı ıı ___ .;;... ___ :--. iİ alı ·ı 

Taısuıun FinikJ lı. 0Y d b1 

N . ğl M·bıııe ' ~I ıiaden urı o ıı jjl"1 
mesele için katakala gôtOr lli 1, d• e _,. 
ve üztrinın aranmaeın _,, 1 ,,cı.;-; . 1r:·ı1 dı ~e'1 
lıi:ı: kaçak sıgara aı;ı .- 110 f 1 
ve kendiei ihtisas H ıkyeıı 
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proJesı 14 Kanunu e vel cumartesi :ıkşamından itibaren Sulh teklifi Divanı lugattan ---~ ....... ~--- ...-Asri Sinemanın-su bir yıl 

irdi ~Fiillerde yeni kökler, yeni •• 
- Birinci sayfadan artan -

soz 
!iğin JI 1 e 
ito huııı türetme deneme erı 

teklifi İtalyan ve Habtg hükumet 
lerine teblii olunmuştu . 

İnııilterede iç işleri Bakanına 
karıı muhalifl~ıin_ ve bıtıi mu
hıfazaklrın hiddetlenmeıini ve 
ciddetli hücumlar yıpmaaıoı do. 
ğu,.n ve kabineden çekilmesini 
bile ileri sürdüren bu teklif Ro 
mada n•gredilmittir . 

kilo ~ Öpmek - Bundan bir ıta ıö
yetiını' lG ver: 

pancar' (faı•ğ ıırumua öpmOt gerek) 
d yıp l'aşı ısıramıyan onu öpmeli! 

. Opmak - içmek. 
'·eker. •Ç. (Ob, op) kölcünü yeni ııör6yo 
ı yetııt tuı. 

. mevzu Buodan (obruk) ıözü var ki o 
ır ,belll )lllııııı§ yer demek (su ile oyulmuş 

alrııılı) . 
bin ko. Bu (ob) sözü başka dillerde 

eri vıl (ın) aözüoe benziyor. (ıb, eıu -
rikıeı 1 •ater vodı .) 
melesi 1 Ermek - olmak. 

b Bu (imek) deye yaptığımız cev 
r mer: ~ti fılin ta kendisidir. (etre, to-
17 1~

1 

• ••in, kan, baden) 
n fazla~ Arapça (beyse) karşılığı unu
iyede .J d~lıııuı olen \leyse) ile bu köle il

ük orl" Rılıdir. 

1 
Biaim (ise, iken) dediğimiz uy

ıodurıı ~guıcada (erae, •rlcen) dir. 
ı def-.' ( (Dir) lcaıgıbğı bir çok dillerde 
b etıoıf· 

1
') dir ki (eıt, eat, iıt is .. ) gibi kı

rsuz ıJl ıkı,, olmuıtur. 
"p çık•' . Ürınelc - havlamak diye bili

·~/lt, Üflemek, anlamı da var. 
cak 1 llrmek - daıp iibi vazı (koy· 

bügOll llıak) anlamı da var. 
- u yıl Ütmek - lropırmak yıkmak 

' 1 ' eon Q aını da var. 
lmiıtir Uımak- auımak 
bin Jiı , Üıınck - 1a•mdk : ben öyle 
man uıınııı. 

ve te" Bu <his) sözüne benziyor. 
t milY d Ü§ınck - iadihrmdao baıka . .ı 
ıubcıl mek anlamı da var. 
ur ve i 1 E:vınek - etrafına toplanmak, 
çalıı•6 •vaf. 

Göıüoceğe kişi evdi (efti). 
İvmek - acele etmek .. 

Ökaıek - tekvim, biriktirmek. 
Bu (öle) kökü (ökonomi) d·ki 

köktür. 
Ulmak - fersude olmak. 
İlmek - çekmek (cezb), iomek. 
Önmek - ot bitmek, gitmek 

(uyğur) . 
Utmak - kumarda kazanmak . 
Ötmek - geçmek (ııOfuz). 
İtmek, defi, kılmak. 
(Ol yökünç itti - O namaz 

kıldı). 
Acmak - acıkmak. 
Armak _ yorulmak (anpça 

ayy). 
Ormak - (ot) biçmek, orak. 
Irmak - sıkılmak, utanmak, 

teVahbuı. 

