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Habeş kuvvetleri Erifre sınırına yaklaştılar. Orta öğretim 
ı . . d • 1 k 1 r Ak- Okullarında imtihanla-
ngılız, Fransız kara ve enız gene urmay 8 1 ra 13 ikinci kanunda 

deniz emniyeti için Pariste bir toplanh yaptılar . başlanacaktır 

14 İngiliz gemisi Hayfa açıklarında manevra yapıyor • 

ı t='ransa , lngilterenln yaptığı gibi Musoll_ni~in !antajı önünde ri~'~t 
etnıemelje karar verirse Avrupa harbı ımkansız bir hala gelır .. 

Kültür bakanlıiından bütlla 
arta öiretim okullarına gönde 
rilen bir bildirikte imtihanların 
yeai talımıtaamcye göre yapıla
lacağıni, onun için biraz bekle
meleri lbım gclecegioi bildir· 
miıtir . 

11 
ICabire : 24 ( Radyo ) -V.eft 

/kaıı baıkaoı NühBI paga ıle 
Fığer fırkalar hagkanlırı Kral 
Uadı ziyaret ederek M11ır halkı· 

Qııı hziınatıoı hlldirmi§ ve M11ırın 
~•ııı bir iıtiklale lcavu§m•sı için 
et türlü yardımda bulunmısını 

t' 
ıcı etınitlerdir • 

ICahire : 24 (Radyo)- Fran 
~•ııın İtılyadıki sefiri , Muıolini-

11Q c b l b .. k~ ı· , ev11 ını a mıt ve u ume ıne 
t1 .0ııdermiştir , Bu cevapta Muıo· 
l . 
Qı •onuna kudar 1avaıa devam 

'd"-ceginl bildirmiıtir . 
l<ahire : 24 (Radyo) - Trnbi· 

rtıı cepbeıinde Habeş kuvvet· 
beri_ İtalyan kuvvetlerine kartı 
6yıık bir muzaffeıiyet kazaa 

11111 Ve ltalyanlardaa külliyetli 
~1ktarda eair, zahire elde etmiı· 
'tdir . 

, &:ahire ; 24 (Radyo)- Habrt 
'tııtııratoru oeırettifri bir emir 
;~•ıtıide bütün ır.zetelere tiddet· 
1 bir sar.sör lı:oymuıtur • 

Ankara : 24 (A.A) -
~oyterin bildirdiğine gö-

i te Fransız ve İngiliz Ka
ta.deniz genel kurmayla
tının Pariste Akdeniz 
tnıniyeti meselesi ile ala
kadar yaptıkları temas-

ı lar memnun edici netice
ler vermiştir . 

Bu iki genel kurmay 
<\tasında başka hiç bir iç
tinıa olmıyacaktır . 

Resmen bildirildiğine göre 
Tenbiyen mıntakasıada yapılan bir 
çarpışmadan ıoora 600 den fazla 
Habetli ölmllı ve biadea fazlı 

1 askerde yaralanmıtlı• · 
İtalyanların ıayıatı ıudur ; 

5 zabit ölmüt, 3 zabitle yüz 
kadar asker yaralanm • ftır . 

Zayıat aruındaki bu nisbetsiz
lık uçnkların savaşa müdaheleain 
derı ileri gelmiıtir . 

Cibuti : 24 (A A) - Holıoda 
ıalib ibmerıHabeıistana çok mü
him miktarda otomobiller dolusu 
ııhhi leva:zım ııöndermiştır • 

Cibuti: 24 [AA] - Adiuba 
bııda tetkili kıralaıaa yeni Japon 
elçiliğini kurmak içın llç Jepon 
dıp!omatı buradan geçmittır. 

Adiıabeba: 24 (A.A) - Bur•· 
da dolatan bir ıayiaya göre, Ha-
beı kuvvetleri Eritre civaı ında çok 
aıkı ve knvvetli bir tazyilı: yapa· 
ralc İtalyanları geri ıUrmüıler ve 
hududa 16 kilometre mr11fede 
bulunan Adisuala'yı almağa mu· 
yoffak olmuılardır. 

Kopeahağ: 24 (A.A] - ltal· 
Y'"" - H.bct aola9m•ır:1.ğıodB Da 
nimarkının durumun ae olacağı 
hakktada Dışbalcanlıiı Hukuk 
Müı•viri demittir ki: 

- MDaoimarkaaıo ıüel Z•cri 
tedbirleri tatbilı: etmesine imkan 
yoktur. 

Çünkll, Danimarka İtalyadan 
çok uzaktır.,, 

zamanda memleketin her zaman 
keadiıioia bitaraf ilia etmek hık
lı:ına malik olduğunu da illve ~t
miıtir. 

Kudüs: 24 [A.A] ~ Ga
zetelere göre, 14 İngiliz 
harp gemisi Hayfa açık
larında manevralar ve 
zırhlı otomobillerle mü
cehhez İngiliz kıt'aları 
Nablus civarında sahra 
hareketleri yapmaktadır. 

Ankara : (Radyo) - Li1e 1 
kinci devre ve Clgretmeo okul 
tarı imtihanlarını ikinci kiououa 
13 üncü pazHrteıi gllaü hatlana
caktır , Ve bir hafta zarfıoda im· 
tibanlu bitiril mit olacaktır. 

Tam oumro ondur . 
Ortı ve meılek mekteplerta· 

de t.lebe muallimlerinin lı:ao&1t 
notu ile ıı.ııf ıeçeceklerdir . 

Kamutay toplantısında 

Bazı Kanunlar 
kabul edildi --Pariı : 24 ( A .A ) Gazeteler 

Bey Edeoio Dıt bakanlığına gel-
mesı dolayııile Akdeniz meselesini Ankara : 24 (A.A) - Kamu-
ince!.ımektedirler. tay bugünlr.ü toplantıeında bulu

nan kanun liyıbılarile encümen 
Pöti Pariziyen, Romadan gelen ma:r.bıtılaıı müzakere ve kabul e-

haberlerin Edenin Dış bakanlığına 
dilmi§tir . 

tayininin zecri tedbirlerin şiddet· Kanun liyıhıları arasında bi· 
lendirilmesine delil sayıldığ.nı gös· 

01 
•erıisi kenuouna bazı madde 

termektsdir. ler eklenmesioe arazi ve bina •er· 
Popülerde diyor ki : gilerioia viliyet buıuıi idareleri· 

Akdenizdeki anlaşmaz- ne terkine dair kanunlar vardır. 
lığı ortadan kaldıracak Kıkmutay Çarıamba günü top 

• • lanaca tır. 
olan Parıstır. Şayet Fran- P- l t bul 
sa,şimdi lngilterenin yap- ,9c~ph Pekkeert e~t~n 8 

.., 'b' M 1· . . are 
tıgı gı ı uso ınının şan- -----
tajı önünde ricat etmeme
ğe karar verirse bir Avru· 
pa harbi imkansız bir hale 
gelir. 

Ankara : 24 (Radyo) - C.H. 
partisi genel aekreteri Recrp Pe
ker İıta,.bula hareket etti, 

~---------~--
Hicazda 

Aımara: 24 (A.A> - Royter j 
1Ylarındıa : 

Hukuk Müşaviri, küçük mil · 
letlerio bitaraflık ilanına hakları 
olup olmadığının tedkilı:i gerek 
olduiunu da ıöylrmittir. Ve aynı 

Kahire : 24 ( A.A ) - lhiyan 
karakolları ile Mısır logiliz k•ra 
kolları orasında bir çarkışma ol 
dugu haberi kati suretle yalan
lanmaktadır . 

eml~kl olanlar 
haklarını alabilecekler 

İsmet İnönü 

Atletlerimizden eyi neti
celer bekliyor. 

