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abeş orduları Aksum kapılarına dayandı 1 Ilbayımız 
Seyhan halkının, vata

i ·ı· d • 1 • bakanlıgıv na Eden getirildi • na örnek olacak surette 
bgt iZ iŞ iŞ erı hava kurumuna yardı-

zabitlerinin ve neferlerinin 
harp hazırlığına başladı. 

ma koşduklarını bildirdi 

ısır hükumeti , ihtiyat 
erhisini geri bıraktı ve 

~~~~~~~~~ 

•rış denizinde donanma fişenklerinln tecrübe sine başlanmak üzere •. 

"ııkara : 22 ( A . A ) -
~diıab~bıdın bildirildiiiae 
' · liabetln Alı:ıumun elli ki· 
lııeıre ıı•rhinde Ead11ılHile 

111dalti ltalyan karakollarını 1 
'e on tank ile yirmi makinı· 

.'11lt iki kamyon ele ııcçirmiı· 
t 

Gcıiııı göğüse yapılan çarpış
tdıo 6türü İtalyan uçakları 
b, lnıllanımamıılardır . ltal· 
''. llç yllz elliden fa:dı uir 
htlerdir . H~betler bir taraf· 
il Cephede taırrul.I devam 
k,., difer taraftan da Makal· 

11~ 1•ııııtalc.i İtalyan ileri kıra· 
11lll ınUtemıdiyen ız'ıç ey· 
ktedir ler , 

.ı\disababa: 23 (A.A) 
Şinıal cephesindeki 
heş kuvvetleri ilerle .. 
lerine devam etmekte
ler. 
heş kuvvetleri halen 
sunıa altı kilometre 
afeye kadar gelmiş

d' ır. 
C:enup cephesinde ye
~arakat daha başlama
Uır. 
.~ylendiğlne före mevcudiye· 
•yet edileo ıılğıa haıtılık· 
hılyan yerli kıtaltrıDın mütkil 
htleri, her neti harekltı ma· 
llıııakhdır. 
~oına : 23 (A.A) - 78 Num· 
tumt harp teblifidlr. 

~•raııl Bıds~liyo telaıraflı 
itiyor; 
.lleı bin kiıilik bir Habeı kav 
• l'eınbiyeo de Akıiıdııy civa· 
'h . ıtlarımıza biicllm etmıı 
1
' tiaıale doğru bir yol ıçmık 
torlıınıılardır. 
trli ve ınavıtan kuvvetleri, 
11 üıerire derhal ıiddetli mu 

A.bııc.llml~re geçmişle~~ir. 
ı ıı vezıyeti dıhı ıyı olan 

'I ltııvveıleri mudıf11 da bu· 
ibıı. . B ·· " ııtemiılerdir. onun uıe-

hllyült ve ıiddetli bir muha· 
01ı:nuıtur. 
~0Pçu ve bava kuvvetleri ile 
'Ye edilen İtılyıo askerleri 
• ıöiıe bir muharebeden 
1 ileı lemeğe bıılamışlar · 

~b 1 . " ' •yet Hıbef kuvvet erı pue 
~ 1'."lltlür . 
~11te c, pheaiade tayyareleri· 

11 111iuad ile Akııbin ıruıo 
'!\ llııııtııkıda Habeı kuvvetleri 
~· lıoıııbalu atmıılardır • 
•btre : 23 (Radyo) - Üçbio 
l_ ltııvveti Tenbinye mıntıka 

i gırt re le. İtıl yıoları bir çok 
't 

liııı •erdiımiıtir . Şimel ve ıar 

b k 0 F denin ilk lcr11tmdın bııiıtının Milletler Cımiyetl 

b~ ·
1

·
1 

M sır ı'le loailtere arı· paktıyle tekeffBI edilmiı olın bü 
ırının ı .. . . •. 

1ıadaki bazı gerııinlikleri izale t~nlüatıoe rııyet edılecegıne de· 
. kk t e ye• i bir moka· lıl eaymıktıdır. 

içın ınuva • v ı S 1 h t 1 . b 
1 kd. t -1 edeceğini o canı gaze e erı, unu ve 1 1 ıne ıvesau . . f 

.. '-t d" Milletler Cemiyetıaın an uzuna 
ümiu etme" e ır · . b 

B k l ·ı kapı"tDlas olaa .. dıkıtın bır teza ura say· u mu ave e ı e kt d l ma ı ır. 
yon hakkı hukuku m~~ele er ve Kahire : 22 ( Radyo ) - Ka-
Mıeı~ orduı.unun ~eokılat meae· bine bugüokü toplantı11nda Ede-
lelerı lcılledılec~kt,ır · d nin Harıcıye nozaretine gelmesini 

p1 iı. 23 (AA> -· Yakın ı 
r · ·d f e k tenııip etmit ve kral da bunu oııay-

Manı kıyılarında ooanmı ıı n lamıştır. 
drncmeıi yapılacaktır ·. Loııdra : 23 ( A.A ) - Edenin 

Sefineler .,uıadakı poıtaların Dıs Bakanlı~• tayini üzerine Ce 
uçakla~, ıehirlerle, lıöyl~r arı· oevrede lngiltereyi temsil için da 
aınd•kı poıtalırı 111 bu fııenkler iml bir murahh11 tayin edilmiye· 
tıııyıcıktır • oektir . 

Bunun içia fiteaklerin yere Lüzum h111ıl olanca Avam Kı· 
inmelerini teminın bu11J1i ııbalır merası ıızaııodan LorJ Grandon 
bazırlanıcık ve istenilen yerde bu vuzireyı görecı·ktir, 
bir Hat mıkanizmllı ile kendi Pariı : 23 ( A.A ) - Türkiye 
kendine atıl.c:ak, parııutlırla fi· Dışişleri Bakanı Tevfik Rü9tü Arası 
oenkleıin elli kılometrellk bir mu· bugün Fransız Baıbalı:anı Lııval 
bit dahilinde ı•ımadan yere kon· kabul etmiş ve bir müddet konuş· 
mılırı mümklln olacaktır . mutlardır · 

A) 1 Bu ziyarette Paris büyiik el-
Ankara: 23 (A. - . . s·· t da hazır buıunmuıtur. 

Ed ı ·ı· D B k çıııı ua en ngı ız ış a an- Ed . . t"k 
lığına tayin edilmiştir. enın ın ı amı 

-Londra gazeteleri bu lngi\ıı-Fransız aulh projesi-
tayini günün büyük bir nia ıuyı düımeıini bazı Avrupa 
sürprizi ve en mühim bir gazeteleri Edenin ltalyaya karıı 
hadisesi olarak telakki bir intikamı diye telııir ediyorlar. 

Eden Romaya 1100 ziyareti ••· 
ediyorlar • r&1ında Musaolinl tarafından hay-

Loodrı: 23 [A.AJ - Ed,.n'in ıiyetine dokunacak bir tarzda ka-
Dıı\ııkınlığına gelmeıi, Mubafı· bul edilmi9, bunun üzerine lngili, 
zıkirlıno ıol pırtiıiele Liberal bakanı Duceye karıı bir hınç bes· 
partı ıeviacle kıraılamıktıdırlar. lemiıtir 1 

Londra: 23 [AA] - Tıymiı ııulh projesi lngiliz kabinesinde 
gazeıcsi, Edea'in Dıı bakanlığına münakaıa edilirken Eden, ltalyaya 
tayinini, İngilıerenln Milletler toprak ve ekonomik menfaatler 
Cemiyeti mi11kıaı olan bağlılığı verilmeııinin Uluslar Kurumu niza. 
ve ıon güalerdı hık•ız 7ere ı•r· mına muhalif oldugunu, böyle bir 
iılmıı olan itimadlıirın ıızoıuna hareketin mütecavizi mükAlatlaıi-
uyııua ıldufunu yazıyor. dırmak olacağıuı böyle bir projeyi 

Deyll Heraldda: müdafaa etmekten iee iıtifayi ter-
Eden'lo, lnııiliz Dıı ıiy11111ına cih ettiğini eöylemiıtir . 

gelmulni, kollektif hare"etin ile- Dört bakan, lngilis umumi dü· 
rileyeceğiDe, Habetiıtını yapılan §ÜDÜşüne tercüman olduklarını bil 
taarruzu durdareçığını ve Ha- direrek Edene iltihak etmişlerdir. 

İngiliz ordusu 
Makinelileştirilmeğe 

başlandı 

Ankara : 23 (A.A) - İogiliz 
Milli Miidıfaa Bakanı İogiliz sn
vari ve piyade kuvvetleri teıkill· 
tında mühim deiiıiklikler yrpılı· 
cağını ı6ylemiıtir . 

Bir kaç yıl içinde piyade kıt'
alırı bem mıkiaeli tüfek, bea da 
tllfelı: lıullao.a kıt'alar haline ge· 
tiıilecek, süvari fırkal;ırı da mı· 
Jı.inelılettlrilmif bir aeyyar kov• 
vet ıeklinde detiftirilec•ktir . 