Ürmek - üıemek, (neıet). 
Uzmek - sebkat etmek, g•ç-

mek. 
Ağmak - suud. 
Örnekler: O dağa ağdı, bulut 

ağdı (neıet) onun yüzü ağda (ren
gi attı ) 

Avmak - izdiham, tavaf. 
Yukarda buna benzer (evmek) 

vardır. 
Evirmek handan geliyor. (Ev) 

etrafı çevrilmit yer. Av (•i - ıe· 
beke) ile ilgili. 

Eymek, aymalc - söylemek. 
Bu (ay) sözünden yeni ıözler 

çıkarılmıştır. (Aytış, ayt.r gibi) . 
Tekellümün ilk kökü bundan 

bı ıka ne ola bilir. 
Yine bu (ay) lcöküdür lci (ıöy

ltmek) To s&y, aagen, dire, Ka
vi, g6flen kaj•, dire. Parlaıe, 
boıil. logi..) olmuştur. ığio ~ 

p pıtı 
r p• 

topJaO 
ri ol 

A. Bakşı 
--~~-.........,,.. ........ ~ ........ ._,,..,,,._=-,,,,_-_ """"~~"""'"""'"""'"""'~"""'"""') 

Amerikada Suriyede ademi merk-

Bu iki kökü ayırmak ierektir. 

lya ~ı 
çıl: 

jı .e 
iZ h•' 

haydutlar eziyet 

r. 
r yılı' 
ılı ol 
i rel 

Birici ıayfıdın artan -

llıansız bir mücadele eçm ıştı. \ 

li Kend.isinin bu busu.sta biç bir 
l.ha~ye ınııfı yokı.. Bılhaa11 in 
d ap. müc.delele.indcn bu bay 
b Utları kullaoan polıtika adamları
' bücüm tderdi. 

1 Mesela: bir çok dfe•lar ma· 
io' 1 al,leıiyle Obio valisi M. Olsun ı 

ı:~bir etmitıi. 0110 bu çetenin re· 
. eli ~ ı' rılınakla itham etmiyordu, fa 
10 

1 '
1 oııun uyt1inde metbur (A.Z 

'nd· uşı~'· ı 1 1ku1) adı verilen ve eıki al-
~a kaçakçılarından ttştkkUI eden 
ı:~duı gurubunun Minneapolıs te 

esi to dlt rahat inkişaf ettiğini söyle 
r U. 

0~~1 ı, Bu adamlar eğlence kızlarını 
1 ~ ~,~un ıalonlarır.ı ellarine almak 

•" ~ araca batlamak isteyorlardı. 
tfı ~ 8u barek.tleri Valter Ligget' 

•zclt 1
; t~tfretini nıücib oluyor ve aleyh· 

z 5 f ~, nde m6dhia bir mücadele ya-
' 't Ordu. biltabi kendisi daima teb 

... 11:1 ~~;~ıliyordu. Batta son günlerde 
0

• 11 ~Q· 111 tn büyDk barlarından biri 
·oP , ;0

• sahibi olan Meyer Sehuld 
(111 ~~n ziyaretini kabul etmi~ti. 

tB lbd · Valtere Meyer mücııdele· 
t l \,itıı Vaz geçmesini rirıı etmiı 

t~e bı ~du;akdirde hayatının tehlikede 
e~t' Bunu da iliive etmişti. 

- 81rlnc say{ adan arlan 
kan cemiyetler ve ser:ıdikalar ka 
nuou bir çok dedi kodulua ve 
şıyıalarıo çıkmasına yol açmış· 

tır . 
Bu şayıalar arasıoda yeni ae

ç•lecek mebusların üç le ikiıinin 
ct miyet ve sendilcalaı tarafından 
seçilecek ve diğer üç le birinin 
de hülıümetçe tayin edılecrğı hı· 
beri urdır . 