n .. Büyük bJşbakanımız ismet lnö
n u atletlerimizin çalı ~melarını Ö· 

ı 91l\le karşıladıklarını ve ynkın b' r 

1
1 ıııanda çok eyi neticelH almala
n'~ı beklediğini ve Türk gençliği 
~~~ bu yoldaki çalışmalarıoin bu 

l 1,
6ğe uygun olacağını ümit ettik-

~rı · . 
rli 11 ~ atletizm federasyoouna bıl
rııııştir , 

Ereğli de 
~~ruıan hEZ Kombina-
11lın MntaJına bşlandı 

ı1 , lrınamea Türk mühendiı
/~11in çizdil<leri plftn ve projeler 
Qıre · d t llb e iaıa edilmelı:te olan 

'''k~li bez fabrikaeı, beyaz ve 
ı~, lı olmak üzere ince patiska sa 
ı~,: llıermerıehr, mendil, masa Ör 
ı~cu Ve Yatak yüzll gibi ince men· r dokuyacaktır 
~~l '§•Ut bitmek üzerrdir. Maki
'~ı er Parti pHti gelmektedir. A · 
n1!1c~· teshin ve r ütubetlendirme 

n~:leri kurulmuştur. 
~~ 1ırer malı:ineler de g•ldikçe 
ı ruı k qİr 111 • tadır. Fabrikanın yakın 
b'kl ~•tıııoda faaliyete geçmesi 

;11 ıııektediJ. 
d~k •btikıda 15,000 iğ ve 250 

11
111• tezıabi bulQoaeaktır. 

ibnisuut seyahata çıktı 
ibinssuut elbahreyin hakimi şeyh 

Ahmetle uzun uzadıya görüştü 

Suriyede pamuk Ziraatının ilerleme
sine cok önem verilmektedir. 

• 
İogiliz hlikümeti; Basre körfe· 

ziadeki dooıomuıaı iki ıabıel
bahir ve bir kaç yeai gemi ile 
takviye etmiıtir. 

Donanmanın bir k11ml Mu 
katta bir k11mı bahreyiodedir. 

Dehi, elgarce va rasülbayme 
ile kllyetteki tayyare istasyonla· 
!arına yeniden 40 tayyare ile bir 
çok Hind ve logiliz ukeri gelmiı
tir. 

Kral İbnissuut; Elahıaya vraıl 
olmuş ve elbıhreyo bakimi ıeyb 
Ahmet ibni in ile görüımüştür. 

Mukabtleoio eadürüryan ta 
rafıodan hezırlındı~ı anlaşılmak· 
tadır. 

Bu görüımeoin iki taraf ıra
unda ticari ve askeri bir itifak 
akdine yol açacağı umulmakta
dır. 

-İmam Yahy•, l·ok hüküme 
tiodn beı mütekait büyük zabit 
ile oo muallim göndermrsini iste• 

mittir. 

Bunlar Yemeo orduaunda ve 
1&oi mekteplerinde çalıştırılacak , 
tardır. Ônümllzdeki baharda bir 
Yemen mümeı•ili lraka gelip iki 
taraf ırasında bir ticaret anlaı
ması yapacaktır. 

- 20 kanunoevvldc yapılın 
intihapta şebit olanlar için vatani 
)er camii ümı»iyede bir yıl dönü
mü toplaotısı yapmıılıudır. 

Fahri Barudı ve daha bazi ha 
tipler outuklar veurrek şrbitleri an 
mıılar ve bükümctin hatalarını 
saymı9lıırd 1 r. 

Üç bin kişilik bir kalabalık 
camiden çıkarak Kirıstana gitmit 
ve ölenlerin mezarlarına çelenk 
koymuşlardır. Subhi Benkat ile 
vatanın ileri gelenleri de bu me
rasımde buluomuşlardır. 

- Kıt ğirdi giıeli yağmur ve 
sellerle yolların bozulmaeı y6zllo 
den Bağdad postası daima treh 
hurla gclmrktedir. 

- Sonu ılçüncü sayfada-

T•if kaa.huıoıo dı§ında harap 
bir halde bulunaa mülk binaları· 
oıo önarılmaeı için Sudi Arahiı· 
tan krallığı hülıumetince bir tali
matname çıkarıldığı ve oouılacık 
yarııındao ziyadeaioin şimdiye lı:a
dar haklarını :aramamış bir çolı: 
Türk vatandaılarına aid oldujıu 
Cidde llçebaylığının bildiriğine da 
yaauak keyfiyetin alilı:alı vıtan· 
datları da bnyurulm .. ı dıt iıleri 
bakanlığından ilbayhğa işar edil
miştir . 

Ege m•ntakasında incir 
mahsul& 

Türkofısten verilen malQmata 
göre, Ege mıatakasında incir pi
yasası sağlam bulunmakla beraber 
son hafta içinde muameleler azal
mıştır . 

Yılbaşı olmak itibarile bu azalıı 
tabii görülmektedir. Yortular mü· 
nasebetile dış ınüsteblik piyaeıı

larda i~tokların hqmen heptinin 
tükendiği haber verilmektedir. Bu 
~ebPple yeni sparişler beklenmek 
tedir . 

AIAkadlirların kati lahıııiolerine 
göre bütün incir mıntakaeında 

; 1500 çuvnlı müstahsil ve 7 bin çu
valı !>mirde tüccar ellerinde olmak 
üzne 986 bin kilo iocir kalmıotır. 
Buna hurdAlar da dahıldir . Ham
burg piyaıeeıoda 100 kilo başına, 
cif Ha mburg , 13,5 Türk lirası 

t.ıklif edilınektedir, 

ltalyada acllk-başladı 
F 

Gıda maddeleri pahalılandı ve oto
mobillerin yerini arabalar aldı; 
para da günden güne eksiliyor. 

Mussolini, Habeşlere karşı mağlCıb oldu 
denilmesi yerine bütün uluslara karşı 
koyduğundan doalyı yenildiğini söyliyere 

rejimini yaşatmağa çalışacak. 

İtalyada herğüo balkın biraz 
daba ııkıntıy• doiru gittiği mu
hakkaktır. Telgraflara şiddetli 
eıosör koadugu için bu gibi ba
berlrrin aızmuı güc oluyor. 

Parir • Soia gazetcıinin Ro
mıda bulunan ayları aşağıki 18. 

tırl.rla İtalyanın iç durumunu 
çok gc zel aolatm•ktedır: 

Roma balkı, zecri tedbirlerin 
tatbikına başlandıktan ıoora, fe. 
dakirlık diye gösterilen tedbir
lerden ıaıkın bir bale gelmiştir. 

Kömür hcoüz tükenmcmiıtir. 
Fakat en adi eioıioio tonu 300 
lirete satılmaktadır. Antruitin 
tonu 410 lirettir. Falı:at aatraıit 
yerine baıka cins maddeler kul 
laoılmatıodan bahsediliyor. 

Eo baıta neft geliyor ki, otel 
de hına ıöyleodiiine göre, neft 
asla ıaıtııııyor. Sonra mııır yıp-

rığı komprimeleri, turp, §arap 
tortusu hep kömür yerine kullaoı· 
la.:ak maddelerdir. 

Bnnlar etrafında tetkikat ya
pılıyor. 

Beozioin Romada litresi dört 
lirettir. Fakat gezintilerde beo:ıio 
kullananlua fena nazarla hakıh· 
yor. 

Benzin yerine gazojen ve ba
hueuı otomobillerde iıpirto 
laaılmaktadır. Hatta Muıeo 
bila kendi otomobilinde ispirto 
kullaodığıaı aöylemiıti. 

Her arafta atlar mer.daaı çık 
mııtır. Saray erkioı arabaya hia. 
mek suretiyle misal trşki ... tmek
h:d;r . Diğer z•ogioler de açık 
faytonlara biniyorlar. Faytoolar 
da arabacılar ve atların hatları 
yağmurdan §emeiye ile, güoeıten 

- Gerisi ikinci say{ ada -

Hava kuvvetlerine 
Yardım vergisi kanun projesi 

-----··· 
Proje, vatandaşların kendi arzusile verdiği 
yUzda ikinin tahsilini usul .altına almaktadır. 

Türk bava kurumunun 24 mı 
yıı 1935 de toplanan altıncı ku 
rultayını açın lımet İoöoll açr§ 
ıöylevinde havı meselesi ve hı 
va teblikeei "üzerinde titreberek 
çalışılacak ulusal bir dava,. olarak 
tavsif etmiıti . 

Aklı baaıoda olan milletlerin 
memlelı:etlerioi tayyare büeumu· 
oı karşı müdafaa tedbirleri dil 
§Üomek ve kendilerini mütrma· 
diyen teçhiz etmekle uğraştıkla 
rına işaret eden Baobalı:an Türk 
milletioin de hu cihaoşümul me-
11iye likayd kalmıyacağını ve 
lı:almamının onun için bir yaıa
mak vazifesi olduğunu anlat
mııtı . 

İuöoU , binlerce tayyarenin 
cihan ııyaıasıaı hukı altıada bu 
lundurduğu bir devirde, Akde
niz çevıeıinde , Avrupanıo ,., 
kında , dilnyaoın en büyllk eiya· 
ıi cereyanlarının binlerce ıeae· 
denberi eo çok kayaaıtığı bir 
çevrede tayyare ıayısınıa "en az,. 
miktarı üzerinde durmuş vr: : 

"- Hiç olmazsa 500 tayya 
remiz olmalıdır ki Türlı:iyeoin 
varl•ğrnı müdafaa etmek için az 
çolı: yeten bir kuvvetimiz oldu 
dufruau saaabilesioiz . 