Mısırda harp 
hazırlıkları başladı 

Barışa mı, savaşa mı 

Gelecek harplerin nasıl önil· 
ne geçileceğini aramadu 

öace bugiinku harbi 
durduralım 

Soo posta ile ııelen löjurnıldı 
lci mıkale biraz eakimiı olmakla 
beraber bu baılık hoıumuza ııit · 
ıiti için bir kıaaltmıııaı yapıyo
ruz : 

İki taraf İçin de tabii iı olma · 
yao düıınanlığı bir ıon vermek 
için bırıı ıever leria araya girme 
si oygun mudur değil midir . 

Bugünün ıorusu budur . 
Bu arsıuluaal ihtilafları anı

ufuıal adliye ile bitirmek dtıailo · 
ceainin ııüzel bir arneği olurdu . 

Birkaç güo evvel İlbayımızın 
Hava kurumu Baıkınhğı tarafı•· 
dıa bir tıdirnıme ile taltif edil· 
dijinl yazmııtık. ilbay Tevfik fil. 
di Bayııl, vıtıdıılarımızıo göı

dikleri yüksek hamiyeti takdir le 
anan bir mektub yızuııalır ve ku 
ruma tqekltllrlerin bildirmiıledir. 

Halkımız içiıı olduğu kadar 
bizim için de çok ynkaek bir de· 
ier taııyın bo mektubu aıatıya 
y•zıyoruz: 

Tırk Hava kurumu Ge••l 
Başkanlıjına 

Türk Havı kurumu Adına 
ıube•! Bııkınlığı vaaıt11i7le bana 
bildirilen yükıek iltifat ve takdir. 
lerlnizi derin bir kıvançla aldım. 

Göklerlmiıio egemenliğini le.o· 
rum•k huıaıundı Bnynk Baıbı· 
kanımız ııenerel lımıt İnönün6n 
ilk itaretleri üzerine 11yın Sey· 
ban halkının (vatana nnmuoe ola
cak. ıurette) almez bığlılılc. vo 1 
devamlı gayretle alınmaktı olan 
neticenia ıer~fi; bu yurd dav11ına 
tekmil guciyle ve inınıyle katılan 
ııyın yurtdııl•rımın tızninde 
toplıa.maktadır. 

Göklerimizin lrorunmaıı da· 
vaaınıa bıınılmı11 ve yurdumu· 
ıun 11limeti için vatanıever bal· 
kımızın göıtermekte oldukları 
b ilıb" için de çılJ.fmılr.la aocek 
vıalfemizi yapmaktı bulunduğu· 
muzdan bu yüee lıkdirıtı, birlik 
de ç•l•ıt.fıroız kıym•tli ark•daı· 
larıma tılı:ıim eder •• derin ııgı· 
lırımı yükHk katıaııa ıunarım. 

Se1bın Ualııi 
Tevfik Hadi JJayıal 

Dış bakanımız Pariste 
Anpıre: 23 ( A.A ) -Dıı Bakı 

nımız Te•fik RDıtil Arae Ceneve
den Parise gitmtııir . 

Yeni bir Habeş 
muvaffakıyeti 

Ankara : 22 ( A • A ) -
Adi .. bıbadan bildirildiğine 

glSre Akıum cenubundıki muba 
rebe ıona ermittir . Bıı mubare
be neticuinde Hıbeıler Dogaliyi 
geri almıılırdır . Ogıdın cephe· 
ıinde tam bir ılik6oet vardır . 

Bulgarlarda Yahudi 
düşmanlığı 

Aokarı : 22 ( A.A ) - Bulgar 
hükğmeti Bulııariıtandıki Yıhu
diseyyıblır kuıulu ile Y ıbndi 
mutaliı cemiyetini kapatmııtlr . 

Efer acun hakıyıkı ( oluı ) 
bunı.uyııun olıaydı kuvvetle ani· 
bu temin etmek ıuretiylı inaanlık 
için yeni bir devir ıç\lmıı ola· 
cıktı . 

Bundan önce de arsıulu11l 
bir kaç ibtililın balli içie Cenev· 
renin d~nemelerinden bir ıey 

çıkmamııtı . 

Mısır, harp hazırlığına de· 
vam ediyor, ıhtiyat zabit ve 

neferlerin terhisini geri 

l bıraktı . 1 
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Petrol yasağı 
Harbin yakında sona ermesini 

kolaylaştıracaktır . 

Cenevrıden gelen baberler, 
yakındı prlrolı dı ambarııo ko 
nacağını anlatmaktadır. 

Modern orduların en mühim 
ve eo mübrem ihtiyaçlarından 

biri olan petrola karıı yHağın 
ba1lam11101 İtalyıoın barp telak 
lr.i edrcefi öocedeo yazılmı§tı. 

İtalyanlar içiu bUylik eonuclır 
doğuracak olan petrol yHıği baı· 
lımızdın evvel elinde ne mikdar 
petrol bulunduğunu ve ne kadar 
yeteceğini ınlamk faydalıdır. 

Bu huıueta bir Avuıturya ga· 
zıteıinin 11keri muharriri olan 
Kaymakam Luewig Greniyer 
ıunlırı yezıyor: 

ltılyı, bu aenenln ilk ayı için. 
de ancık 177,000 ton benzin ve 
167,000 ton petrol ithal ettiği içio 
elindeki petrol stoku 613,000 ton
dan ibarettir. 

Bu eebeble, bu memlrketlo 
ıa dakikadaki ihtiyat petrolu, niı· 
beten kı11 bir uman kendisini 
idare edebilir. 

Dıi., taraftan, ltılyanıa. is
tib11l etıifi ıenelik petrol mik
dın pek m6him değildir. 

Memleket, e11aen kömür ıı 
kıntııı çekmektedir ve ağaç kö
mUrü meıakaatı bu nokHnı telifi 
edemez. 

Hali ıeferde bulunan ordu
oun patrol ihtiyacı bek fazladır. 
Şimal orduaundı takriben 9,000, 
cenup orduıundı 5,100 motörlii 
araba vardır. 

Bunları iılıtmek, ııünde 870 
ton benzine nbeatedlr. Tayyare· 
ler için de ayrıca 400 ton benzi
ne ihtiyaç •ardır. 

Ordunun benzin ihtiyacı bir 
ay zarfında 3,800 tonu bulabilir. 
Filonun beozin ibtiyıcını doın

nürlcen, bir zırhlının bir aaat 
zarfında 30 ton, bir kruyız6rün 
22 ton ve vir torpito mubribiaia 
12 ton benzin yaktığını da heıabı 
katmak İcab eder. 

Bu vaziyet karıııııodı, petrol 
zecri tedbirinia, lıalyııı harp pla
nını ebemmiyetli ıurıtte tadile 
ujırıtıcağı derhal anlaıılır. 

Harekltı, ber vasıtaya baı vu · 
rırak ıllratleadirmelc, udece top· 
rak fethetmekten ibaret zaferleri 
bir tarafa bırııkıırık eldeki blltün 
kuvvetlırl, düımaıı ordularının 
imha11na lı11retm~k zarureti var 
dır. 

Buodıo baıka, dD§mın ordu 
sunun, barb 1ınılzemeıi tedarik 
etmesiae de enııel olmak lazım· 
dır. 

Şu hılde , İtalyan orduları 
Baı kumındıalığının Tiroldın 
geri çrkilro motörlü katılan , 
Libiye değil , bellı:i doğu Afrika 
ya aevketmeei muhtemeldir . 

muazzam telcnik zorluklara rağ· 
men , AıHblı bu mıntakalH ııra· 
sındı 400 kilometre uzunluğunda 
boru dötemtk kabildir . 

İtalyan orduıunun bu hıaıleıi 
iatıı merlcezleriyle ılikası kesile· 
cek olao şimal Hıbeı orduıu için 
biiyük bir tehlike te,kil edecek
tir . Fazla olarak , İtılyın ordu
ıu , bu eurr tle , Aıaaghi glSlii ve 
Duıie mıotakuını iıgıl altına 

ılmAğı da temin etmiş olacaktır . 

Ayni zamandı , şimaldaki ltal. 
yan kıvvetleri, Habeş orduıuuun 
şark cenahını imha etmek yabut 
Takkıze nehr arkaaıoı atmık 

üzere , tiddetli bir hücuma geçe
bilir . Böyle , bütün yollar , Adi 
aababayı kadar açılıp ıerbeat 
kalabilir . 

Eıuen , Hı bet erkanı harbi · 
yesi , şimdidrn bu muhtemel pli 
ua karşı koymayı çalııır ııibi gö · 
rüaUyor . Takriben 700,000 kişi
lik olan ıimal orduıu her balde 
karşısında bulunan kolorduya ta· 
arruz edecek ve Eritreden yeni 
ltılyıın kuvvetler gelmeıine vakıt 
bırakmıdın oou Dınakil çöliioe 
püıkürtmeğe çılışacaktır . 

İtalyanlar barış ö:tel
gesini niçrn kabul 

etmediler? -
ltalya - Habet ihtilafını bı · 

nalı sona erdirmek içio Fransız 
- İoııilız tekliflerine ltalyanlırın 
gösterdiği ibtirazi kayıtlar ltalyan 
ııızetelerinin yayımınbao lı:11acı 

şöyle ınlaıılmıatır . 
1 - Eriıre - İtalya ıomaliıi 

aruıodı bıilılık olmaman . 
2 - Bu iki parç•nıa demiryo · 

iiyle bığlanamamaaı . 