Bu ş•lcılde stçilen mebuslar 
kendi Mnlaıında toplanarak mın 
t.kalarıoın ıstikliil ni iliin edecek 
leri ve bıı ıur.tle Suriyenin mil 

li muhtariyet haiz bet vilayete ay-
rıl•caktır . 

ji"ııuırı1trn11 ı ı : , . , ı ·,. nııınnıın •rnııı"ınw.mmııııııını ~uııum1111111"111mııı11 lfıt 

1 
bu gece nöbetçi ~ 

Eczane İ 

1 
Kale kapı ei varında ! , 
M. Rifat eczaııesidir 1 

I! 
f 11ıııt1rlU1ııııımın11111•- Jnmııumwr::ıınuw~ ıuumıııııumuımuı111 I 
sıcradılar ve şayanı hayret bir ıür
atle gazetecinin üzerine ateı dti
ler. 

M. Valttr deıbıl kaldırımın 
üzerine yıkıldı. Bir mucize ilt ~ 
lümden lcurıulau karıaı ve çocugu 
üzerine koşuftular. 

Yarım sut eonıa Gosgst<r le· 
rın amınıız düşmanı bastobanede 

Bu teklifi Habeşler kabul et 
medıği gibi lıalyııılarda bütün 
isteklerinin tatmin edilmemit ol 
meeı dolayısiyle brğenmemek· 
tedirler . ltalyan gazeteleriniıı 
bu husulta bir ağizdan yaptı"ları 
neıriyat bunun en güzel delilidir. 

Habrt İtalyan anlaşmazlığının 
doıtça bir surette halli için pren 
ıip itibariyle kabul edilerek her 
iki devlete bildirılen eınları ta
rihi bir vesika olmak üz .re aıığı-
ya yazıyoruz : 

1 - Arazi mübadeleai : 
2 - Şarki Tiııre İtalyaya ve 

rileeccktir . Bu •razinin sınırı. 
ceoubta Geva şehrinin öte tar•· 
fıodan geçecek ve gaJpta, ıimal· 
den cenuba, Habeıistanda kala· 
cık olan Aksum ile lıalyın tara· 
fındı kalacak Adua arasında çi
zilecek bir battı takip edecektir . 

B - Daoakil ile Erilre arı· 
11odaki eınır tadı 1 olunacaktır . 
Muuvvanın C•Dubunda İtıly•y• 
ilhak edilecek mıntakadao Habe
şistının denize bir mıhrtç bula · 
bilmesi içio lizımgelen arazi ıy
rılaca ktır . 

C - Ogaden ile lıalyan ıo
maliıi aruındaki ııoırda tadiller 
yıpılacalctır. Yeni ıınir, Habeıis 
tan-Kenya- İtalyın ıomaliei 
sıoırlırının birltştiği ııoktadaıı, 
yani Dolo civarından baılıyıcak, 
cenubu t.rkiye doğru seyir ile İd
dolo ve Varandab arasında Ueli 
Şebdi ıebrini katedece"tir . Ve 
45 inci arz dairesinde lngiliı so· 
malisi sınırına varacaktır . 
2- İtalyan geni§l<me ve nüfuz 
mıntakuı ; 

Habetislanın cenubunda ltal
yaya ayrılacok ol•n onfuz mınta 
kasının sınuı ıöyle ttıbiı cdılmit 

tir : 
Yeni İtalyan - Habe~ sını

rı şimalde sekizinci arz dai· 
resi , g•• pıe 35 inci tul dairesi, 
ceoupt• Habeşist.ln - Kenya sı · 
nırı • 

Bu mıntaka dahilinde, İıılya, 
hususi bir sosyete marıfetile eko
nomile hukukıı malik olıc. k •e 
bu hukuk yalnız lundisine inhi· 
ur ed~cektir . Bu sosyetelerin 
vazifeleri arasında memlrlc.tin in 
kışafıoa yardım •imek ve lcauo 
cıo bir k•smıııı yerli ahalinin sos-

yal menfaatleıine yardım eylcmrk 
te vardır . 