Türkiyenin buluoduiıı alın 
da nyaeal ıkıılara karıı, barıo 
insanlık ve medeniyet balıımın 
daa faydalı bir rtki göateribil 
meai içia de bu 500 tayyarelilı: 
kuvvete ihtiyacımız vardır . Dev· 
let büdçeaiodeo yapılamıyacak 
olan bu iı için büyük kurultay
dın ricam biç olmazsa vakti ba-
li yerinde olaa bir eylenin se · 
nede 20 lira veımek llıere kendi 

ihtiyar laril.. Tür ki yenin maru:ı: 
olduğu hava tehlrkuiai bilenle 
ıtrasında adları bulunmalıdır.,. 

loönllnün yurd müdafauının 
bir büyük davasrnıa nnsıl balle· 
dilrceğini anlatan büyük direktif 
bütüa yurdda çok geniş ölçüde 
bir akis yaratmııtı . Bir taraftan 
serbeet meıılek sahibi vataodııı -

lar )ılda eo a:ı: 20 lira teahbüd 
ederken bütün devlet trşkiUitı 
ve mürsıeseler memurları da mı 
ıılarıaıo yüzde ikisini Türk ba
va kurumuna ver~rek hava teh
likesini önlemek uvaşıoda yurd 
severler ıınıfında yer almıılar· 
dı . 

Kısa bir umanda umuınile
şerek bütün vatandaşların filen 
ödemekte oldukları paraaıo sa 
lim uıullerle tabıilioi temin et 
mek üzere bUln1m•t kamutayı 

bir kanun projesi teklıf etmi~
tir . 

Hiç bir yurddaş içia yeni bir 
mükellefiyet ihdas etmeyip zate 
bir vurd borcu olarak ödenmek
le olan bir parayı usul altına al . 
mak için hazırlaaao hu proj•ye 
göre aşağıdaki fıkralarda ııöste
rileu tediye ve istihkaklar, "hı 

va kuvvetlerine yardım., vtrgisi
oe tabidir : 

A- Umumi, mülhak, huıuıi 
büdcdeı ve belediye büdceleri 
ile idare rdilen daire ve müeese· 
selerin maat , tahıiut, ücret , 
yevmiye, hakkı huzur, aidat, ibti-
11s zammı, tekaüd ve sair zat 
maaşları, ikramiye, ihbariye, tez 
minat namile ve diğer her baa 

·- Gerisi üçüncü say{ ada -



(Türk ~ıı) 

Beneşin 
Aylar mektubu : 

, •-----1-·~- --• Osmaniyeden Adanaya 
Aİm~nya ŞEHiR DUYUKLARI 

Yeni Çekoslovak Cumur Başkanı 
yalnız değerli bir devlet adamı değil, 
aynı zamanda edib ve sosyologdur 

Sizden fazla mikdarda Okulların tatili çok mikdarda kömür 
Fındık ahyor . geliyor 

Cumı ıılinü bayramın ilk gü--Samsun mıntakuındı @on gün· 
lerd11 Fındık fiyatlarında bir mik· 
dar dütükllik kaydedilmittir . 
Alivre ıatıılarını kapay1rı ekseri 
tüccarların yedi-ien mübayıatta 
bulunmalı bu~usunda ihtiyatlı hı 
reket etm lerinin buna sebep ol 
doğu bildirilmektrdir . 

nll oldujundan biltün okullar ya
rın at.ıam lir.eri tatil edilecektir. 

Fennt ehliyet aranıyor. 

--
Osmaniye : ( öıe l aytarımır· 

dan ) - Osmaniye memleket bu 
tabanesi bahçesinde İlçebaylığıu 
hinımtti yle kızdırılan kuyu bit· 
mit ve yeni getirileo emme ve 
buma tolumbaaı kurulmak üze· 
re bulunmnıtur . 

Prag : 19 (A.A) - Çekoslo· 
vakya Ctımnr Bııkınlığinı seçi
len Çekoılovıkyı dıı işleri Baka· 
nı Dr. Eduar Bencı, 28 May11 
1884 tarihinde Bohemya'nın g.r· 
binde Karaloyiçe c varında Koz· 
!ani ka11bHında çok çocuklu kli· 
çük bir çifçi ıilt1iadcn do;muı· 
tur . 

Orta tıbıilini bitirdikten aon· 
11 Preg Çek ünivc11iteaiade fel
ı.,fe ve sosyoloji okumuı ve daha 
o zamandan Pıofe.ör Mazarildn 
tesiri altında kalmııtır • 

Bir yıl ıonra tabıilini bilir· 
malı: üzere FrıHaya geçerek Sor
bonda liy"i ilimler mektebine 
devam etmıı va hukuk tabıilini 

yaptıtı Dıjoo üniversiteıiaden 1908 
de bukak doktoru unvanını almrı 
tır • 

Bir mDddat de Londrada ve 
Berlinda kaldıktan ıoora memle· 
ketlne döamüı ve Prıgdıı felıefe 
doktoru unvanını alar1k ylll"ek 
ticaret mektebine ıiy11i ekonomi 
profeıörO ve 1912 - 13 de ede· 
biyıt f.kültesl ile Çek Politelınik 
mektebine doçent tayin olunmuı-

lıte bu ııralardadır ki doktor 
Beaq Pıofeeör M11arikin parti 
inde bılfiil aıyıea ile utraımağa 
bıılamııtır . 

Geııel harbe kadar Profeııör 
Mazariki11 yaaında' bir ihtilal ba· 
reketine dalma hazır olarak kal · 
mıt 1915 aylulunda gizlice Ceoev· 
reye, Profesör Mazarikln yınıoa 
fiderek kendiMinln en ıamimi doı 
tu ve en yakın it arkıdııı olmuı 

tur. b p . Da a ıoou ırlıe geçmrı ve 
orada 1916 da Mazarik, Duriç ve 
Slovak Stıfanilı tanfıodın Çe
lı:oıloYılı ihtilal komitesi olarak 
kurulan " Çekoılonk milli kon· 
1eyi 11 genel ukreterli!ini llzerloe 
almııtır . 

Bunun üzerine Doktor Beoef, 
bilhHH ·gazeteler vıııtuile lıü· 
ylllı Ye geniı bir propığandı fu · 
liyetine geçmlıtir . 

Ayaı zamandı müttefik dev· 
!etlerle müzılıtrelerde bulunarak 
bunlar tarafındın Çekoslovak or
dusunun müttefik ordu ve Çekoı
lonk ve millt kon~eyinio de bil
fiil hükumet olarak tınıumaıını 
çalı§mıı va uaeen konseyde 14 
ilkteırin 1918 tarihinde muvakkat 
bOkumet haline girmit Ye muvık· 
kıt blik6met Ye biraz sonra da 
muukkat blikiimet müttefikler 
tarafından taıısımııtır . 

Bu hllkiimelte Profuör Mazı· 
ıik Baıkao doktor Beoeı dıt it· 
leri Bakanı v• B. Stıfanik de mü
dafu Bakanı idiler . 

Geni§ münaaebetleri sayeıia 
de , Dr. Beoet , Çekoılovakya 
oın solh könferansına iıtirakini 
tr.min etmit , bu konferans mü · 
zakerelerinde başbılcan Kramer 
ile birlilıt" memleketini Veruy 
ile Senjermeo andlaımalarını im
zaladılıtın sonra 1919 eylülü ıon-
larında yeniden memleketine 
dönmDıtür. 

mnhıhza eylemiıtir . Dr. Beneı 
bir kere de baıbakan olmugtur . 

Yabancı memleketlerdeki ça· 
lıımalarındau aldığı tecrübelere 
dayanın ve araıulusal davalarla 
diinya siyasetini idare eden ıahei· 
yelleri ıı•yet yıık ından .. e çok iyi 
tınıya o Dr. Benea , yeui devletin 
dıt sıyaueını gayet mükemmel 
surette idıre etmit ve devletin 
komıulariyl c olan miinaaebetle · 
rini aıağıdalıi iki eı11 prensipten 
mülhem olarak 1ağlam surette 
kurmuştur : 

Bir kere , Dr. Beneı , hedef 
olarak , deyleti ujlamlattırmıık 
onu komıularında gö:ıllkcn karı · 
ııklıklardan uzak tutmak ve ayni 
zamandı tek bir zir:.cirin uğlam 
bir balkHı halinde öteki Avropa 
devletlerin ıeviyesine getirmek. 

Bundan dolayıdır ki Dı. Be
ueş, samimi ıurette it birliii yap 
tığı milletler cemiyeti ruhu için
de uzlaıma ve ıulb sıy11uı ııüt· 
müıtllr . 

1923 den 1927 ye kadar kon
ıeyde ıza olarak bulunan Dr. 
Beneı , Mılletler Cemiyetini da
lma , eıki Avrupa nizamıua göre 
bir yenilik saydıtı 111lb muahede· 

Evvelce alınıp tüccar elinde 
bnlunao malların ibracıtına bara· 
retle devam edilmektedir . Mınta · 

kanın muhtelif merkezlerindeki 
son fıyat durumu fU ş11kildedir : 

T rabzon piyasasında : Toobul 
iç kilosu 51 kuruş , tombul ka
buklu kilosu _3 24 kuruıtur . 

G ir . sun borsasında : Tonbul 
iç Fop kiloııı 50 kuruş , ton bul 
kabuklu kilosu 22 kurut . ıivri 
iç kilosu 50 kuruıtur . 

Yine son hafta İçinJ e muhtelif 
limanlardan dıt ülkelere gönderi
lee iç fınd ı k miktarları ile kıymet· 

!eri aş•ğıdaki rakamlarla göstY