3 - Habeıler Kızıl deniz ke 

narını adi bir ıerbest mıntakı li 
mın yerine ltalyın toprıj'ından 
yer verilmesi . 

4 - Habeı toprığındao bu 
limanı kadar Fraoaız ıomalisi üs· 
tilnde verilen ıeridio 7 bazirao 
FrıınH - İtılyao aala§mBBiyle 
Bııbılmendeb müdafaaaı için İtal· 
yayı verilen hakkı fılen hükiim· 
den düştürmeai . 

5 - Galla ve Harar mıntaka· 
larda petrol lı:ıyoıklırmdın ltal
yaoluın mahrum edilmeai ( ba· 
nııo İagiliz , An.erikan ıirketine 
verilmeıi ) . 

6 - Gaila mıntakaeında as
keri ve polis kontrol verilmesi 
( bu ıuretle o mıntıkada ltalyın 
ietimırı ıözden ibaret kalır ) . 

7- Şimdiye kadar İtalyınlar 
elin«ı geçen lopııklardı Habeıli· 
lerin zulmünden ve esaretinden 

:;.kurtulan ahıiisioin tekrar Habeş 
imparatorluğu bnkmüne geri ve
rilmeai , ve eaaretinin yeniden 
kurulmı!ı doğru olmıyıcıfı . 

ı •de Dılllbiı mubarebeler ol· •d,, 
~t~ 
\\ti'"•• : 23 (A.A) - İtılyı 
'ı Ilı tr Ceıniydi genel Sekretı 

11••cıat ederek Habrılerin 
~\~.ııı lt11ı 9unu kullandıkları 

Ankara : 23 (A.A) - Mııır 
Bıkıaı ihtiyat zabit Ye D•ferle· 
ıioin daha altı ıy ordade kalma 
larını emretmiıtir . 
Muijla tütünleri satlldı 

Aakarı : 22 ( A.A ) - Bu 

Cenevrenin aıırr bıtıırları dı 
ulııılmız bırıı 11vaıını gildüyor
lar . 

Onlar da bir berbin bir HYl

aın tt k baınıı kılacığınl dlltü 
r.llyorlar . Ve buoo11 içindir ki 
zecri tedbirlerin latbikiai istiyor
lar . Bu , ekonomik tedbirlere 
ıüel tedbirleri de eklemek demek 
olacaktır • 

AlnıanlH Ve11ay muaheduini 
çlğnerlc.eıı ıl:ı öyle olmuıtu • 

Şimdi İtalya - Habeı meae· 
leai yeni bir düz yol oluyor . ltal· 
ya akvam cemiyeti oizamıtının 

lbtikli maddeleri aı k11ına çıkmak 
bile iıtememlıtir . 

Bu motörleıtiıilmiı alaylar 
içinde eevkedildikleri vapurlardı 
kıtırh Ye beygirli alelade alay · 
lardın daha az yer tuttuklarından, 
Afrikayı oo gün içinde varabile 
ceklerdir • Bu takdirde , üç veya 
dört motörleıtirilmiı fırka Asıab 
dııın , Aııaııhi veya De11ie iıtikı
metinde ( cepheden 300 lc.ilomtıl· 
ro me11feye ) ileriye aevkedile· 
cektir . 

Bu fırkaların , tıbiıtlyle , çöl 
den ııeçmeıi icap edecektir . Fa · 
kıt , 11rnıçlı kamyoı.ılar ve tay· 
yareler vıııtaaiyle , ıu ihtiyaçla · 
n temin edilebilir . Sonradan , 

lıte Duçenia. bliyük faıiıt ku · 
rultıyıoda koouıtuklırı bunlar ol· 
duğu ınlııılır . 

Bu tarihte Loodrada da Bald· 
vin barıı projeaıoi mlldafaa edı
yordu . 

·•ırııı. f 
ı,, ıı Ve bunların fotoğra -
~)ollaıııııtır . 

-dr . D 1· ''I 1 : 23 (A.A) - ıy ı 
·~ ••. 1 . b . . d )'111 mu ırrırr, ıJ .. 

1 Mu"'la ilinde iki milyon llçyüz 
yı • . . h . 
bin kilo tütlln yetı,ıumıı ve epıı 

11tılmııtı · 

Ve blltün dUnya onu mütccı•iı 
bilmlı ve cihan cfkirı onun aley· 
hine döamüıtür • 

- Gerişi ikinci ıayf ada -

laııiltere meclisinde bu mü 
dafeınıo muvaffak olamadığını 
ve aulh tekliflerinin ıuya düttll· 
iıll.mıhlmdnr . 
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Sayfa· 2 

İtalyanın iç durum 

Fransız dostluğu, çöplüğe atılma
ğa liyik formül telakki ediliyor. 

Yakında açıklığın vukubulması bekleniyor 
İtaly•y• karşı eli iki devlet ta 

lrafuıdan zecri tedbirlerin tatlıiki 
n• tev<eıöl edilmt>si memlekeıte 
çok derin tesirler bırakmış ve fa 
tisi İtalya bun• kaışı mukavrmet 1 

edebilmek için bir çok tedbirlere 
muracaat etmiştir. 

sıkı bir disiplinle kartı durul· 
mulna çalı§ıldığı halde iç durum 
gündeo güne kötüleımektedir. 

Halkın dıırunııı 

Şevk ve heyecan yalnız zahiri 
dir. Netice itibarile, ıoo barhı 

glSrmeğe yaılu 1 müsait olmıyan 
ve kendılerine gelecek harbı gök 
lere çıkarma i§İ öğretilen faşist 
gençleri hariç tutulursa, İtaly•'da 
şevk ve heyecan yoktur denebilir 

Sinemalarda Muaolini'nirı gö· 
rOoüşü ve askeri geçit alaylarını 

anc•k bir kaç kiti alkışlamakta
dır. 

Daba yaşlı adamlar "e batta 
bunlardan faşist rozetini taııyan 
lar bile, lıususi muhavereler esna 
aında [Habeş macaraaının kendi
lerine delice bir ceearet gibi gö 
rünOşünü açıkça itiraf etmektedir 
ler. 

Muıolini'oin harbe giden ko 
cal•rım, oğullarını n sevgililerini 
cesaretle aelaml•mağa çıkerdığı 

kadınlar, sevdikleri kimselerin 
karıılıştıklarl teklikeleri düıün
dükçe pek sevinmiyorlar. 

Korkunç bir vaziyette kalmış 
olan tacirler ve otelciler boşnud 
değillerdir. Bırçok asker ve me· 
murun bulunduğu Rcma'da hile 
netice itibarile herkes barba mu 
h•liftir.J 

Mazıdni ve Garib•ldı'nin de 
mokratik ananalarıoıo henüz canlı 
olduğu Cenevo'de ve bütün Liıı;ur· 
ya kıyılarında bu muhalefet tabi
atile çok dab• kuvvetlidir. 

Napoli'de ve cenup tarafların· 
d• bulun•n halk gizli gizli ıöy· 
Ieoınekle beraber devlet adam 
larıoı alkışlamaktadır. 

Hemen hemen her tarafta 1 
talyanının bir felikete gittiği 18 

nılıyor. 

Roma da balkın hislerini i}i 
göateren bir hikaye gizliden giz. 
liye anl•tılıyor: 

Boğucu gazlar mea'•lesi için 
eksper olarak Poma'ya gelen bir 
Fransız kimyageri, Musoloni tara 
hndan kabul edileç<'ği Venedik 
ıauyına gitm;f, 

Profesör; .Musoliniye takdim 
edıldikten sonra, Duçe bunu ya· 
rım saat kadar ayakta bekleterek 
birşeylerle meşğul olmuş, Nıha
yet başını k•ldırarak profesörü 
gören Musolini, ona sormuş: «En 
kuvvetli ve en kuvvetli gaz hagi
ıidir. ?,, 

Alim şa cevabi venniş: «Ki
liselerde yakılan günlük!. 

Şüphesiz bu vak'a helld de bir 

de. poHtikuıoın devamlılığının 

ve inadının kendi kuvvetinin ye
ni bir delilinide göstermiıtir. Gö 
rünüşe glire ltalta "resmiğ Fran
sa,, yı kC"ndiıini yalan yanlış ü
midlerle avuttuğundao dolayı biç 
bir zaman affetmiyecektir; karar· 
sızlık, zaaf ve ko. koklık dış ıi 
yaaad• bir mneret dtğildir . 

Fransız şerefıni kurtaran, kre· 
dimizi birn idame ettiren bir 
şey varsa o da, Fraosanın her 
tarafından, hükumete kuaı yapı
lın sert pıotestolaıdır . 

Faşist partisi, şu öc güdücü 
sözleri taşıyan levhalar bastırmış 
tır : 

"İngilizlerden biç bir şey, bat 
ta dostluk sözleri bile satın al · 
mayınız . Malların paruını altun
lı ödüyoruz . Dostluk sözlerini 
ise kanımızla ödedik .,, 

Bir çok mağazalarda hemen 
"İngilizler,, kelimesiniu yanına 
"Fraasızlu., kelimesi de konul 
muştur . 

Öfkelenmiş olan ltalyanlara 
bunlardan dolayı kim sitem ede
bilir ? 