Habeıiıtan idareeinin kontro
lü, Habrt imparatorunun biki· 
miyeti altıodı icra edilecektir . 
İtıılya, ir.bisar halinde olmamakla 
berabtr nstlin bir mikyasta idare 
ye iatirak edecektir . Tayin edi· 

Polise1 hakarette 
bulunduğundan 

·ı~1 1i11 ~ı~d ~Dtın üzerine M. Valter ıoo 
ıo ,1: 1 bir makalede: 

e'1 ,ı~· ~'~t e~ feyi beklemeliyim,, de
ı~r / ~- ~e idi. evelsi akıam ıaat al 
dlı1 ' ~ qo• 

cın ~e~di. M. Valter onbir kur- ı 
yemıştı. 

Bu cinayet Ameıikada b6yük 1 

bir gür61tü yapmıştır. Vali Oilon 
bil• gazeteciye lcaııı olao büyük 
kinini unutarak mücrimlerin ada· 
letin elind•n kurtulemayacağını 
ıöylemi~tir. 

Hanedan m&halleıinde oturan 
Makinist Mehmet oglu Turan, Ge· 
nel evlerin ıükfinetini bozduğun 
dan dolayı kendisini yakalamak 
iatiyen poliı memuruna hakarette 
bulundutundan her iki yönden 
de hakkında takibat yapılmıştır. 

Ohiı ıı.ru Amerikalı gazeteci oto-
'( 

1 ıle evine dönüyordu. 
oıo 1 

\ b,80111da karısı ve kız çocuğu-
ıi ıı,,1;•berdi. Nö. 1 bayramı için 

•b' ., 11dı •ıı Öteberi almadan döoüyor· r' . 
ed• M ~ ~t lJ 
iilıı' ~ Qbd olter'ın otomobili evin 
ıti I~ \~'de durmuştu. Ayni zamanda 

eı~"~ll' ~, '; gelen diğer biı otomobi· 
,, lı. tırduğu gö üldü. 

o '•I •ı d ~ua ' a111 ellerinde ruve:ver 
11 

halde ikincı otomob Idrn 

goz• teciyi son dafa ziyaret ve 
tehdıt eden Scbuldberg derhal 
tevkif oluomutsa da o aaatta bu 
lunduğu yeri isbat rttiği için ser
brıt bıralcılmı§tır, Miimafi polis 
bütün gayretile katilleri aıamık

tadır. 

Nelerini çalmış? .. 

Tecim okulu öğrtnicilerinden 
Oıman oğlu Doğan, koralcola baş 
vurarak Ytr.ibanda bir odada be
raber yattıkluı oda bsıı Mehmet 
tarafıudiirı bir ıavar, 6ç mintan, 
bir fanilhının çalındığını tikayet 
etmesi üzerine takibata başlan

uıııtır. 

lecek delegrnin bir İtalyan olma
sı kabildir . Ve bu del•ge iılerde 
Habef imparatoru nezdinde mil 
!eller cemiyetioio birinci derece· 
11 vazifeaini görecektir . 

Fransız ve lngiliz hnkihııetle
ri , bu tekliflerin Habeı impara
toru ve milletler cemiyeti tarafın
dan kabulü için Adisababa ve Ce
ocvrede kendi nüfuzlarını istimal 
edecekltrdir • 

Musolini'yl' yapılan tebliğin 

metni ıudur: 
«Ün ıekizler komiteıiııiıı,, bu 

Z~ııgin ve fevkalilde proğramı Büyük EJ ip (KLOT f ARE ) rin eaerinde 
iktibas . 

lstanbulda : Saltanat devrinde sarayda geçen bir vak'ai mensur .. 
O/düren adam! 
Oynıyanlar : üç büyük artist 

Marie Bell-Jan an~elo·maksudie 
Ayrıca : RatAjUrual . istifadeli dünya havadisi 

Pek yakında : Sinema dünyasının en büyük harikası 

makineli adam 

Pek yakında : :ıinema semasının bir harikaaı 

Makineli adam 
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ayın on ikiıinde Cenevr•,de mu
ıammem olan toplantısından ön
ce, umumun menfaati namına ve 
doıtane bir bal ıuretile, Hıbeı
İtalyan davasına sür,atle ııihıyet 
veıme ı.ayııuıiyle hareket eden ve-----------·---·---------------! 

milletler cemiyeti üyelerinden o· 
lan bir çok devletlerin, geçen iki 
teıriniıanide izhar eylemi§ olduk
ları erzuya imtisal eyleyen Fraırııa 
ve lngiltere hOklmetleri, Paris,te 
Sir Samud Hor ile Llnl ara11n 
da vuku bulan noktai nızar teatiıi 
esnaeında bır uzlaşma eiuı araı 
tırılmııtır. 