rilmektedir : 

Şehirler Lira Kilo 
Trabzoodan 134,728 233,960 
Giresundan 273,988 498,150 
Ordudan 66,135 121 ,907 
Ün yeden 8,939 17,940 
Faetadan 5,940 11,600 -Güre leden 34,240 

YEK ON 928,697 

leri niı.amını muhafazada eaulı Dış piyasalarda Türk fındıklar: 
bir ınlb imili olarak görmüştü · • Türkofıae gelea malOmata 

İkinci prenıip olarak , Dr. göre, Türk tüccarları, geçen hafta 
Benet memleketinin ııyaıuını , sonunda iç fındık İçin 100 kilo 
harp müttefikleri ve bilbaaea başına cif Hamburg olmak üzere 
Fransa doıtlniu Ozerine bağla - 60-61 lira isterlerken ıoo harta 
mııtı . Frın11 ile 1924 de bir it- sonundaki teklifleri 56-57 lira 
tifak yıpmıt ve aynı zamanda üzerinden olmuştur. 
genel bırptı mllıterek menf11t Almanyaya TilrkiyedPn 1934 

leri ,hirhirina "•l-la~ıü1 "" rla'V ..,...,.,....,..,, Llh ıu"'ı ı.cuıı ıuıu...ıo & ı _,~ 1ıon 
et , l_.;ekoalovılıya · Yuğoılıvyı fındık ithal edilmiıkan 1935 yılı· 

ve Romanya anımda ııkı bir it 010 ayni ayı içinde yıpılao ithaUlt 
birliji vlicude ıetirmittir • 2452 tona varmı§tlr. 

Küçük ınlııma iımi altındılci B 1 hl · ·ı · 1935 u suret e rıncı eırın 
bu itbirliği 11ya11 ılınında karı· de 2,845,000 mark deierinde 
şıklıkl111 bütllo Avrupayı endiıe· 
de bırakan orta Orta Avrupıdıı 3219 kental tutan Alman genel 
dalma kuvyetli bir ıulb ve ıDkiio fındık itbaiitıoın tam dörtte liçD 
unıuru bılini ılmııtır • Türkiyeden yapılmıttır. 

Sıy.aaa ve bükiimet ılanında - İekenderiye piy11uında fındık 
ki bu usanmalr bilmez f11liyttle· !arımız üzerine moımeleler nor· 
rine rajmeo , Dr. Benef , edebi· mal ıekilde cereyan etmektedir. 
yıt ve ilim alanı11da da faaliyet· Son fiatlar : Kabuklu fındık· 
terde bulunmuı ve gerek soıyo· !arın okkaeı 5 6, iç fındıkların 
loji gerek politika üzerinde gıyıt okkası ite 13 14 Mısır kuruıudnr. 
kıymetli ye çok kitaplar neıret lıpaaya fındıkları; Geçen baf· 
miıtir . ta yülcıel mit olan fiatlar bu baf 

tı da 11ilım ve yükselmeğe doğ· 

Biçki ve dikiş 
yurdları 

Kültür bakanlığı, biçki ve dikit 
yurdu açarak hu yurJlarıo direk
törlük ve öğrrıtmeoliklerini yap 
mek istiyenlerin hiç elmazs>i ilk 
okullardan ve tal imatnameleri , 
proğramları bakanl ı kça tasd ık edil· 
miş yurdlardan çıkmış olm a l arı m 
istemektedir. Bunun iç in de bun
dan bir müddet önce vilayetlere 
bir tamim gönderilmişti . Bakanlık 
bu kerre yeni bir tamimle ilk okul 
ve yurdlardan çıkmıyanlarıo kız 

enstitülerinde imtihan edilm~ l e rini 
ve ilk okul mezuniyet imtihanla 
rına tabl tutulmalarını emretmiş· 
tir . 1935- 1936 ders yılı başına 

kadar imtihana girmiyenlerin iş 
yapmalarına ' müsaade edilmeye
cektir . 

rudur . 

Frane. ile ticaret mukavele 
ve aolaşmaeının yakında imza e · 
dileceğ!ne dalı mevcut haber
ler piyı»adı iyi trıir yapmakta· 
dır . , 

fitreleri 
Hava kurumuna v&r
me k dini ve vatani 

bir borçtur 

Bu ay Ramazan ayıdır . Bil 
tün Müslümanlar zokat ve fit· 
relerinin t•bsi dütüncelere ka· 
pılarak ıunıı buna vermekle dı 
ni vazifelerioi yapmıı oldukla 
rını sanırlar . Halbuki verilen 
bu gibi paralar maksadı ttmin 
etmez . 

Her bengi bir yol, köprü ve 
bqkaca yapı iıleri ekıiltmeaiue 
girmek için fenei ebliy~t veeikuı 
almak i,tiyenleıin müracaat §e 

killeriyle. keyfiyetin önceden ya· 
pılao ilanlara konulma11 Nafiı 
Bakanlığından lıba ylığı bildiril
miştir. 

~Kömürcülerin şikayeti 

Kömür puarında kömürcü 
Mehmet imzaaiyle aldığımız bir 
melıtubda deniliyor ki: 

Valinin çok yeriode emirleri 
ilzerine kömlh ve odunlar kömür 
paurını g elmekte be de, bu de

fa da g• celeri ortadaki SimaarlHla 
kömür pazarıodı dükkanı bulu

nan bazı eırııf dükklnlarını ıçı· 
rak köylünlin eliadeıı malları H· 

ltu alarak, gDndüıleri balkı ıatı
iacık mal bırakmadıkları, bu ın · 

retle balkın oolaıdao pıhılı mıl 
almaya macbur kaldıkları cihetle 

bu gibi ıimurlar ve esnafın ıe· 
celeri mıl almalırıoıo meaini ri 
cı ederim. 

Tekaüde sevkedlldl 

Tr1bam hııtıhıoeti uzmıoı 
Doktor Kimi! Şakirin h11tılığın 
dın dolayı tekıOde ıevkedildiji 

11ilık ve aoıyıl bıkıııhtından 
İlbaylığı bildirilmiıtir. 

Evlenme 
4>'\.•lıt.•"1•ftWl.6 "'""""' K.wı '"i'"' 

Nezifle tıbrimiz genel aaHmao 
moav\ni Nadi.de Tog'ıın •lkib t6· 

renleri, dün, uflydıki özel daire
de yapdmı§tıı-. 

Ye111l evlıleri kutlar ve uğurlu 
bir gaçim dileriz. 

-

Kömlirden petrol 

lugilterede kömür ialetlmi 
üstüne yörliycn korkuducu çekiı· 

me kömürü İdrojenleıtirme ( pet · 
rol yapma ) ıoıuauna genel ilgi 
leci pekleıtirmııtir . 

Geçende Makdonıld Bıllin 
gam'da ( kömllrden petrol ) tü
reoinin açılma törenini yapmııtı . 

İmpa ~•torluk kimya endüatri 
korumu dört milyon İı giliz liıaıı 
döktükten ve sekiz yıl uğraıtık
dan sonra kömürü ıulaıdırıp yap

ma yeryağıoı ortayı koydular • 
Ve bunıı bir tecim işi oluıu .. er
diler . 

Şimdi logiltere Yoğaldılın 
petrolun yüzde dördü Billingam · 
dan gelmedir. 

Yeni bir endlistri tekniği ge · 
neldi • Ve könı ür endüstriıine bir 

yardımcı olaca;ı umudunu verdi. 
Billigam pllnının yürüm11i yıllar

dan beri maden ocaiını kıpamış 
olan 2000 maden İfcİıioe it çıkar· 
dı ocaklar yeniden açrldı . 

Bu bimmetlerle baetabaoenio 
en büyl1k derdi olın su ihtiyacı 
da temin edilmittir . 

Yeni İlçebayımrzın öoe düt 
meaiyle ka sabada gençligi ko
rumak ve içtimai baya tı uyandır

mak amaciyle bir kulüp açmalı 
teıebbiisüode bulunmuı , halk 
araeında memnuniyet[ mucip ol: 
muıtur . 

Gençlık böyle bir knllibüo 
en önce açılmasını ıabıraı:ı:lıkla 
beklemektedirler 

Yllkıek ormıo mübeudil mek· 
tebinin bu seneki meıuolarıodan 
olup bir ıy öectı ilçemizdeki ödt· 
vine baılıyan mtibendiı Mehmet 
bir çok köylülerin mahrukat rub 
11tı hakkındaki iıteklerini yerine 
getirmek için kar ve yaimur al 
tında dağlara tırmanmaktı ve mü 
temadi bir çalıımı ite de balkın 
ihtiyaçlarını önlemektedir . 

Yakında ilçemizden Adanayı 
mebzul lıömür ıevki mümkün ola
caktır • 

italyada aclıkl 
başladı 

- Birici ıayfadın artan -

de haıır ııplıa ile 1 muhıfaza rdil
melıtedir. 

Yiyecek maddelerinin azlıiı 
da kendini göstermektedir. Bil 
b1111 ekmek ııızılmıktıdır. Hıtti 
ekmeğe pirinç kırıştırmaktan da 
bahsediliyor. 

Pıtıteain kiloıu bir lirettir. 
Bu da bu sene mahıulün iZ oldu
ğuae delildir. Hamurlu ıeylerın 

ancık haftıda bir glln et yenmi
yecektir. 

Pazarda göıüıtüiüm bir lııdın 
krıın ıonu pek mllthiı olacağını 
bugünden puısı:ılıl gösterdiğfoi 
ıöyledi. 

Son gDolerde caddeleria ısim 
!erinin d-eğittirilmesioe ba9laodı. 

Herkes altıol11ını teberr6 ediyor. 
Gelecek Çarıamba glloü Roma 
kadıuları, etrafında nöbetciler 