Zatın Berliode F r•nsuva Pon
se ile Bitler arasında yapılan ko 
nu§malar ltaly.da Franunıo ,İ · 
talyao dostlu§'uno kaybetoıekteo 
dol•yı rahatça teselli bulduğu 
ve Briyanın eski poliıikasmı dlSo· 
düğü yolunda bir intiba ayandır· 
mıttır • 

Monpelyede çıkan Ekler ga· 
zetesinio Roma aylarından . 

Flaller yıik.seliyor : 
Bu y1lın ba~ındanberi ltalya · 

d• toptan ticarette yütde yitmi 
dört nisbetinde bir yükselmo 
olmuştur . 

Yükaeliş, bir yıl ör.celci fiat
lere göre yüzde 27 yi bile bul 
manıaktadır : Son samanlarda 
perakende fiatlerde , faşist par· 
tieinia yükıeliıin öoüoe geçmek 
için çok gsyret ıarfetmesioe ra§' 
mon, artırmaya doğ• u açılı: bir te
mayül vardır . Tabiiğ yabancı 

memleketlerden getirilen mallar, 
İtalyan mallarına göre daha kuv· 
velli bir §ekilde yükselmekte · 
dirler . 

İtalyada el fiatleri ve bilhas 
ıa dana eti temmuzdanberi aşağı 
yukarı yüzde 50 oisbetinde yük· 
ıelmiştir . Buğdayın fiati yüzde 
20 oisbetinde artmıştır . 

Temmuzda 85,5 ola.ı toplan 
fıatler endisi şimdı 103,4 dir ve 
yükselm • ğe olın temıyül art
maktan geri durmamaktadır . 

R•yeh post - Viyana 

r , 
Zekat ve fitreleri 

Hava kurumuna veır• 
mek dini ve vatani 

bir bor~tur 

efıııneden başka bir şey değildir. Bu ay Ramazan ayıdır . Bli 
Bununla ber•ber epi manidardır. tün Müslümanlar z.kat ve fit· 
ve İtalya11'Jarı kaplamış olan ra relerinin ş•bsi düşlincelere ka-
hat11zlık hissini iyi ifade etmek· pılarak şuaıı buna vermekle dı 
tedir, ni vmzifelerini yapmıt oldukta 

Nev Repüblik Nrvyork iç rını sanırlar. Halbuki verilen 
hu gibi paralar maksadı trmin 

durum ve diploması : etmez . 

Anlaşmazlık ne llir lü biterse Bunun için zekat ve filrele-
bitsin , FranHız- İ alyan anlaş rinizi vatanımı:ı:ı havad•n gele. 
masının çöplüğe atılmağa layık cek düşman hücumuna kartı 
kof bir formül haline gelmuin korumak içi:ı her yıl bir çok u-
den korkulabilir . İtalya yenilir · çaklar alarak ordumuza arma· 
ae Anglo -Sakson devletlerin ğan eden h•va kuruaıuoa ,·ere 
boyunduruğu altına gi"cektir . cek olursanız hem dini ve hem 
Galıb geliıse lngiltere ile barı 

1 
de vatani ödevinizi yapmı§ olur· 

t•bilecektir . çünkü ibtiyer Albi sunuz. . 
yon s'nsi ~e hain görünmüşse , ,_ ___ ., ____ .... .-. __ _... 

• ··- '" 
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Ma/alya haberleri : 

ay ıg c 
Halkevinin faallyetleri . 

Sürgli kanalını ve o civarda
ki köy lşleriDi gözden gtçirmek 
üzere Sucati ve Sürgüye giden 
İlbayımız Etem Akıncı şeb•imize 
dönmüştilr • 

Halkevinde her Salı gecui 
yapılan arkada§ toplantılarının 

üçüncüıü de dün gcc~ yapıldı • 
Toplantıda Liıe öğretmenle· 

rinden bayan Belkiı artırım ve 
tutum hakkında çok değerli bir 
lıonferanı verdi . 

Halkevinin cazı tarafıoan çalı 
nan parçalarla toplantı ıooa erdı . 

H.lkevinin temsil kolunu can
lRndırmak üzere pazar günü bir 
topla nlı yapılmış ve ıoplantıda 

bulunan lı:ol üyeleri tıırafından 
beş kişilik başaricı kurulu ıe 

çilmiştir . 
Seçilenler; Nadire Dinç kurt, 

Lise öğretmenlerinden Belkis, 1-
nönll öğıetmenlerindt.a Fahriy•, 
eczacı Lutfü ve Gazi okulu öğ 
retmenlerinden Pertevdir . 

Bu akşam balkeviode yerli 
malı haftası mllnasebrtile bir 
kaysı gecesi t"'rtip edilecektir • 
Toplantıda liumizin değerli oğ· 
retmenlerinden İlgaı bir konfe. 
ran_ı verecektir . 

Maden kömürü şirket
leri devlete geçecek 

Ereğli kömür 9irketinln Eti 
bank•sı hesabına satın •hama 
ıı etrafındaki konu§malor bu gün· 
lerde bir netice vermek üzere
dir . Bu konuımalarda bulunmak 
Ozere şhket aermayeltn-i namı· 

na Paristen lstanbula gelen Bo
iasier Ankaraya gitmittir . 

Ereğli ocaklarındaıı sonra dl. 
ğer mlihim kömür igletmelerioln 
de dnlete intikali mevrtuuha· 
histir . 

-Kurun-

Sigaralar 
Ydbaşından itibaren 

ucuzluyor 

Aylard•nheri yapılmelıta olan 
incelemeler ıooa ermio ve pahalı 
olan ıiganlarıo ucuzlatılmasıyle 
gelirde bir boşluk haııl olmıya
cağı kan.atına va ıılmıştır. 

Bu yılbaşından itibaren yük
sek nevi sigara fiatlarıııda büyük 
tenzilat yapılmuına karar veril · 
miştir. 

Bu tenzilat• göre, Sipahi Oııa
ğı 46 kuruştan 34 kuruş•, Samsun 
41 den 29 kuruş•, Yaka 36 dan 
29 'kuruşa, Ankara 31 den 26 ku 
ruşa, Boğziçi 26 daıı 24,5 kurııt•, 
Yenics tütüoü 26 dao 22 kuruşa 
iodirilmiıtir. 

Ayrıca çe'fit tigmruııııo yüz 
tanelik kutnso da 175 kurıııtan 
140 kuruşa tenzil edilmiştir. 

İdare tıki ıigara paketlerine 
yapıştırılmak üzere yı-ni fiatları 

bildiren p1Jllar hazırlatırılmakta· 
dır. 

Bayilerdeki sigara ıtokları do · 
layısiyle arad• basıl olacak fiat 
farkı yeni mal vermek suret;y le 
ödenecektir. 

Bankalarda ne kadar 
türk parası var? 

Bankalardaki umumi mevduat 
mikduı, 30 haziran 1<Q35 tıırihio· 
de 193,500,000 türk lirasını bul· 
muştur. 

1924 yılı ~onunda milli banka .· 
lardaki mevduat •Emniyet sandı· 
ğı dabilı 19,216,484 türk liraa~ idi 

30 haziran 1935 de bu mev
duat mikdarı 146,900,000 türle li 
rasına erişmigtir, 

• 1 

ava tehlikesini 
bilenler 

Üyemizin sayısı günden 
gUne artıyor 

Hava tehlikesini bilen üyele
rin yazılma•ına devanı olonmak
t•dır, 

Dün de bir çok vaıand•tlmr 
yazılmıtlardır. Bunların adlarını 
aı•§'ıya yazıyoruz: 

Simsar Kizım, Ahmet, Şem
seUın, ŞOkrü, Ahmet, köşker Hu· 
16si, Sabri, Apo, Ali Şeref, Ha 

san Fehmi, Y •kup, Lacivert, Çeçeli 
Hilmi, bakkal İbrahim k•ntarcı 
oğlu, kuyumcu Abdulaelam, otelci 
Arif oğlu .Muıtaf•, demirci Ali o& 
lıı Muıt•fa 20 ıer. 

Kaıat•ı ıubeainden Kadır kl· 
ıacık 25, Mehmet, Kehya oğlu, 
Kankal Yusuf, Sıkar Ali, Lutfi 
Abdullah, Atıf, 20 ger. 

H•Cİ Veli, Mehmet Halil oğ
lu, Süleyman Mııstafa oğlu, Ali 
Haci İbrahi'oı oğlu, Veli Hacl lb 
rahim o{(lu, M. Hilmi Mehmet 
oğlu, Mehmet Haci Mehmd oğlu, 
Gök Ali, C•bbar Hacı Bekir oğ
ıa, uiurlu Mehmet, Mehmet güç
lll Mu1a oğlu, Sofu Ahmet, 20 
şer. / 

Hacı kızı Ayte 20, MOslim 100 
lira vermek suretile bava kuıumu· 
muza üye yuılmak ıuretile öoem· 
li yRrdımlarda ·bulunmutlardır. 

llbayımız teftite çıktı 

tlbayımı:ı: Tevfik Hadi Bay. 
ıfal dünkü trenle Dllrty:ol ilçeal 
ni teftit etmek için iİtmittir . 