____ ._. _______ , ______________________ ~ 

Bu maksatla, evvelce Cenevre
de bu hususla ıebkat etmit bulu
nı.n emekiere ve İtalya bOkıimeti 
ile devam ede gelen noktai nazar 
teatisine istinat eden iki devlet 
adamı uzloıma naslarının, g•çen 
eylıilde milletler cemiyeti koose 
yioden seliibiyet almıı olın betler 
komitesinin idaresi altında ttsar
lınmak Jizım gelccrğine kanaat 
getiı mişler ve bu komita ye mülla· 
celen bazı tekliflerde bulunmağıı 
karar vermiflerdir. 

Bununla beraber, Liivıl ile 
Sir Hor, ileride komite huzuıuodı 
ııcçecek müzake ·eler D•ticesine 
ba§ğanmamaldı heraber , Muso
lininin bu pıüzakere esaslarını 

pr•ıısip itibarile!lubul edebilece
ği fikriodtdirl<1r. 

Onun içindirdir lci, krndi 
hükümetltrinin beşler komitesine 
a•zetınek tauvvuruoda bulun -
dukları tekliflerin oeden ibaret 
olacağını, tamamile mabrenı ola 
rak, keadi•iue şimdiden bildirme 
ğe karar vennişlı rdir. 

Laval ilıı Samuel Hor, Muso
linı'nin bu şarait dahili~de müza
kereyi kabul edip mi1ecrği bef
ler komitesiyle elbirliği etmeğe 
umade olup olmadığını birao ev· 
vcl kendilerine bildirimesini dılar 
1H. 

İıulyan hukılmet rdis'nin , bu 
teşebbüsü kendıl~rioe ilham eden 
dostbne duygulan tukdir edeceğin · 
den emin olun Laval ıl~ Sır Sa,,,nel 
Hor, arsıulusal d'1rumun en müsait 
b'r tarzda islAhı için açılacak olan 
müzakerelere Muso:ininin de biran 
evvel iştirAlc etm•sioi israrla dile
mektedirler. 

İngiltere ve Fransa hükO.metlari, 
ltalya ile kendi arasında yap iması 
teklıf edılen trprak mübAdeleslne 
muvafakat etmesini Ha~eş hükO.
meıine tavsiye hususunda da müt
tehittirler. ,, 

lngiliz ve Frans•z elçileri tara
fından Musolioiyo verilen teklifle
rin mukaddemesinde şu izahat var
dır : 

«Pariste Lava! ile Hoar arasında 
yapılan noktai nazor taetilerinde 
ltalya-llabeş ihtilAfıoa muslihane 
bir tesviye tarzı bulmaya çalışıl
m ıştır B naonaley h Cenevrede ev
velce yapılmış olon gayretler ha
reket noktas• olarak ele alınmış ve 
ltolyan hükumeti ile yapılan nok
tai nazar taatileri esas tutulmuş 
tur . 

HükO.metler tavassutun Beşler 
komitesi tarafından yapılması hu· 
susundo mutabık kalmışlardı ve 
hu Komite gpçen Eylt1ldu bir ao
leşma vücuda get'rmeye memur 
edilm'şti . 

Lavel ve Hoar, Musolininin bu 
teklifler hususunda kendilerilo _mu-

17 -12 935 salı akşamından itibaren Tan sınomasında 2 Cılm birden 

-- Göz kamaştırıcı d1Jkorlar, çılgınlık , g~oçlık, ve hAyat işte 

T unc vücutlar 
• 

Baştan aşAğı renkli büyük Mizansenli filmin gösterilmesine, bu akşam 

TAN Sinemasında 

Başlanıyor. Baş roldo: Amerikanın en büyük komediyenlerinden olan 

Eddi Cantor 
Sizi iki saat daimi bir zevk ve neşe içerisinde bırakacaktır. 

llilveten : Bir perdelik Miki Maus 

Pek yakında : Fll. ı\NSİSKı\ GAAL, KÜÇÜK ANNE en son şaheserinde 
gö- ünecektir 
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Alsaray sineması 
bu 

Fevlrnl<idc 
akşam 

bir pro?Jram 
8,30 da 
hazırlamıştır. 