bekliyen llç büyük kazanin öoü 
ne gelerek nişan yllzüklerini atı
caklar ve bunun yerine çelık yü · 
zükler alacaklardır. 

Eger askeri hareketlerde par 
lak muvaffakiyr tlt>r ihtimalleri 
b~lirmıt olsayıh, Mussolini Fran 
sız, İngiliz tekliflerine bayır ile 
ile mukabele edecek ti. Fakat ha · 
rekat, aocok dört mevıimde mat· 
lftp neticeler doğurabilecektir. 

Bu mevsimler arasında yığ· 

morlar dol.ıyısiyle fasılalar bulu
nacak ve bıı yağmur 111 karugah
lırı hasara uğratacak, yolları su 
altında bırakacaktır. 

İklimin müman11tıoa bir de 
ar1zinin güçlükler1, ukerin fena 
iaıeai ve düşmanı o ta biyesi iıızı · 
mam etmektedir. 

Görlllllyor ki M u110 !ini Ha he· 

Bu yeni iş alııoı 800 akır ge- r 
nişliğindııdir. Ve bir yılda lrırk beş 

6 •• gun 

25 ilk kdnun 

Londra mektubu : 

En büylik bisiklet 
• • 

sergısı 

Bu yıl İngiliz bisiklet ve ~~ 
toıiklet yıl dönümleri ve .. ,gil 
yapıldı . 

Sergi 13 ilıincl tearinde olrd~· 
piı dı ıçılmıftır . Ve areıuhı•• ~· 

Bu timdiye kıdar ıçılall 
0 

siklet sergilerinin en hllyük '' ı 
Z•Dgini olmn§tur. Iİ 

Veloıipetin bu kadar de~1;0 
kaliteli ve orıjinal bisikletler .1. 
g11oe kadar biç bir yere gösteri 
memiştir. . ıı 

Sergide bin ayak biıiklell 1 

iki yilz motosikletçi nardır· / 
Deniz ışirı illerden üç y ÜZ lı' 
kadar binici sergiye gd wi§ti. ı· 

Almanya ve AvuıturyıdGP glf 
len 11tıcılar ve Anupıoıo bet 

cağından gel en alıcıl11 vardı .. ~
İtalyadao kimse gelweıı>•I dr 

Japonya gibi çok uzak illerdeO 
yolcu yoktu. ~-

Motosikletler kulüp blnicilı ~ 
nin istediği ku.vetli mıkioeleı 
donanmıttı . , 1ır 

Ythllyüş ya itleme emnıye 
ri uğlamdı . , O 

Ayak aıkletlui Dıtllne ~ıı 
çok uzatmanın gerekli olouııı• il' 
beraber bunla~ı yıpan f~b'..ilı•~o 
lerin de her gün daha buyulı 

11 
laylık ve uhctlık, ııtlamlılc ,; 
acuzluk ve güzelliği gerçekledi f" 
için ujraııp durduklarını •'~ 
deki öıneklerden anlamalt , .. 

olmuyor · b' 
Her yıl bu makinelerin d• 

yeyniai yapılıyor . ~ 
811 yılın örnekleri bir re 

~m~~r. ~ 
Bu yıl İngilt~re11İa utıf1 ıl 

kırdıtı ( ayakteker ) lerin s•Y 
bir milyoeu bulmuıtur • 

Mesleh ohullarıfl4 

Geçen ncretaizlerin 
askerliği 

A.qkaradan bildırildiğino gô!'r 
Kültür bakanh~ı, bakanlık lı~11 
bına pıırasız yatılı talebe oJşııO d 
yüksek okullarıla okutulanJPI~ . 
okuldan mezun olduktan ·~0 ı 
kendi ihtisasları dahilindekı ııı ~ 
!ek okullarında ücretli bir v~1i~ 
alanların askerlik vazifelerio.1 ~ıl d 
için geçir~ıkleri müJdeti? . hl~il' d 
müdde,lerıoe ma heup edılıp 0ıo 
miyeceğini Finans Bakanlığ10 

sormuştur . 

Dil, tarih 
Fakültesinde ders 

başliyor. .,,ı: 
Aukau, Dil, Tarih ve c0i 1p 

fakültesi için Evkaf apartuıı>'0~ıı t 

dı kiralanan dairede yıpıı_ııı;ı,. 
olan tadilat ve inşaat bitııı 1.f b•f 

Fakültenin açılma törell1

1 ,,ı' 
erteai yapılacak verslere b<f 

caktır . /, 
'fıl 

şistanda büyük .bir. muvaffB::,ı· 
elde etmekten bıçbır zaın• 0 kJif" 
ğat edemez Harp uzadığı tı 
de pazarlık da baılıt•caktıf· .,,O· 

• ly 1 
Bu sebeble Mussolıol b~ 

. k• 
mantıki olarak müzakert)'1 ıJ~t · 
etmekten ba§ka bir fey kal~,eti ' ı 

1 •~ ·r F.kat bunu ancak talyırı ,bil•" ~ 
nefsi korunmak ıartiyle y•P 

sonra 

28 Tetrinievvel lirihiaden 
itibaren uuen bilfiil mevcut olan 
Çelıoılonk deYletinin tıbsiyeti 
Ye toprakları bu muıhedelerle 

tımımen t"dik edilmit bulun 
maktadır. 

ille milli bükllmet vücude gel 
dili zaman , muvakkat bükiimet· 
ta olduğu gibi • Dr. Bene§ buna 
dı dıf igleri bakanı olarak iştirak 
etmiı ve o zamandan buglloe ka· 
der , bir çok kabine değ•ımele· 
rine raim•D dıı iıleri bakaolığını 

Buauo için zekat ve filrele
.t''~ııuıJNııııııııııımıııımııwıwımwJ11wııı""'-""".,..'\ tinizi vatanımızı havadın gele· 

1 
bu gece nöbetçi ~ cek dlltman hücumuna karıı 

i 
korumak için her yıl bir çok u· 

Eczane çaklar aıuak ordumuza arma· 
ğın edeo hava kurumuaa vere 

milyon lraloo petrol verecektir . 

Kömür ve yoğaltımı yılda belki 
( 600,000 ) e çıkacaktır . 

Bir ton petrol için dört ton ma· 
den kômüı ü kullanılacaktır . Bu 

300 galon petrol eder. Kömür de
ğeri e-alon h•tıno iki yeni araeında 

oyoıyacaktır. Çünkü petrol rnah
eulünün bir galonu 7 - 9 . rıitıo-

ki ter<erlekli ökliz ve camus ara' 
baları yasağı başlıyacaktır. 

)
tı 

1 
Kalekapı rivarnıda 1 cek olur .. nız bem dini ve hem 

M. Rifat ecıa rıesidir 1 de vatani ödevinizi yıpm•t olur· ı 
sun uz. 

lftQllNlldllMUllHlUlltl'- JHl\!Jl1ıtıUYlllllllUUlıtlfln1lUlllGlllllHlll 
dadır . 

Şimdiden dört tekerlekli artı ; 
edinmeli. 
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Sayfa : :J 
. - - - - ·- - -

Asri Sinemanın "15iU 
25 Kanunu eııvel çarşamba akşamından itibaren 

Zengin ve fevkalAde proğramı iki büyük ve ecnsalsiz film birden 

ve oıD ', - Kız anan nerede ? 
ıergil"1 

- Şu yan•, kırbekirlerin tarla-
lıQa ot kızmığ• gitti . 

den uzun yıllar geçtiği halile 
bir türlü yasını uautmıyan ve al · 
oının çankuını çö:ı:miyen anası: 

Suriye hükumeti Şam - Bağ- 1 

dad yoluou 1&bradaki Yedikuya İ 
mevlciin e kadar tamir etmiıse de 
Irak hududuna kadar olan kıımı 
taheiut kalmadığından olduğu 1 

gibi bırakmı§lır. 1 

-birinci sahifeden artan -
gi bir nam ile olursıı olsun ya 
pılmış ve yapılacak bir hizmet 
mukabilindeki tediyeleri , 

1- Zevkgecesı 
:le olY - Sen n• ediyoa borada ? 
~Jusald11· • - Aıkerdeki edeme ( kardc-
11111 tıi· lııııe ) gömlek dikiyorum . 
5k •• eo - Şimdik dımda yalınızmı· 
r. llQ : 

de~eıli - Heye, nedeceğin , 
•tler bO • - Seninle bir yol konu,aca-
iöstıril· tııı:ı . 

. ıı b' - Git Mebmed, ğit ıen ulu 
lıletı 1 

•
1r ağanın oğlusun . Beni alaca 

l:lı•· 1 i 10daa dtğil, kandırıp hpaze et-
yöZ bf ilıek için koıecaksın değilmi ? 

l
işlİ· - Yok Fatma biliyonki sana. 

gı- t' ' dGP lf ~Oiillendim . Babam bana Hur 
hef :.11 •ğanın kızı Duı duyu almak is

,rdr. • 1Yordu . tı • 
~eııııl Jr d' Bebıma karşılık verdim , de-
ıerde• 1

111 ki ben askerliğimi yıpmu 
1•ıı:ı d·· . d unya evıae gıremem, ve •· 
r•Odıın . Babam kızJı buğünden 
~tıı )'ok çık bu evden diye beni 

·yeıl' Dğdu . 
nı d· Babamın inadını bilirim, de-

,;,ıD ~k'.ni yapar . Ar tık bende senin 
e ,~il tibı Yetim kaldım, dedi ve içten 
•·.: •• ,,. relen bir yaogllilıkla göz pınar· 
~'..111 ~o ~rı~dao çıkan bir iki daml11 yaı 
u k r' ) lU11ıle sözüyle delikanlının tunç 

~lı .. ~ 10•A-ından nemli bir iz bıraka· 
kit... . '•k rf' Yavarlınmııtı . 
1 
' ' /' ~ Bulutlanan iri kara gözlerini 

ıık ) 11 11ıanıa yürüne dikmiş 9e titre· 
, d•~' 1 ~0 kalın dudakları arasından 