Bir şikayet mektubu 

Ceyhan köylülerinden HaHn 
imzuile :aımıt oldoğumuz lıöprll 
yapılma~ı için ıikayet mektulıunu 
alakıdar m•klma verdik, biiyük 
bir .dıkkatle incelea•C•iind~n e
miniz. 

Kumat oynarken cOr· 
mU meşhut halinde 

yakalandı 

Reşit isminde biri taşçıkanda 
ıoflSr Hayri ve arkadaşluın.ı top
layaıak bir dükklnda kumar oy 
narken cü ·mil meıbut bıliııdıı 
yakaolanmıılar ve 36 lir• 55 ko
kumu paruıyle birlikte Cumu· 
rlyet ıenel sıvımaolığına teslim 
edilmiılerdir • 

Adları de(Jişen ilçeler 

Van villyetine bağlı Gevar 
ku1&1 adının Yüksekova· v11 Ço · 
rom vilayetinin Htıse)'inabıt ka@a
boaı adının da Alaca olar•k de· 
ğiştirildiği lıhaylığıı bildirilmiştir. 

Bayramı Kutlama 

İçin luks telgraf kağıtları 
g .. Jdi . 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
M&rkezi tarafından hanrlanan ve 
sureti hususiyede Vi1enada bastı
rılan bu çok zarif vo süslü «Lllke» 
tülgtaf kdatları her telgraf mer
kezinde buluamektadır. 

Kutlama telgrafınızın bu ıüslll 
kddtla muhotabımn verilmesini 
is~erseniz , telgraf m üneddesioin 

bir köşesine "LiUıs,, kelimesini yaz. 
mam.ı ve telgraf paraaıDll:an hY
rıoa 15 kurut fezla vurıı:rt>niz ye· 
t •r. Bu kAntların geliri tem ımen 
yı1"dl>muzun yoksul yavrularının 
bıikrmına a1rıtmıştır. 

Kutlama t•lgrafııızı b1,1 süslü 
kn:atla alen m.uhatabınızın fıızla 
sevinç duyaceğına vıı z.ıra;(etinıze 

hli~ medeceğine ıüphe y~ktıı.r. , 

t 

Dnn akşam toplanıldı, tö
renle inşaata başlanacakhr 

Kültürpıırk için dün akşam he· 
lediyede Vali Fazlı Gülecin baş· 
kan lığında bir toplantı olmu.,tur. 
lz'llir partı ilyönlı.urul başkaoı Yoz· 
gat saylavı Avni Doğan ve şarbay 
Dr. Behcot Uzun iştirak ettiği bu 
toplııntıda ~ehrimizdPki mübendiı, 
mımu ve dolıterlarla şehircilıkle 
nldkadar bir çok zevat ha11r bu· 
muştur . 

Toplantıda Kültürparkın ne 9e 
kilde inşa ediltceği hakkında gö 
rüşUlmüş, pldnlar hakkında ıafbay 
taraf.odan verılen izahat dinlen
miş, bir çok 2evat değerli mütala· · 
alarda bulunmuşlardır . Toplootı 
geç vakıa kadar devam etmiştir. 

1 ikinci kAoun 936 da Kültür 
parkın etrafını çevireoek olan dı 
varların io9asına ve ağaç dikılme · 
sine töreli le haşlanace k ve hu su
retle Kültürparkın inşasına billiil 
başlanmış olacaktır. 

ANADOLU 

Konservatuvar 
İkinoi konserini de 

verdi 
latanbul belediyesi konıerVa· 

tuvar kouealerindtD ikinciıi lı
taabul "SaraY' sinem•s111loıınnda 
veril mittir. 

Nimet Vahid, Licco Amar, 
Ferdi voo Statz~r ve Mes'ut Ce· 
mil taraflarıadın vetİlea bu lı.on· 
serde keman, piyano, va çello ile 
muhlelif garp beıtekirlarıma e
aerlari çalınmıştır. Sanatkarlar 
ıOrekli olarak alkınmıılardır. 

Konaerde §an y•pan B Nimet 
Vahit, çok alkı9laomı§, progr•m 
b1rici de tki fan y•pmıttır. 

Kendiıine bir lıuket de Yeri
lerek, takdir eseri gösterilmiıtir. 

İlk konser gibi, ikiıııci de r•ğ · 
bet görmüıtGr. Salt>n, tamamile 
dol111uttu. Yer bulamayınca dö
nealer de vardı. ilk kona.re ııeleo 
il ve 11rbıy o ittin Üatünda , 
ba ikinci kouetd.e de aıtr bu
lunmuştur. 

. 
8arışa mı savaşa mı 

- Birinci say{ adan arlan -

Bu büyDk manevi bir kuvvet· 
tlT . Yalnız bir 1ey vır • U1uılar 

sosyeteelnio bütün Oyeleri zecri 
tedbitleri tatbik etseler bile ıoı· 
yete-dışında kalınlar oldukça bu
nun tesiri azalmaz mı ? 

Brteriyetin iatilı.balinde barp
lerın önüne geçebilmek içila bu 
dövizden gali.lıır istifade edemi· 
yec•§'ini zorla barıf yapalım der 
keı:ı bir geqeJ aava,a daha 1otılma 
yalım .. 

istanbu1 limanı 
projeleri 

lıtanbul limanının ıalahı için 
bir mütebasaıs heyetile liman 
genel .direktöı Ü tarııfındao yapı 

lan ine .lemeler devam etmek 
trdir . Bazı ga:ı:• 

0

telerio yazd1§'ı 
gibi lnctlemelerio bittiği doğru , 
değildir . Biıim yaptığımız tahki
kata göre İstanbul lımınının iı
labı için ç·ok geoia prQj •ler üz3. 
rfode . ~beınıııiyıtle -çRlışı1malııta
dır. 

Uzman Voo der Porton enei-

. ki aün Botrepolarl gezmie , UH 

tılacak rıhtımlarr'görmü§ ve liman 
genel direkl1Srlü§'9olia bııit~ları 
özetinde vaziyrti tespit etmiı 
ve lirk'eti Hayriyeye giderek bu
rada .da •ncelemetet yapmıotır • 

Urmıo vazife ile Aolı.arııya 
gitmiıtir . Ar•ya .bayram tatilleri 
gir•c•ğioden aocıı.k bayramılan 
sonra ııelrc•§'i sanılmakt•dır , 

ı Liman ~eoel direktö. lüğii, uı· 
mıın g.,Jiııceye kadar bazı mrse 
leJec h•kkında iıtediğt iıtatistik· 
leıi hazırlıyacalc ve rıtporları ter· 
cnoıe ettirecektir • 

;. ~24 . h.k ~ ı1r!!, 

SPOR 

Dünkü riıaÇt 
Seyhan Adana sıı0' 

kazandı 

Şehir ıtıdyomu komiıeıi ~ 
rafından ortaya konulan ~o 
nın final oyunu geçen hıff'~ 
pılacaktı . Fakıt aahanıD çO J 
murlu ve havanın yağmur1° · 
ması yüzünden bu h.fta'' t 
edil mitti ~ 

Don kupanın final ııııçı~ 
h•n Adana spor ile Torıı•~ 
aıoda yapıldı ve Seyh•nıo 
galibiyetle n•ticelendi . Hl~ 
yağmurlu olmasın• uğıııeodfı 
yllk bir ıeyirci kalabalığı •1~ 
mu doldurmuatu . Sut 2,~ 1 
eneli T oros sonra da Sef

11 
Adao11por halkın alkıtl•• 1 , 

sıada ıabıya çıktılar , i'J•~r 
Aeteğmen Mebmed Öcıld1 • 

Hıkemin düdüiile b 
geçoo Toroalular Seybı• 
ne kadar indileııe dıı bir~ 
y•p•madılH ve oyua mll~ 
eekilde devam ederken ' 
d•kikad~ Seyhar. forvetle1! 
gol çıkarabildiler . Ve 
de.re bu netice ile bitti · I 

İkinci devrede rOzği11 

rin• alan ToroıJular berıb 
temio etmek için olanc• ,ı 
jilerioi earfediyorl.udı. fak 
ban Adana ıpo( defaıııııt1°., 

- ·ııı• 
urlu oyunu Toros muh•Cl 
ne göz •çtırmıyordu , Ve ~ . "1,,ı 
Adana ıpor mnbaeimlıırı ı f 
Jer peıinde mütemııiiytıı 1 
k•leaini sıkııtırıyoı lnrdı ·· 
fular da f.nl• ıol yepıe~ jı 
kesi karflıında mt1d•f•aı.,-; 
kildllet Y• maç bu ıekilılj 

H•kem oyunu çok. ıı• 
re etti • 

· Yilan balığı 

ihracatımız yenld;ı 
caolandırılaca~ ı 

Orta Avrupı ye bilha~· 
manya ıibi külliyetli oıılı ~~ 
Yılae balığı ithal eden fll'rll./.ı 
!ere eekiden Yılaıı balı~ı ib' ;Ş 
yapmakta olduğumuz bald• 1~ 
15 yılda bu ihracat y•v•I 1iıl/ 
t~neızül etmiş ve bunun pel 

olarak ıularımızdı mebzoleı' f~I 
cud olan bu CİH balıklardş' 
istifade edilememektedir. ·ıb1 1İ 1 

Son yılluda Almın 1 ıı• 
f,rm.ları tekrar Türlıi ye ile ~ıı 
balığı ticareti yapmalc isttrll 

diri er. ·il 
Yılan balı§'ınıo geıek 11

1
/ 

tar.:ıı, ge_rek nakliye ye sat111~ı1 
!arı diğu cinı balıklara Jll ib'r 
hususiyetler göıterdi§'ind:: d-d. 