ı - Canbaz,kuvvet oyunları, akrobatik danslar 
A- Yerde ve tel üzeriocle conb11zlıklar - Bay R~ul tarafından 
B- Kuvvet oyunları- M•şhur t~k kellu Buy Ali hrafından 
C- Akrobatik danslar·- Yaban Pidünya 

2-Aradığım kadın 
111 ü m ·sai ileri ; 

Olga Çekova-Adolf wohlbrUk 
Bu iki büyük yıldızın yarattığı ve filmlerin incisi bu gnheser en 

büyük kıymeti 

Bitmemiş senfoni 
Kahramanı olan yeni parlak yıl ı lız ve büyük rejisör Villi 

!o-sonun tanıdığ 

" Luize- Ulriş ,, in 
Bu fılmde en büyük rolü almnsile onıın sanat kudretinden kezanoııştır. 

ilave : Paramunt jurnal 
Gtlecek proğram : KADIN PARMACI 

Pek yakınd11 : Bu senenin ilk Türkçe filmi 

Define adası 
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olacaklardır . 

1 

tahık kalınma8ını lürnmlıı addet 
mek tedirler. 

Bu , bittabi ilı rde yapılııcak 

müzakerelere halel getirmiyec•k
tir. Eğer Musolini müzakereyi ka
bule ve Beşler Komitesile teşriki 

mesaiye amade davranırsa Fransa 
Ve lngiltere bunJan çok memnun 

Fransa ile lngiltere hükumet
leri sulh şartlarını mülhem oldu~u 
dostluk fıkirlerini göz önünde bu
lundurarak beynelmilel vazlyotlerio 
daha eyi bir ş~kilde inkişafı~a yar
dım etmesi hususunda Musoliniden 
israr la rica etmektedirler.• 
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Adana Borsası Muameleleri 
i'!AMU!'. ve KU,;A 

Kilo }'iyaıı 
Satılan Mikdar CİNSİ En En çol.. az 

/{. s. K. s. /CUo ·- -11..apımaıı paroul< 
Piyasa parlaıtı •• 34,50 36,50 
Piyasa temizi 

" 
28,50 

lane 1 36 .ıı 

iane II 
Ekspre• 
Klevlaot 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 
1 

Sizah 1 
Ç 1 G 1 T 

Ekspres 

1 1 

iane 2,37,5 
Yerli "Yemlik,, 2,25 

" 
uTob uıoluk.,. 1,95 2 

-~ 

HUBUBAT 
. 

Buj!day Kıbrıs 

" 
Yerli 5,75 

" 
Men tane 

Arpa 3,62,5 
FHulya 
Iulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Si sam 1 15 
---

UN - Salih 875 - 775 .. ••• " ·- .;::ı 
JJ "' -Düz kırma 

" ~~ 
Simit " :;ı 

ôc -....-Cumhuriyet 800 ~-;; 
> - " 725 

~ a.I Düz krıma ,, 
Alfa " 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

16 / 12 / 1935 İŞ Bankasından alınmıştır. 
Santim Pene 

Hazır 
1 

6 53 Liret 
l ı~ 

Rayşmark 9 90 1 İnci K. V •deli 6 30 
Frank"Fransız,, 

2 inci K. Vadeli 6 281 Sterlin "lngiliz,, 617 75 
Hint hazır 5 83 Dolar "Amerikan" 79 75 
Nevyork 11 56 Frank "lniçre,. 