ın b0011loiin seviilerini bildirecek 
r rck" q: lif çıkmak üzere zorlaoıyor. 

çı· 
1 

- Mebmıd otur ! Ayakta du 
tıPyıf 1 1 11Jıyoraun . Baban Beni bugün 

8t 'O' d 

C ~il ıı i1e yarın yine yanına alır, 
8•lanma . 

- Ne ne ne; la1&lanmakmı, 
rıtı' tok Fatma yok, benim titrediğim 

il drğil , 
rill Bab•m koğarea, iencim, güc 

~Ylim çalııır alnımın terile geçi-
11rim . 

Y aloız beni düıündüren lıir 
l~y varu o da belki sen bu dlit· 
lunlüiUmü hor görürde bendeo 
daııerıin : 

Bu IAflara sıkılmağa yüz tut 
~uı barıp bir köy damının iı ko
~ıu fıelcıran kapraının önünde bir 
~eaç kızl1ı üttü batı temiz köy 
d:lı.lcaalısı 11ruıııd11 geçiyor 

Genç kız : 

• * * 
.. Bı.ndan on beş yıl öoce Er-
•t . k 'ıı 01 Çetelerine karşı yurdunu o· 
• 

1k•n kanlar içiade boğuluak 
,rs -~ di Veren Hasan çavuşun ; on ye· 

1
: h~hu göron kızı idi · 

coi'' 4 ~ Babasını yitiren bu kızın bir 
ııı•c1c, 1 ı. •ınacı vardı . O da, öz yü· .1 t,, .. 
lıJJ~ lj Co sevdiği, ber glla aevgısı 
Difl''ı· ''t Çiçeldediği Mahmud ağanın 
pi tı~,, 1 lu Mebmede vararak yaslı ana-

'
I' Ua "ii ı· b' .. .. ı k ıe :1 " o•ı ı ır gua gos erme · 

~ ı.' A.~caba koca bir köyüıı ağuı 
fa~ ·Udı · ? D !•''' ~~- ,_ sıııı oğluna alırmı. üşün-

P kJil' ":~.Ve düşüne düşüne bile gire-
t• Uzlildüğü bu acı ha idi . 
r·

1
.,;0

1
° '• Çüu~ü bunda da haklı idi, 

y ·-d . f 
klb~ 111 akir bir yetim , 

ııııf~~ lııı ~ehıned ise : lcocu bir dağın 
._.eı1: •1 ••ını kaplayan sayısız bir da· 
J .. J '' 1 .. 

1bi 1 \ı •urüleri ve köyün mer1ıını 
ip ./ 0 l;b~~ran binlerce sığırların sa· 
V oın oıı.ı 'd' Q ı;Ull, 

ı,1 Undan ötürü de Mehmede 
lllası .. 'd· F guç ı ı. 

1\1
1
1 •t11ıa ; bunları hatırladıkça 
·~ . n• 1Qıatı •0ce k•olarıoıo altındaki 

"' l~1 n eli gözleri dumanlan• 

1 iıılt•rııki derenin yamaçlarını 
ı ey~ı 
ı~d 1 çam ağaçlarııııa dalla· 
'İt\' l•kırdayan bülbülluia bir 

tı ·ı 
• 

1 
" • 1 • . ö d"k ıı (i • ıevıtme erını g r u · 

ltlUıoıiyerek üzülüyordu • 
Ocaeıaın ölüaıünlln üıtüa· 

Yavrusunun yüreğinden geçen 
bu amuçlarııı ezgisine ıezdirmi 
yerek otlak oluyordu · 

Mebmedio, birdenbire önüne 
olikilerek derdini açması ve ken 
diıine kartı olan sevgisini göz J 
ferile dillendirmesi de Fatmanın 
amacina yaz çiçekleri açtırmıtı. 1 

Niren otomobil tirlı:et bükfı 1 
roete mürncaat ederek yolların j 
ıelıh edilmesini, edilmediği tak· 1 
dirde bükümeıten zat1r ve ziyan ; 
istiyeceğiği bildirmitlir. 1 

- Gizli cemiyeti kuranlar- l 
dan dördü mevkufen muhakeme 
edilecektir . 

B - Hakiki ve hükmi ıabıı· 
lana nezdinde veya onlara mer
but olarak çalı§ınlara ye'l'JD\ye 
surelile de 0111 verilecek bilu
mum llcret , lıedel veya ayıolar 
(Mubuk veya mahrum .kalınacak 
olan bir hizmet mukabili verile 
cek mebalığ dahil.) 

Baştan agağı son dereoe neşeli, zevkli , gillünclü Fransızc11 komedi 

2- Makineli adam 
Görülmemiş derecede : Müthiş 

" " : Heyecanlı 

" .. : Muuzzam 
- : Meraklı " " Sinema semasının son harikası 

Hele Mehmedin, düşkünlüğümll 
bor görür de benden dönersin 
demesi de yüreğine zehirli bir 
ok uplaması kadar acı gelmekle 
beraber boynuna atılarak : 

Sevgisiııe inanç vermek ve 
kollarınıo arasında benliğiııi e 
zen bıı ters sözünü geıi aldır· 
mak için ceylau gibi sabırsızlan
dığını ğoren Mehmet ; 

Bunların cfüümleri meni ceraim 
kanununun 115 inci maddcaine 
atfen 3, 6, 12 ve 13 maddelerine 
ve 3 ağuatos 1325 tarihli Oımanlı 
ceza kanununa göre muhakemesi 
istenilmiştir. 

Cemiyet meaauplarıaın Beruta 
yakın bir nahiyede toplandıkları 
haber alınmıf olduğundan poliı 

orasıaı ııkı bir ıureıtc göz altın
da bulundurmaktadır. 

C -Şirket ve müeaaeselarin 
uas mukaveleleri veya nizamaa 
meleri veya heyeti umumiye 

1 kararlari mucibiııce meclisi ide 
relerlode buluaanlara biase sene
di veya tahvilat mukabili olmak 
sızın verilen temetıu ve ikt1 mi
yelerle aynı mahiyetteki istiblnk

I Pek yakın~~n :başa"'!.~i~!ak~/ar müzesi 
Bugün gUndüz 2,5 da halk günü 

Fedai donanma 
6270 

Fatmaoın llstüne atılmış ve 
kuvvetli kolları arasında bırpa· 
lıdığı uvgilisini özlediği zahme· 
le sokmamııtı . 

Eıea yelin sallandırdığı kır 
çiçekleri ve ağaç dallarında cı
vıldatan kutlar bu ı vdalılar ü
zerine alkışlar serperken . 

Azıaiiin tırpanı da delirmiıti. 
Nabızlaıında patlayan bir silihııı 
boğuk seıi ve onu ardlayan da
ha can sıkıcı bir ferye.dın inil· 
tileri dereleri çınlatıyordu . 

Sevgilieini kucaklayan Mrh· 
medin lcolları çözülmüş ığıın· 
dan oluk iıbi fıtkıran kanlar. 
F atmanın urubasını ala boya· 
mıştı . Yetim Fatma : 

Mahmedin soğuyan vücudu · 
nu yeıil çim~nlere yatırmıf, al 
kanlarla taclanan başını dizine 
koymuı, göz kapaklarının ara
ıındae ışığı sönen gözlerine ha· 
kıyor . Bulduğunu biraz sonra yi · 
tirdiği ıevgiliainin bu ölümüne 
inanmıyordu . 

Mejer: 
Fatmanın güzeUiğioe göz ko

yarak kendi kendine sevdalanan 
köylülerden Bekir otlu Durmuş 
Mehmedin kendinden üatünlüğü
nO çelcememit ve izliyerek ğeldiği 
bu yerde, kara yüre§'inde beıle 
diği hıncı gidermek için de 
bu ıevdalıların kenetilencn kolla· 
rını yakıcı kurşunile açmak iıte· 
mi§ ve acıklı olarak tı açmiıtı bile 

* • * 
Sık çam dallarının gölgelediği 

köy mezarlığıala yola yakın bir 
yerinde kabaran toprak yığıntıaı 
F atmacığın 1evgilisini sakliyordıı . 

Faıına : 
Her göu, tan yeri ağarınca 

kırlardan topladığı papatyaları 
getiıeıek Mebmedin sonsuz tüne 
ğini süsler. 

Ve gün batıacıya kadar da yli 
zünü bu topruk yığıntısına sllre 
rek önceden anlatmadın utao<:lığı 
sevdularının ezgilerini yüreğinin 
atcılerine katarak söyler, söyler, 
acı göz yaşlarını akıtaıak Mebme· 
dine anlatmak isterdi. 

Kış gelmif, ye§il dağlar züm· 
rüdio ovalar beyazdan bir örtüye 

bürünmüştü. 
Ku§lar susmu~ her taraf scasiz 

karlara gömülen köy evlerinin ha· 
calarından süzüle aUzüle göklere 
kadar uzıınan dumanlar bu beyaz 
örtüyü gölgeıile lekeliyordu. 

Bu ölü sessizliğini : 
Köy köpeklerinin avıvaıı, o 

duo getirmeğe giden bir kaç köy-
lünün kar birikintisine batan eşek 

terini kurtarm.k için bağnıları, 
ua ııra aç kaluak yamaçlara tır· 

manan çakalların 'yürek örpetici 
ölümleri yüzüyordu. 

Bir gün , 
Köy mezarlığının yanından g c 

çen bir köylü. Köyün biricik gü 
zel kızı Fatmayı Mahmut ağının 

oğlu Mebm.:din mezarının ü~liln· 

- Irak hükümeti, ıark müs 
lümanlarındın Haca gidenlerin 
lraka uğramalarını te§vik için 
Irak ile Mekke yolunu şenlen- j 
dirme§"e çalıımaktadır , Elrah· 
be mevkiinde büyük bir bina 
yaptumağa baolamııtır . Bu bi · 
nada poliı, gümrük memuru için 
dair.ter bulunacalı:, zengin bir 