eıtının canlandırılması iç• ~ ;bV 
mi şekilde tatbikata ğeçıııe •' 
yacı belirm•ktcdir. ., 11 

Ekonomi bakadlı§'ı, fıcıt~,·O 
d 

., ... 
caret Od11sından huna al ıf 
mat istemiş ve Ticaret Od

99 

baz1 •ualler sormuştur. 11 .ıı.ı' 
Odaca lizımgeleo ıxı• 1 

1 
b11 

alikadarlırdın toplanaı••10 

lanmıotır. 

Türk antrasiti 1 

. "'' 1 Mııdeo kömürü işler~,ııJ' 1 
anonim tirltetinin ZoDgol . j;1 

ııt• fabrJltıııında TDrk ant,. _,ı 

edilmelıte olan eömikolı:ull ~~' 
arzedilebileceği fıyıt ıP0;,ı ,ı 
tea J.taubulda depoda"' 011" 
rivde teslim tonu 24,S fir'·a• l 
muvafık görülmü,tür · ile~' ,ıı"' 
brt edilMıelı: fııt~ gö·e f•r 
l•ra iıdc oluatıcaktu • lı ,~1 Y •pılıa tetl<ikl-rde 'fiif .. Jr ', 

•(bBIW ,, 
sitinio zeruri kuvvet ı ı ,,.. 
ta)lb11l gazb•ne koknD• 

8 
:,Z•'~ 

onda 4 ve Alman kolı1111 bil ' 
onda % )'Ük~ı!lı old'tığu tı• 
n;ıl;tir ._ -~ • 
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Eski ·Türk resimleri Adana Borsası Muameleleri 
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Asri Sinema ~ 
- - .. not 
L&..,. 

ımiteıi 
ılan kO~ 
~ bıfl' 
fnın çel 
~aıurl~ 
fta1• 1 

18 inci urın ıonnna kadar kla 
'.ik Avrupa güzel ar tarihleri do
rQ ••!arından b. hsetmezler, On
•ıı ciddi ar olarek telakki etmez 
lcrdi , 

Güzel arların Yunanlılarca 
do~duğu ve ilk güzel itleri yapan 
1•r Yunanlılar olduğa sanılır -
dı 

~ Uzun bir devir bütün Avrupa· 
ı pısÇ';! lılırıo ilbım kaynaiı Yunan arı, 
tf o1'9' ) olıııuıın . 
anıO ~ . ller Avrupalı bu kaynaktan 
j , f11 ~/ l&tif~<le ederek kendine göre bir 
ığıııeo , Ç•ıuı vermek isterdi , 
ğı ,1141~ 19 ııncu a11rda gllzcllik v6 gü 
t '},,'fJ :~ı arlar telakkisi büsbütün ayrı 
8 Se1 •it nıaua aldı • 

Gıızellilı: yalnız formda değil, 
111tıhtevada da olm111 kud edil
llıtğe baolandı . 
• Form, kalıp güzelliği ( ideal 

iuzetıik ( Yunanlılarda son had
di bulnıuıtu . Fakat mehteva ve 
~•Ilı formun ldasilı çerçevui 
l•' 
• 1nde bunalıp kalmı§tı • 

Bııodan ötürü kifi derectde 
biı, hayecan ve ekıpenyon vere 
llıiyoıdu . 

~ 19 uncu urın ortalarında ya· 
.1• •e uzak doğu ülkeleri izerle-

11• •rları teli.ile edilmeğe ve hu
lu • ııyeıleri suılmej'e b•ılaııdı · 

1 
Çin, Japon, İran, Türk unatları 
lerleri Dzerine kitaplar yazılarak 
~ ~u arlarına a-erek ıanat tarih
t?ınde ve gerek müzelerde yer 
Verilıueğe h•tlandı . 

AvrupanılJ yetitlirdiği bDyük 
!atı1tkirlerd•a bazıları Ven Gocb 
-... Gıngueo tamamile doiı:ı ül
kı·Ieri teıirinde kalmıtl•rdır • 

Her h•ngi bir duygu ve ıeziıi 
( baı.tı ruhiyeyi ) güzel bir ka
lıp, gDzel bir formdan ziyade kuv· 
Vttli bir ekıpeııyon ile ınlıtma
ğ, çıılıımıılardır • 

On aeluzinci 11rıa ıonlerıaa 

'
dl hdar Tur.k miayatü.leri Avrupa 

tlaıizmi yıaındı pek baait, ipti
C2'~ ~ dıi Ve oyııncık oekliode telakki 

•"" tdilirdi . 
ilıjlııl Bilibarı Türk izıırlerlnin kıy· 
'"'/' llıH kazanm11ı, gllıellik telikkili 
ıb' ;! lı.kkıada iıldrleri• deaiımeıile 
ıd• ,ıl olınuştur • 
•I 1,/ Avrupa klıailtleri nalmde ü-
oeıı ~cD buad : 

'"ı,ıl . Derinlik ıöıterilmeden bir ize· 
dS' tıa -ciddi bir iıer olacağını ioa-

·ıb'Iİ tıannyorlerdı . 
1 

11; ' Halbuki yeni 1r cereyenlerı 
ile ~ı' ( llçihıcü buud ) a ehemmiyet ver 
eıt' llıi~or lerdı . Kübiıım, ekıpersyo· 

fi' ~Zıntfe de me11fe, derinlik mef-
t l "llQıu bllıbütüo baılı:ı bir oekil 

ııı,~ı 'ld, . 
ti' ~ı" , · Renklerin, gDtıelliği, uygun
•" .. ~ •tıııu~- "f d ön plandı göate• d"· ·ı 6'11• e 
ıJJ .• p tı di . 
e~ ı• 

.. I _Tllılc reıimlerıode, minyatür-
., 11 ' 1lnd.e, üçüncü bnudun derinlik 
' ,. ltı . rP' '11 &:ıırıo olmıyı9ı ve menazırı 

ır tlıeıııı . • ' . b 
6
,- 1 ııuyet vermeyı§ en şu se ep 

d9 'ildir 

arP''' Baz: .hıtı ar taıibleri oarklıla-
1 1 ~ıl ~1~ Ve Tüı kleriu manezır bilme· 
''

0 1~ 1erfoi iddia ederler . 
b ~u hiç bir zuııan doğru de-
111 ~ır • Evvela doiu ülkeleri bı· 
~ ~.lketeri kadar realist olmamış· 
b 'dır . Güzel arların dediği her 
t 0~1ada miıtik bir koku lıissedi
b: · Şırklılıırın fÖJe bilgisine ina
l} tolttur . Göz 11bibini ııldatır. 
11~t1.~ bir d.ğnoiin ıu içinde kı
tiı~ 8°1 Ündllğü gibi . Buna ıit ço~ 
k ~'te ''Y•D bir miııl de ukı 

Itır JıJ Ü ı 1 arın bir ıarıy tınr;ı ze ne 
ltıid· Y•pınıo oldnkları bıvuz ns

~ı ır .. 
rlı' jr .J.l 

_Jt -,, d •Vuz dört kötedir •e her ke ;,.- ,,ı ıl 1 k 
,s•' 'ta ııı. ağaçlar amut o ara 
.ı''~ ıııı~•dıl'lliştir. Halbuki •ğııçla
il 1 t10 •r biri havuzun lıenar dılıla-

~-· <l•!ıl beyeti umumiyetine ı 
1 01111111 icabeder • 

Malik Akse[ CİNSİ En az En çoL. 
IC. S. IC. S. 

Satılan Mikdar 
.ra. 

Her ağaç yere amuttı:ır · Fa- apımalı pamuk 
kat dağ ottıklerinde ığıçlar biç te l-P~iy..:;aa:..:a:..:p"'a:...rr:ı8'=-~-=-"-=---ı·-36ırz;.SO""--l-ıı3,,-7---ı'-----------ı 
amut a-örünmeıler · Bu yolun ni- Piyasa ıemizi " 

41 bayet ucu öfukta birleşir gibi gö· lane 1 39,25 
rüollr , Fakat hakikatte hiç bir iane H 37,25 

Ek.pres 
Klevlant 

zaman böyle değildir; birl.şmez. 
Mınyatürlerde ne yollar görüadll· 
ğll gibi değil hakikatte olduğu Y A P A C. I 
gibi gösterilir · Beya11 1-----f---.,..------ıı 

Eıki Türk minyatürlerinde Siyah 
figürler ayrı ayrı bir yazı içinde- _Ç:<.-1_G..,.-1_T __ --=---------ı 
ki kelimeler gibi tek tek dizil· Ekspreı 1 1 
mi•lerdir. Bazın dı öndeki figür- ı-,.,18~n...,e,...._,,,ır-:-:o,;;----ı--,;2•',-3'F'7•-5-- ----~ı---------1 

• Yerli "Yemlik,, 2,15 
ler aıkadıkilerden küçük grıte· ,, "Tohumluk,, 1,95 --=2,_----ıı----------1 
rilirdı • 

Bu da bir takım tesirlerle o 
!urdu • Türk saaatkiirları ıabia tı 
olduğu gibi göstermek iıtemez 
batır1tıoda olan ıeyleri anlatmak 
iıteı . 