---
Yeni eczaneden 

Çocuklarınızı, yavrularınızı çok doğru o'ar.k tarttırmalc istiyorsa-
nız yal ov beb ·kl~r içın getirttiğimiz hassas terazimizde ücretsiz olarak 
tarttırabilirsiniz . 6229 15-17 

Evkaf direktörlüğünden • • 

Mı..torı 

Muham
men 
b~deli 

Cinsi Vukfı Mevkii Aarşıo 

810 
ıo4 

130 

Lira 
1215 

102 
400 

Arsa 

" 

• 

)) 

" 

» 

" 
• 

)) 

" 

" 

" 
)) 

• 

" 

" 
)) 

llaoe 

M.ıllıak Emir Alı Durmuş fokı malıallı-sı 

Mazbut Ahmet baba Çınarlı • 
,, Sevindik zode Nacaran » 

• Hacı Fakı 

» Memiş paşa 

» Vaizoğlu 

eğa Must·ıfa caddesi 
Hacı faki mahalleshde Hacı 

fakı sokağı 

Sofu blıhçe mahallesi 
Kasap Bekir 
Arap Mehmet ıokağı 

" 
,, • Kasap Bekir mahallesinde 

ibrikçiler wkağı 

ı :11estanzade Karasoku, Durmut falcı 

• Hilh-ıl meıçidi llilhal mahallesinde hasır 
pazarı sokağı 

» Oanemi zade Tarsus kapısında Bağdat 
oteli yanında 

• Alem lar zade Sorıyakup mahallesinJe 

79 

65 
235 

133 

827 
976 

233 

101 

• • • 
Kara llüıeyin zade çıkmazında 

Sarıyakup mahallesinde Tatar 184 
oğlu çıkmazı 

• Mazbut baı ulçu Ali dode mahellesiode salcı 527 
zade RiCat sokağı 

• Arpacı zade Paşanelıi mahallesinde Bııttal 368 
ağa sokağı 

150 

100 
110 

70 

1000 
500 

500 

50 

200 

251) 

250 

)) 

" 
)) Pataoeb: mahallesinde ZiilAmi 1 16 150 

" " 

" 
)) 

)) )) 

• )) 

zade sokağı 
, Paşanebi mahallesinde • 294 

zade eokıığı 

,, Paşanebi mahallı·si hasırcı ıokağı 88 
)) 

" 

Paşnoebi mahall~si Zü14mi 280 
zade ~okağı 

Peşuoebi mahallesi şehıt 
Mehmet sokağı 

80 

300 

88 
200 

150 

Yokarıda nevi ve mevkii ve miktarı gösterilen yerlerin mülkiyeti 
salılacnğıodan 16-12-935 den itibucn 20 güo müddetlu açık artır
maya konulmuştur. 6- 1-936 pazartesi günü saat 15 de evkaf dai
resinde ihaleleri yapılacağından istcklileriıı müracaatları il4n olunur. 
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Gazi antpte 
tecim durumu 
- Birinci sayfadan artan -

mittir . Pı of, sör , Antapte bir nü
m une fıstık bahçtai açılmaaını.d• 
tavsiye etmiştir . 

İkinci değerli çıkıt [ ihrııç ) 
mabıulümüzde deli tütündür . 
1933 yılındı 317 bin kilo ı..ab 
ıul elde edılmi~ ve mabıul ıebri· 
mize 118 bin lira ıetirmiıtir . 
Deli tütünün yegane müşterisi Mı
sırdır . Mısır köylült:ri bunu H •
un Keyfi Antabi namı altındı 
ve Cevza tıbir edilen nargileler· 
de içtikleri ğibi ağız otu yerine 
<ie kullanırlar. Şamdı ytli§lirilen 
ikiot'İ deıecedcdir . Amerikada 
yolıuıluktan iıtifade ederek mıh
eulümüzüo benzeıioi toprakların
da yetiıtirmiı ve bunu Deyriec:e
bel ismi ile Mısıra ıokınu§ ve er
ginlik aavaşındaaberi bav•lar ku
rak gitmiş olmasına rajmen deli 
tütün iıtih,~Iaıımız bcmen her 
sene artmııtır . 

934 yılında teseısüı eden ko
operatifin bu mabıulü hakkında 
büyük faydaları göıülmüştür . Tü· 
tünümüz bir kaç tüccarın elinde 
kalmıt vaziydte iken koopeutif 
bu işe nihayet vermiş ve pek dü
tDk olan fiatları yükeeltmiatir , 

Üçüncü çıkıt mabıulümiizde 
üzüm dikimizdir . Filhakika • 
üz:im yurdumuzun hemen ber kö
ıeıinde yetiımektc ise de Antep 
üzümünün nefaseti pek meıburdur. 