ecubane ile bir sıhhat daireei 
ve 20 yataklı bir hastahane ku· 
rulacaktır. 

- Irak hükumeti, ticaretin 
ea bilyük merkezi olması, İran 
ve Hındiıtan yolları üzerinde 
bulunması itibarile Burada bir 
ıergi kurmağa niyet etmi§tir . 
Sergide Irak ziraatının ve 1aaayii
nin mahelllleri ttıbir edilecelrıir. 

Geçen perşenbe iÜnÜ Sığ· 
dad- Fılistin- Kahire-· Lond· 
ra larikile Bağdad ile Loodra 
arHında muvaffaldyetli telıiz te. 
lefon tecrübeleri yapılmı§lır. Bat· 
dad - Filhtio ıelefooaonn Suri· 
yeye de uzatılmasına yakında 
baıla nıicaklır . Bağdad ile Şar
kulerden arasında telefon muha 
beresi başlamıştır . Müıtacel ku· 
~ uşmılar iki miıli llcrete tabi 
dir . 

- Yapılın bir iıtatiatik ılmali 
Suriye de pamuk zira.tinin ilerle. 
mekte olduğunıı göıtermittir . 
932 senesinde 5800 hektar tarla 
6 bin kental , 933 de 5800 hektar 
tarla 7 bin kental ,934 de 12400 
hektar arazi 25 bin kehlal , bu 
yıl ise 28000 hektar arazi 50 hin 
kental mahsul vermiştir . 

- Bu yılın geçeu dokuz ıyın· 
da Türkiyeden Suıiycye 739765 
koyun 5768 keçi 3 sığır 55 etek 
34 at giımigtir. İrakdan da 762 
bin koyun girmiştir . 

- Maliyr. müdürü , benzin 
varidatının dörtte üçünün mali
yeye dörtte birinin belediyeye ait 
olduğunu , bütcede gösterilen 
( 360,000 ) liranın mahye bisıesi· 
ai ifade ettiği aöylemittir . Komi 
serliğio müşterek mesalib bütce· 

sinden geçen sene mükümete(400) 
bin liıa verdıii halde bu yıl güm
rüklerin azaltılması dolayısiyle 
ancak ( 150 ) bin lira verdiğini 

beyan etmigtir . 
- Komİlerlikle Tiitk hükü

meli aratındı telefou hatlarının 

boğlıınması üzerinde iıtıfık ha 
sıl olmuştur . 

Haber aldığımıza göre tele
fon bııları Adınadaa hududa ka
dar uzatılmıştır . Huiraa ba,ıııda 
Beratla Ankara araıında telefon 
la muhaberesinin beılayacağını 
b~k)iyornz . 

de douaralc katılaş •n ölüsünü gör· 
müştü. amaca eıişemiyen zevallı 

Fatma ıevgidni ıerbest söylemek 
için ıevgiliıinin yanına göçmüıtü. 

Neşet Baykal 

lar .,, 1 

1 Proj •Din ikinci maddesine gö· 

re de bu vergiden, nirinci madde TAN Sin, emasında 1 
de yazılı tediye ve iıtibkıklardın 
§Unlar müstesna tutulmaktadır. r' ____ ..._ ________ ;... _______ ...L_....;-;..._·~, 

Dün ak§am 
A- Umumi, mülhak, huıuıi 

büdceıerden ve belediye büdce· Doğ/as F airbanks 
)erinden •erilecek baıcirahlar. 

B - Umumi müesaeı · lerin va· 
zıfeten seyahat dolayiaile mistih
drmlerine verecekleri harcırah 
kaklarından: 

1 - Hafif vruiti nakliye mu· 
rafları tamamen, 

2 - Yevmiyelerin umum mil · 
dürler için 10, müfeıtiı ve mil· 
dürler için 5, müıtabdemler · için 
3 liralı. 

3 - Maktu harcirabların 1 •e 
2 numaialı fıkrallra göre hasab 
edilecek mikdarı, 

C - Ziraı işlerde çalıthrılan 
iıçi ve rençberler, 

D - Bir yere bağlı olmayarak 
çalı§aa serbut iıçiler bu vergiden 
lDftattınadır. 

Projenin üçüncü madduine 
g6re de «havı kuvyetlerine yar
dım vergiıi,. zaten ılmdiye kadu 
verilmekte <>lan mikdar gibi yüzde 
iki olarıık kılmaktadır. 

Projenin diğer maddeleri ver
ginin tıhıil ve tatbikine aid hü
kümleri ihtiva etmektedir. 

Bayramı kutlama 
-------·-

İçin lüks telgraf 
geldi . 
---· 

kağıtları 

tarafından bir sureti fP.vka!Adede temsil edilen ve seyredenlerin 
fazla beğendikl~ri şaheserler, şaheseri film, 

Don Juan 

pek 

Emsalsiz bir muvaffakıyet kazandı. Çok enteresan bir mevzua malik 
olan bu büyük Cılmi görmiyenlere tavsiye ederiz . iki saat ( DON CUA 
NIN } o bitmek, \iilı:enınek bilmez macıra larının tesirile daimi bir he

yecan içerisinde kalacaklardır . 

Fransızca sözlü 
1 • 

Pek yakında : MAURICE CHEVALIER, yüzlerce fiküraoın işlirokile 
vücuda getirilen, deh~etli, hareketli, harikalıır harikası fevkalAde zen
ııin ve mizansenli filimde ( VALANTINA) şarkısını lam bir Parisli gibi 

söyliyecektir . 
6272 

Alsar y sineması 
bu akşam 8,30 da 

İki fevkalAde fılm !ıir arada göstererek çok zengin bir proğram 
sunuyor 

1-Adalet yalıut Kanun muhafızı 
Mümessilleri : Jorj O'briyen 

2 - Sayıa müşterilerimizin dileği üzerine 

AradıOım kadın 
şaheseri tekrar program'l i!Ave edilmiştir. 

Her Habeş ordusu 
En modern Avrupa ordularile mukayese edilebilir. Bu akşam siz de 

Veliahtla bunu teftiş edersiniz 
DÜNYA HABERLERiNDE : Yunan krnh dönüyor-Habeş ltalyan 

hsrbi- ve daha bir çok yeni haberler 
C.ELECEK PROQRAM : Büyük Türkçe fılm 

Define adası 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Merkezi tarafından hazırlanan ve 
sureti hueusiyede Vi1anado bastı- 1 
rılıın bu çok zarif ve süslü «L!iks» matine 
telgraf kAatları her telgraf mer- :::':'=-, =====-=""'::-·-:-:::::::::··::-""""'""""' ..... ----~''':...,.6~2:;:;6~4:.__~ 

günü tenzil Atlı 

kezinde bulunmaktadır. 

Kutlama telgrafınızın bu süslll 
kAO.tla muhatabınıza verilmesini 
isterseniz , telgraf müsveddesinin 
bir köşesine "Lüks" kelimesini yaz· 

metıız ve telgraf parasından ay
rıca 15 kuruş tozla vermeniz ye -
ter. Bu kA11tların geliri temameo 
yurdumuzun yoksul yavrularının 
bukımınıı ayrılmıştır. 

Kutlama telgrafınızı bu süslü 
kAatla alan muhatabınızın fazla 
sevinç duyacağına ve z,ırafetioize 
h!i >. medeceğiııe şüphe yoktur. 

bir düzeltme 

. • MiM 
Geliyor 

Mim geldikten sonra botun eşyalarınızı kolayca 

ve ucusca temizlemek mOmktın olacaktır . 
-- ---

--- - - - ·-

Fenni nasihat ve bilgiler 

Tifodan ve bütün M~kr~plarl~ hastalıklardan kaçınmak için yağ
murdan veya her hangı hır şekılde bulunmıyan ve hakikt kaynak 

olduğunu daimA isbat eden 

Ayran kaynak 
Suyundan içiniz 

. Suları yağmurdan bulanan pınorlıır fennen sabit olduğu veçhile , ha
kıki ve derindeıı gelen pınar suları değil, sathi pınarlardır . Bu sular 
daima kirlenir, bulanır, mikroplanır, tehlikelidir. 

Bunun için suların berrak olanını seçiniz, ve bu , sıhhatınız namına 
enmübim endişeııiz olsun. 6171 12-30 : 

Dünkü nlisbamızın dördüncü 
sahifesinde Adana Evkaf direktör
lüğünden başlıklı ilAom 31 inci 
satırında Peşanebi mahallesinde 
ZülAıni zade sokağında muham
men kıymeti ( 300 ) olacak ikeıı 
yanlışlıkla ( 30 ) ve yine ayni ilA
nıo 34 üncü satırında Paşanebi ma 
hallcsinde Züldmi zade sokağında 
muhammen kıymeti ( 200) olacak 
iken ( 20 ) olarak çıkmıştır • Bu 1 
yanlıglığı düzeltiriz. ._ ______ . _ _,·--...;·;.....-



Adana Borsası Muameleleri vııayat dainıl encomanlndan : 
Adana Memleket hastanesine 

gerekli olan ( 2315) lira mubam-

CiNSi Sıtılın Mikdar men bedelli- 123- kelem ilAc ve 
En az En çoL. b ıru.. ~ ekteriyoloji laboratuvarı ecııuı 

l=ir":'==:"":'r==:~~~~ı~~ır~.~=s~.~ı:=:~~~s~.~t~~~..,;;;~~~~ıı 

36.50 

YAPAGI 
BeyH 