.Buj!day Kıbrıs 
.. Yerli 
.. Mentane 

Arpa 3,62,5 
Fasolya 
Yulaf 

•-=-.,,-------1~·---ı--~-~1---------1 Delice 

21 Kanunu evvel cumartesi akşamından itibaren 

Senenin en muazzam ve muhteşem filmi 
500 Fikftran 150,000,000 lira lı:ıym•tinde bir donanma ve dunyanın 

en büyük Talıtelbahirinin iştirakile vücudo getirilen 

Pedal donanma 
isimli ıaoaı harikasıaı t•ktim ediyor 

Ayrıca : Türkçe izahatlı Foks Jurnal 

Gelecek proğram : Sinema semasının son harikası 

Makineli adam 
Bastıbacak -Düztaban 

Bayramda üç gün için Adanayı ziyarete gelecektir. 
6257 

Yalnız ştıkil değıl fıkri ve hiı
si de taıviıe ç:ılııır. Meaell min· 
yatürlerd~ biç bir zaman bir lıü · 
kümdar tabii büyüklüğünde de
ğildir . Muhakkak deha iri ve 
dıba göıteritlidir • [ 1] rütbeye 
göre büyüklllk ölçüsü de deği· 
şlr bundan ötürü menaıırda dı 
değ'ioiklikler olmuotur . 

1-=K,...u_ş_y_e_m..,.i-----ı~·---ı-----ı _@l'AN s· ~ 

~~K~e~ıPn:=•o~hu=m=o=====:===·~-.:=_-=_ 1~-:::_-=.._-:::_-_---.,-~~~~~--.___ _ ____ ı_n __ e_nı __ a __ s_ı_n_d __ a-'"-------1 
Mercim~k 

Eıy• ve _mimaride de menazı· 
ra ehemmiyet Yerilmez . Bütün 
Türk minyatür !erinde derinlik ü 
çüncü bu udun vuzuh ve ifadeye 
eogel teıkil ettiıfi , bir sahifede 
çıık defe bir binanın dı§ı göıter
rildiği gibi içi de göıteriliıdi • 
Tllrk minyatDrcüleri gördüıfünll 

değıl bildliini; resmetmek ister· 
ler . 

Sisam 
15

•
5 

1 Bir fevkaladelik , canlılık, hareket 
UN 

Salib 800 
700 .... 

·- .c ... " 
.c ~ -Düz kırma ,. 
'""' ıı: s· . ..a ımıt ••.ı.•..,.------:l-.=----+-------·--t ,g 5 -....-Cumhuriyet 850 
~~ - " 750 
~ &ı-nD~il-z~k-r-ım-a-,.----~ 

-AJfa ,, 

Liverpul Telgrafları 
23 / 12 I 1935 

Santim 

Hazır 6 
1 inci K. Vadeli 6 
2 inci K. Vadeli 6 
Hint hasır 5 
Nevyork 11 

l'en• 

42 
21 
21 
78 
28 

Kambiyo ve Para 
İŞ Bankıuından alınmı§lır. 

- Liret : 9187 
Rayım ark 1 97 
Frank"Franeız,, 
Sterlin "loııiliı,. 619 
Dolar "Amerikan,, 79 62 
Frank "lavi ·re,, 

Çok heyecanlı bir mevzua malık, DON JUAN adlı meşhur romanda 
iktibas edilen 

(Don Juanın son maceraları ) 
Mümessili: Dahi ortist ( DOÜLAS FAIRBANS) 

Bu akşam Tan sinemasında 

Emsalsiz bir muvaffakıyet kazanacak ve herkesin memnuniyetini 
mucip olacaktır 

DiKKAT : TOM MİK in 

Ateş saçan silahlar 
filminin ikinci kısmı da Don Juan ile bere.her gösterilecektir. 

Pek yakında : FOL! BERJER, MAURICE CHEVALİER , nin en son 

Eski Tllrk uerlerinde ve 
minyatllrlerde görlllen profıl yan 
duruşlar ıu gelcildtı izab edilebi· 
lir : 

Bir çehreye bakıldığı zaman r 
hafızada kalan profil kısımdır . 
Profıl muntazam bir hatle fondan 7 

il 

gun sonra 
l 

ara • \ 

1 
temsili olan bu büyük filmi görec~k ve alkışlıyacalısınız. 

6258 

ayrılabilir . Çehrenio en karakte
ristik cihetidir • Bunun dıgıoda 
mllsteeoa ol .. ak ( ııöz ) önden ba 
krldığı zaman deh• t•mam görü· 
nür . Onun için porfile konan göz 
önden görülen göz ıeklidir . Da
ha doğrusu gözün hafızada kalan 
gekli badom bftlinde olmuıtur . 
( Gövde ) de aynı tekilde izah 
edilebilir . 

Omuzlar yandın ziyıde önden 
daba bariz görünürler . Onun için 
çehre yandan omuzlar önden ni • 

ki tet<erlekli öküz ve camu Alsaray sineması 
------------:ı-----~---:::-::":-~-----------ı baları yasağı başlıyacaktır. f bu akşam 8,30 da 

iki fevko14de fılm lıir arada göstererek çok zengin bir proğram 

Şimdiden dört tekerlekli araba 

1 
"'""'" 

edinmeli. 1-Adalet yahut Kanun muhafızı 

Sağlığınız için 

Mümessilleri : Jorj O'briyeo 
2 - Sayın müşterilerimizin dileği üzerine 

Aradığım kadın 
şaheseri tekrar program-ı 

Her Habeş 
il4 ve edilmiştir. 

ordusu bayet ayıkların en karektiılik 
ıekli yan duruş olması itibuile 
yandan gösterilir . 

' BilbHse sümerlerde bu bu-

Bütün barsak , mide hastalıklarından , bilumum em'a mikrop
ları , tifo dizanteri vesaiı e tufeylıı.t , yumurtalarından sakınmak 

için ve sıhhatınızı korumgk İçinyalnız Kayadelen su. 

En modero Avrupa ordularile mukayese edilebilir. Bu akşam aiz de 
Veliahtla bunu teftiş edersiniz 

DÜNYA HABERLERiNDE : Yunan kr11lı dönüyor-Habeş ltalyan 
hsrbi- ve daha bir çok yeni haberler sı:ıslar pek aıiklr bir haldedir. Bu 

terz resimlerin fızikal bir huıu
siyeti dıbı vardır . 

Küçük vey11 dar bir ıeye, 11 t· 
hı bakmak gonİf bir satha bak· 
maktan zordur . 

Sivri bir cisme dikkat edildi· 
ği zaman göz karıncalaşır . Ra
hatsız olur . Hadekasını uzna za
man bir noktada tulımayız, göz 
bir istinıtgab , düzlük arar. Onun 
için hir balığın veya bir atın ön-
den görünDşiinden ziyade yandın 
görünllşü seyir edenleri yor -
ıııaz . 

Modern aradı da bu nokta 
çok ehemmiyetlidir . Satıb taksi
mi, satıh bilgısi ekıpersyonizm ve 
kübizm de çok ehemmiyet kazan 
mııtır . 

Bütün Tllrk minyatürlerinde 
geni' utıblar bırakılmıt ve bili
nerek istP,nerek bu nevi resimler 
yapılmıştır . 

20 inci urın aanati diyebile
C• ğimiz ekıpc r~yooizm ıle Türk 
minyatür arı pok çok cihet:erde 
mühim yakınlıklar göıterioler. 

l"'tflUlllMlllHllllllllJllllllMU!llill IUlltllllllll'.JJtmrımtırlltHlltllııllUıtı•.ıtııı.. "' 

1 bu gece nöbetçı ~ 
ı . 
J Eczane 1 
1 

• • • yu ıçınız. 

Mikropsuz ve yosunlardan temam en ıl.ri , berrak ve dünyanın en 
yi menba suyu olduğu SELASET DERECESiNiN ( 1/5 ) bulunduğu 
tahlil ile isbat edilmiştir. 

K d len suyunda bulunan faideli mevad hiç bir mıınba aya e ııuyanda yoktur. 
BENZERi EŞi YOKTUR . Bunun için yalnız Kayııdelen suyu iÇiNiZ . 

12-15 6178 

En iyi ve ucuz fi atla 

Bayramda PARFÜMERİ hediye
liklerinizi : 

Seyhan Eczanesinden 
Tedarik edebilirsiniz 6112 

1 

25 1--------,--------------...;.;;..... _ __..; 
Adana ıl ve 
caba öğüt : 

ılce • sayın halkınu 

C 11 ,ını, kHnlD• , mıdesioıi , •yılığı ve ekQııo.,ıiyi seven her sayın Bay 
Bayanlar• günlük tHeyağ: 

Sadu yağın •n•ını v• h~· ç ·oit peynırlerın y•ğlı•ını her nn olıo· 

ı•omık bir eııtoşla buyruğa h zır olan Adenn E•ki Buğday pazarı 
yolıında 144 sayılı Tecim evinde Ye~il Bursa Pazarı sahibi Ömer 
Uysaldan alınız. 6143 14- 15 1 

Yeni cami eivarırıda A 
Seyhan eczaııesidir ı 

•ll11flinlilllim!l!llll~"""'')lllllll!l-.tmllllllUlmllUllllallnllllllltll ı ._ __________ -_. -------------------------

<1ELECEK PROGRAM : Büyük Türkçe fılm 

Define adası 
Çarşamba günü tenzilatlı 

• MiM 
Geliyor 

matine 
6264 

Mim geldikten sonra bütün eşyalarınızı 
ve ucu:ıca temizlemek mOmkün olacaktır . 