Bu üzümden yapılan pekmez , bü 
tün Anadoluda ıağbet göımüı ve 
görmektedir . 933 yılında bir 
milyon yetıoişaltı bin kilo olan 
kuru üzüm dikimiz ihracatı ıeb· 
rimize 131 bin liıa ııetırmiştir . 

Üzümcülüğümüzü Gazi yurd
da ıçılao rakı fıbıikası da yük 
seltmiş ve barp ıonu hemen he
men ölmüş bağcılığın yeniden 
canlanmasını temin etınit iıe de 
bu yıl piyasadan üzüm alınma· 
ması , bu işle uğraşanları çok 
müşkül vaziyette bırakmıştır . la 
hisııı lar idaresi iki yıldanlıeri il 
zümü Maıdindco ve ıomayı iz 
mirden ge İılmektedir . 

Belli baılı ve iyi bir varidat 
temin eden bir mıbsalümüzde 

zeytundıır . 931 de üç milyon al 
tı yüz bin kilo olan zeyıun yeğı 
isıihsalatı sou yı )arın kuıaklığı 

yüziiuden olduk~a düşmüş ve 933 
de &nc.k dli bin kilo alınabil 
miştir . 

G ızi yu;dun dalı• bir çok 
kıymetli ve ihraç madd~leıi var
dır . l:luolardao da sır1111 geldikçe 
ıöz açarız . 

S Enver 

Veni Eczane Paı fü -
meri laburatuvarından 

Kiınyaf{er Ahmut Rıza ve Ec
zacı Saıli tarafıod 1n hazırluuan 

ve yakındn satışa çıkarılacak 

Kolonya, lavanta, losyon, kırem, 
ve biryantinleri bayram için en 
eyi bir hadiye ve kıbar,inr.e ruhlu 
zevatın zeraf..tini artıran rakipsiz 
parfüm~ri eşyalarıdır.6232 
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Aleni teşekkür 
Dört aydanberi sulu saphcon 

hastalığına tı tulJuın. 13ir koç dok
tora mürnc at • tlim. Bir fıddıı gö
r< me.Jiın.Nihayı·t ş ı. hriınizin kıy

ın tli ve mukt•dir Jok•orlarınıl ı• n 
M S 1lım b .. y .ı , b 0 ni kısıı bir z.ı 

mrnda eyi ederek lıııyatınıı kur
taıd ğıı d rn dorin tPşekkürl riıni 

sunarım 6232 

Semra oğullarından 
M ZEKERiYA 

:--Paranı!-----: 

1 
Boş yere harcama ve ha·r- ı 
cıyaccıksan yerli malı all 

stadyom büfesi 
Stedyom büf~si b;r sene müd 

Jetle kiraya ver lecolıtir. talip o 

lanlerın stadyom direktörü Bay 
Cevat Diblana müracaat dmeleri 
JAı D dır . 6210 5 

' , 

17 ilk kanun 193 

,.-~-Q KiVE 

Z:I RAL\T 
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• 

DAoA. · 
BiRiKTiREN 
RA~T ~D~R 
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Define adası - Türkçe film 

Para biriktirme düşüncesinin gelişimi~ 1 

O lı t 

yardım etmek arzusunda bulunan smarı 1 
• ıra~ 

Bankası 1906 senesınde kurmuş oldı.Jtı 

Kumbara usulünü tekrar yürütmeğe "" 
ladığını sayın halka bildirir. f 

8u iş hakkında bilgi elde etmek istiyen1' 

Osmanlı bankası gişelerine baş""' 
1 bilirler . 6222 5 -8 

r HAS 
Kaimin 

'i lliçlarınızı ve bal•', 
yağlarınızı 

Bütün ağrılara karşı 
Satıı deposu : 

İstanbul , Meydancık, Atabey ban No. 30 · 35 

Adana : Seyhan Eczanesi : Celal Bayer 6226 

Ali Nasibi eczanesinden alıt1 1 ~ l 
Temizlik 5310 180 
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