1 1 1-Siyah 

Ç 1G1 T 

1 

Ekı(!reı 
iane 2,37,5 
Yerli "Yemlik., 2,15 

" "Tohumluk., 1,95 2 

HUBUBAT 
Bu~day Kıbnı 

Yerli .. Meutane 
Arpa 3,62,5 

aeulya 
ula 

Delice 
Kuı yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 

UN 
- alih 800 

.!:: .ı:ı ı-;•;<'•;;-..,....---""------l---'-7..:..00;_ __ _, 
..c C'1I üs kırma .. .... ~ ·-~..,.----"------
::ı Simit " 
ôo,........,.~-,.,---.-· ·"-'------ı------1---------1 
:- iij -· '-'Dmhuriyet 850 

N i; ,_-..,..,,.---,---"----- 750 
... "' Düz krıma " 

-.A.lfa ~ 

Liverpul Telgraflan 
24 / 12 / 1935 

l'ını 

Kımbiyo ve P.ra 
İŞ Bankaeından alınmııtır. 

Haım 6 45 ,-__ L,..i_re_t _ _,.-----ı-~·19-187 
-~6-ı 24 Raytmark 

1 inci K. Vadeli Frank"Franıız,, 

1
_2_in_c_i _K_._Y_a_d_e_li __ , __ 6_, 24 Sterlin "loııilis" 

1 
__ H_in_t_h_ac::.ın_r _____ 1_~5~ 83 Dolar "Amerika"'"n_" __ , 

62() 50 
125 78 

1 

Nev ork 11 28 Frank "h'fi re" 

Tornacı alınacaktır 

Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğünden: 

Kırıkkale Fııbrikaları için Tornacı alınacaktır . Bunlardan lstan
hulda buluna'llarıo Zeytinburnu fabrikalsrıoda , lzmirdekilerio Halka· 

pıoıır tamirhanesinde, Aokara ve civarıodakilerio de Merkez fabrika
larında imtihanları yapılacaktır . Kendilerioe güvenenler harcirahları 
kendilerine ait olmak üzere hemen Kırıkkııleye gidebilirler. 

isteklilerin istidaları ile doğruca yukarıda adları yazılı fabrikalara 
müracaatları. " 7685 ,, 6237 

15-20-25-30 ikinci kA. 4-9-14-19 

Foto Coşkun 
Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işlerini 

ve her türlü Ağrandisman ve diğer bütün fotoğraf işle
rini yapmağa başlıyan Coşkun Güven, her giln sa· 
bahtan akşama kadar açık bulunan atelyesinde saat 14 
den 19 kadar bizzat çalışmaktadır. 

Amatörlere miimkün olan bütün 
kolaylıklar gösterilir. 

Sağlığınız için 

Bütlin barsak , mide hastalıklarından , bilumum em'a mikrop
ları , tifo dizantııri ve11aiı e tufeylAt , yumurtalarından ıakınmak 

için ve sıhhatıoızı korumak içinyalnız Kay~delen SU-
• • • yu ıçınız. 

Mikropsuz ve yosunlardan temamen Ari , berrak ve dünyanın en 
yi menba suyu olduğu SELABET DERECESINiN ( 1/5) bulunduğıı 
tahlil ile isbat edilmiştir. 

K Jel euyuoda bulunan faideli mevad hiç bir meDbs 
ayauı en suyunda yoktur. 

BBNZERI EŞi YOKTUR . Buouo için yalnız Kayııdelen suyu iÇiNiZ . 

13-15 6178 
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936 yılı ikinci klnununun yedinci 
salı günü saat on birde Vil}'et en
cümeninde pazatlıltla aatıh eİırılı
coğından isteklilerin tartnameyi 
görmek üzere her gün Memleket 
bastanAsine, ihale gün ve ıeatında 
da Seyhan VilAyeti daimi encü 
meninde hazır bulunmaları i!An 
olunur. 6271 25-27 

Maurica Chavalier 
Foli Berjer 

Büyük filminin emaalsiz 
kahramanı 

Foliberjer 
MAURICE CHEVALİER 

6273 

Seyhan defterdarh -
ğından: 

18-12-935 gününde Üç ıene

lık icarı ihale edilecek olan Kapu 
otlakiyeai 2-1 - 936 tarihine 
kadar uzatılmıttır. 5274 

--Paranı !---1 

1 
Boş yere harcama ve har• 
cıyacaksan yerli malı ali 

Vilayet daimi encüme
ninden: 

935 yılı 2 icci kllnunun 7ioci 
salı günü saat onda VilAyet daimi 

encümen odaıında ihale edilmek 
üzere ( 7660 ) lira 89 kuruı ke · 

şif bedelli Dörtyol kasabHınıo kıtla 
caddesinden Dörtyol istasyon ora

ıında ( 2800 ) metre uzunluğun

daki şoaaoın ese ılı tamiratı açık 

eksiltmeye konulmuştur. Ketif hü
lıısası, etraj, fenol tertname, ek

ıiltme şartnamesi ve mukavele· 

oaıne örneği (38) kuruş mukabi

linde bayındırlık d ' !resinden ve

rilecektir. Muvakk"t teminat (574) 

lira 56 kuruştur . iıteklilerin ba

yındırlık ~üdürliiğiinden taııtikli 

&hliy~t vesikasile birlikte ve yu

karıda yazılı gün ve saatte vilAyet 

daimi encümenine gideceklerdir. 

22 - 25-27-31 6262 

Kacakcılar • • 
vatan hainidir 

Seyhan daflerdarlıtından : 
Adonoda Eski Daba~bane ma• 

hallesiode Irmak hamamı den
melde maruf ve 3000 lira gayri 

safi irotla mukayyet hamamın 432 
sehimdc Yunaolıdan metrQk 193 
sehmi gayri mübadi bonosu ve 

40000 lira muhammen bedel ile 
936 yılının 2 inci kAnun ayıoın 

20 inci pozarteıi ı<ünü saat on 

beşte Seyhan defterdarlık daire· 
sinde ihalesi yapılmak üzere ka· 

palı zarf uaulıle bir ay müddetle 
artırmağa çıkarılmıştır. isteklilerin 

2490 nnmaralı kanunun 16,17 inci 
maddeleridde yazılı teminat ve 
32,33 üçocü maddelerinıı uygun 
telmif mektuplarile Adana defter 
darlığına müracaatları i!An olu-
nur. 6260 21-31-10--18 

stadyom büfesi \ 
Stadyom büfesi bir sene müd 

detle kiraya verilecelıtir. talip o 
!anların stadyom direktörü Bay 
Cevat Diblana müracaat etmeleri 
~~m~r.~10 7 

Adana P. T. T. baş direktörl02ünden 
23-12 - 935 tarihinde ihale 

edilmek üzere .5-12--35 tarihinde 
kapalı sarf usulile eksiltmeye cı
karılan Diyarbekir posta ve tel-

graf bıtmüdüriyetine ait 1915 &det 
muhtelif boydaki çıralı çam di
reğe talip çıkmadığıodan bu direk
lerin tedariki için 23-12-935 
tarihinden itibaren bir ay müddetle 
p»zarlık kararı verilmiştir. Muva
fık bedellerle talip bulunduğu tak
dirde ihalasl yapılacuğından talip 
olanların Adana posta ve telgraf 
batmüdüriyetile mahalli poetıl ve 
telgraf müdüriyetlerine mür JCaat 
eylemeleri ilAn olunur. 6266 

24-30--5-10 

Tohumistah istasyonu direktörlü~ün
den: 

lslAh iıtasyonu üretme cifliği
nin 935 yılı mahsulünden « 791 » 
balya birinci ağız ve " 18 ,, balya 
ikinci agız Klevland pamuğu 936 
senesi ikinci kAnununun altıncı pa 
zartesi günü s88t 14,30 da Adana 
pamuk borsasında ve müessern 
idare heyeti huzurunda satışa çı · 
karılacaktır. fiat uygun görüldüğü 
takdirde ayni günde pamuklar sa . 
tılacağından isteklilerin nümuMyi 
görmeleri ve mezkQr gün ve saatte 
borsada bulunmaları.6268 

24-27- 31 
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25 ilk kciııutı 193~ 
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En iyi va ucuz fiatla 

Bayramda PARFÜMERİ hediye· 
liklerinizi : 

Seyhan Eczanesinden 
Tedarik edebilirsiniz 6112 

26 

DİŞ MACUNU 
V~ FIRÇANIZI 

EC ZANESINDEN ALiNiZ 

___ .· DOGRlibP UCUZ/sUIC 
5370 

Adana il ve ilce • 

181 

~ 
sayın halktfl 

caba öaüt : 1v! 
;_e yıO 

C8ntoı, kanını , midesini , iyiliği ve ekonouıiyi seven her sa 
Bayanlara günlük tereyağı: eıo· 

Sade yağın arısını ve her çeşit peynirlerin yağlısını her 
90 ~-~r ı 

nomik bir satışla buyruğa h ~ zır olan Adana Eski Buğda~ Ôı~er 
yolunda 144 sayılı Tecim evinde Yeşil Bursa Pazarı sahıb1 

Uysaldan alınız. 6J 43 15-15 

.. diİ'ii 
Umumi neşriyat ıııu 

M. Bakşı •bas!' 
Adana Türk sözü a • 