kolayca 

Define ~adası - - Türkçe film -- --



1 

Sayfa 4 <Ttlrk S&G l 24 ilk kdnım tPJIJ .. 

Turan 
Fabrikası mamulatı arasında Hesabını bilen ev Bayanları işlerine 

yarıyacak her şeyi bulabilirler 

Halis filtre 
Turan Zeytinyağı 

·---- ---
16,5 ' 5, 2 ve 1 

Kiloluk tenekeler 

Turyağ: Yemeklkyağlar. 

Ece : Temizleme tozu. 

1 ur sil : Çamaşır tozu. 

H • Sabunu evin bü· urma. tün işlerinıle kul 

!anılabilir . 

1 
küçük Banyo sabun arı:ve bü· 

yük. 

T raş sabunu ve 

kremi. 

Baronia: Güzellik yağı. 
ICenup vilayetleri için Acen-1 

tası ve deposu 
Rasih zade Biraderler 

Halefi: Rasllı :zade Fey:zi : Adana P. K. 93 
Telgr. Adr. Rasih zade: Adana 
Telefon : 90 26-30 

1936 

Yılbaşı piyangosu 
Biletinizi 

W" Lüks bakkaliye kişesioden .._ 
Osmanlı Bankası ahında 

-Alınız-
ikramiyeler : 500 bin 200 bin 100 bin 50 bin vo 300 bin mü 

kıl.fal . 
A~rıca Notere tastik ettirilerek 50 ''e 60 kişilik listeler tertip ve 

satışa çıkarılmıştır. 

Şansınızı bu suretle de deoeyebıliraioiz. 

ikinci liste 1/10 luk 30 numara 60 kişi ortaktır . 
Üçüncü liste 1/20 lik 50 numara 50 kişi ıı 

Dördüncü liste 1/20 lik 30 numara ve 1/ 10 luk 15 numara 60 ki~i 

ortakt ı r . 6223 
12-13-14-15-18-20-22-24- 26-28-31 

ilaçlarınızı ve b.-lık 
yağlarınızı 

Ali NCJsibi eczanesinden alınız 

Temizlik s310 186 Ucuzluk 

-
Seyhan vilayeti daimi encümeninden: 

935 yılı 1 nci kdnunun otuz 
birinci salı günü saat onda vildyet 
konağında daımi encümen oılasın
da ihale edilmek üzere ( 721 ) lira 
( 48 ) kuruş keşıf bedelli Osma
niye- Fevzipaşa şosası iızeriıı·le 

Hasan beyli köprüsünün Ahşap 
tabliye tebdili açık eksıltme usulü 
iJ,, rksiltm•ye konulmuştur. 

Keşif hülas1sı , metraj , fenol 
şutname, eksiltme şartnamPsi ve 
mukavclonamcsi ( 36 ) kuruş mu· 
kobiliodo Nafia ddiresinden vtri· 
lecektir. Muvttkket teminat ( 54 ) 
lira ( 11 ) kuruştur. 

f,t 0 klilerin Nafia müdürlüğün
d"n tasd:kli ehliyet vesikasile bir
likte yukarda yazılı gün ve saatte 
Vildyet daimi encümenine gide. 
ceklerdir .6238 

15-19-24-27 

Tohum islah istasyonu direktörlüğün· 
den: 

lsldlı istasyonu üretme çi!liği

nin 935 yılı mahsulünden « 791 » 
balya birinci ağız ve " 18 ,, balya 
ikinci agız Kl ovlend pamuğu 936 
s. nesi ıkinci kanununun altıncı pa 
zartesi günü saet 14,30 <la Adana 
pamuk borsasında ve müessese 
idare heyeti huzurunda satışa çı · 
karılijcaktır. fiot uygun görüldüğü 
takdirde ayni günde pamuklar sa 
tılecağından isteklilerin uümun~yi 
görm'?leri ve mezkQr gün ve s1ettn 
borso<la bulunmaları 6268 

24-27 31 

., . ., . 
•. ,. 

T~RKiYE 

llRAAT 
E9ANKA51 

.·DAoA. · 
-BiRiKTiRE 

{;D(;Q 

ıs 

Evkaf direktörlüğilnden • • 

Adana P. T. T. baş direktörlllloııd-
23-12 - 935 tarihinde ih~1~1 

edilmek üzere 5-12--35 tarihın 
Muham- kapalı zarf usulile eksiltm~ya çl' 

karılan Diyarbekir postı ve tel; 
graf bışmüdüriyetine ait 191 § ad~, 

muhtelif boydaki çıralı çanı d~, 

men 

Cinıi 

Arsa 
.. 
)) 

• 
)) 

.. 
)) 

,, 
• 
)) 

.. 
,, 

,, 

)) 

• 

" 

Miktarı 

VakCı Mevkii Aarşın 
MiilLak Emir Ali Durmuş fakı mahallesi 810 

Mazbut Ahmet baba Çınarlı • 204 

" 
Sevindik zada Nacaran )) 130 

ağa Mushfa caddesi 
• Hacı Fakı Hacı faki mahalleshde Hacı 79 

fakı sokağı 
)) Memiş paşa Soru bllhçe mahallesi 65 
)) Vaizoğlu Kasap Bekir • 235 

Arap Mehmet sokağı 

" .. • Kasap Bekir mahallesinde 133 
ibrikçiler sokağı 

• Mestan zade l\arasoku, Durmuş !alı:ı 827 
• Hilhal mescidi Hilhal mahallesinde hasır 976 

pazarı sokağı 

» Ganemi zade Tarsus kapısında Bağdat 233 
o leli yanında 

• Alemdar zade Sarıyokup mahallesin le 101 
Kara lliiseyin zade çıkmazmdo 

• • Sarıyakup mahallesinde Tatar 184 

• Mazbut baı utçu 
zade 

• Arpacı zade 

oğlu çıkmazı 

Ali dede mahallesinde salcı 527 
Rifnt sokağı 

Paşan•ıbi mahallesinde Battal 368 
ağa sokağı 

bedeli 
Lira 
1215 

102 
400 

150 

100 
110 

70 

1000 
500 

500 

50 

200 

250 

250 

Paşanebi mahallesinde Z:ilAmi / 116 150 
zadesokağı 

)) 

" 
)1 

,, • Paşaoebi mahallesinde • 294 30 
zade EOkR ğı 

1, e• 
reğe talip çıkrnadı~ından bu ' ~5 
)erin teJariki için 23-12-

111 
tarihinden itibaren bir ay müdde 
pRzarlık kararı verilmittir. Mu"•;, 
!ık bedellerle talip bulundu~u ı•. 
dlrde ihaltısi yapılacuğından talı~ 
olanların Adana poata ve tetgr~, 
başmüdüriyetile mahalli poıt• ~t 
telgraf müdüriyetlerine mürac•? 
eylemeleri ilAn olunur. 6266 

24-30-5-10 

dİ' Adana P. T. T. baş 
rektörlü!)ünden : Jil· 

23-12-35 tarihinde ihale. 8d6 
mek üzere 5-12-35 taribıP 

1 eksiltmeye çıkarılan muhtelif~,. 
da 1108 adrıt telgraf direğiD 8 1 

0 
tekli çıkmadığından eksill'.119 :ıi• 
gün müddetle uzatılmıştır. ıste d•o' 
!erin şcraıti öğrenmek üzere ~ pe;' 
başmüdüriyetine veya mahollı u· 
ta ve telgraf müdüriyetlerioe ııı 
rocaatlnrı ildn olunur. 6267 

,. Paşanebi mahnU..si hasırcı sokağı 88 
-1; Peşanebi mahall~si ZülAmi 280 

s8 r 
20 1 Kacakcılar 

.. .. 
» 1) )) 

Hane )) .. 
zade sokağı 

Peşanebi mahallesi şehit 
Mehmet sokağı 

80 ıso ~~ h~inid!.Y-
Yokarıda nevi ve mevkii ve miktarı gösterilen yPrlerin mülkiyeti 

satılacağından 16-12-935 den itibaren 20 gün müddetle açık artır 
maya konulmuştur. 6-1-936 ı•azartesi günü sııat 15 de evkaf dai
resinde ihaleleri yapılacağından isteklilerin müracaatları ildn olunur. 

j 17-24-31-5 6241 

. ~ dfiıll Umumi neırıyet uıu 
M. Bak§ı 

Adana Türk sözO ır elb999
' 


