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italyanuçakları faaliyette 

Gundar kasabası bir gİJ.nde iki 
defa bombardıman edildi 

~usolini; lngiliz elçisini kabul ederek du
rum hakkında iki saat görüştü. 

!\ahire : 7 (Radyo) - Genel 1 
'

1
'" ' direktô.rü general Rrsul, 

ııır 1 
d u usuna bir h•yanname n•Ş 
11,\~tek her türlü toplanmanın ve 
b 1 toştınanııı p s• k olduğunu 

11 
"Yaeak ıtınd rrket edecek 

;~ıa . ,n en ıidde ll ı cezalarla ce 
'11dırılacaklarını bildirmiştir. 
~ ~Uknınet; ünivenlie Öğreni-

110in her hangi bir harekete 
fd•ıı vermemesi için en önem

ıl Cdbirleri almıştır. Fakat; Mısır 
'l•u 
u •rasında heyecan pek faz
.. ı, 1 

1bl{•hire : 7 (Radyo) - AdiH
•daıı bildiriliyor: 

~ f.tebee lmpatatoru Haile Sela· 
ti~'. Uluılar kurumuna gönderdi 

1
' Protesto mektubunda hal

i 
11 S•klarının fehirleri ve bilhas-

•yı 'b 1 Ve haçlı yardım çadırlarını 
lıt ~rduman etmek ıuretile n 

~~I fıstana kartı hakarette bulun· 
'ıııı~·=>ı ve ez cümle bu uçakların 
.._ luı bomhardrımanda dört ·Qcb· 
~& 1 

•• doktor ve baeta bakıcısını 
1 b rduklerınden şikayet etmiş 
ıı. liouo önüoe geçiltrıesini iste
"'flır. 

~•bire : 7 (Radyo) _ lıalyan 
111 IQrı Gondar Diyalonuı ıe· 

eri ·· • b it uzerıne bom alar atmış-

~•da mühim zayiat verdiıeme 
't\.ger~ dönmüşlerdir. 
•hıre : 7 ,Radyo) - Roma

~ bildiri! yor: 
~tua ı· · F o rnı, ransız baı vekili 
~•la gönderdiği bir mektupta 
~ıler lebine bazı ttlvizat ve

~~tk ~uretile harbe nihayet ve
""es· h 
11 .1 uAusun'da alınan soo ted 
tıı h· b 1 d . • . . l . 1 

111
• • u e emıyeceırıııı ıı 
1§tir, 

1'1\•hire; 7 (Radyo) - lıalyan 
~tkilı ıinyor .Musolini, dev· 

letlerin aldıkları zecri tedbirleri 
bilhassa gaz halokındaki zecrited 
biri uluslar kiıruluoda şiddetle 
prottsto etmiş ve bu Larıırın tıal 
yıln mill rtine levdh edilmiş bO 
yük lıir ihaoel olduğunu anlatmış· 
tır. 

Kahire : 7 (Radyo) - lıalyao 
uçakları bugün Oondar ıehri üze
rinde ikinci defa olarak uçarak 
bir çok bombılar ıtmışlaıdır . 
Bu bombalardan sekiz kişi ölmüt 
ve 120 kişi yaralanmıştır . 

Kahire : 7 (R•dyo) - Muso 
!ini, bugün mebusan mel!lisinde 
şiddetli bir diy.vde bulanarak 

devletletllı İtalya aleybinde tat
bik etmekle oldukları zecri ted· 
birleri takbih etmiftir . 

Kahire : 7 (Radyo) - Muıo· 
lini, bugün İngiliz ıefirioi kabul 
ederek Habeıiıtandakı durum 
hakkında kendisile lir buçuk 
sHt ğörüşmüıtür . 

Kohire : 7 (Radyo) - Ameri 
kan Cumur başkanı Ruzveld Ja
pon aefirine bir ttıektup gönde
rerek Şimali Çinde Japonların 
yaptikları harekiu prbteıto et 
miştir . 

Ankara : 7 (A.A) - Reuterin 
bildirdiğine göre halyan uçakla
rının dün Deas'eye attıkları bin 
kıdar bombıdan asker kadın ve 
çocuk olmak üzere ltırk ölü ve 
200 den f.zla yarelı vndır. Gon· 
dar kasabası bombar dumanında 
4 kadın ile iki çocuğun öldüğü an• 
laşılmıktadır. 

İtalyan uçakları kırmızı salip 
taşıyan hastahanelere de bomb1r 
duman ettiği Habeıliler ve Avru· 
palıların şikiyetlerindea anlışıl
maktadır. 

,r~ irakta Arapcılık duygusu 
,ı 

ıı r ;ttıir Abdullahın Suriye tahtına geçe-
~l 'e .. • 
/' ~ı şayiaları Irakta yalanlanıyor. 

. ... ........ __ _ 
lrakta Kızılay kuromuna temel atılıyor 
\ı,ı;rl · · v · p Ilı b" 8 mb .. d ı"I i er reıaı ı ası o eşae • • ı re ır memur o aya ıroo er • 

1 ' tn•clisin "~cümeıılrıinde 1 miştir . 
ı.:aıı. bulunurken: "İrakın 1 Asuri -Yahudi ittifakı t ·o~ 
'd, olursa olsun her Arap 

·t ne k 
11 b· ucak açacağım , bu his· 

~~ı~~e F eysalın ölümüyle ıön 
~~~ •?yleyen l. ı ~ yanlış dii · 
~le . rrıoi , İrn • . 1d dahili ha
ık'ın bizi bu mcylimizi izhar 

,,r' lij te işgal ettiğini ., söyle 
1) ., t • 

t~k 
tı ta st>rbest mı>slekler 

J' •b·ı · 
8r' ~, 1 •ye vezirlıği lraktakb 

~t . t 'ıı 1ıtıesleklerın yalnız rak-

Bağdatdan bildiriliyor : 
Suriye, Filistin ve İıakta Arap-, 

lara k.rşı elbirliği yapmak Üzere 
Yahud.J ı; ·le Asuril~r arasında 
ittifak edildığini bJlı , r aldım • 
B.ğdı tda bu iıle Asuriler namı 

na Muınl Yuhna IYabudiler na
mına dR ';Abdullah Hay meıgul 

oluyor . Filiatinde Yahudi Beoir 
Abtat ile Asuri Miıtıır Ceko ko 
nuşuyorlar. Yapılan ittifakın İralı 
isyanı reiıi Marıemune gönderil 
diğini öğrendim . Mumaileyh 
tntik ederse Yahudilerle Aıuri-

ADANA 

ingilterenin 
Afrikadaki geniş 

pdlltikast 

Genel halpten sonra Filistinde 
yerfelen ln~ililler ı c;:Jsmanlı İm
paratorluğunun dığılması Üzerine 
t•ıekkül eden devletlerin işine 
miib•hale Ederek onlarla her ne 
bahasına olursa oleua andlaıma · 
lar yapıır , Arabiıtan emirleriyle 
ve Alı:abeden Acem körfezine ge 
çen yol huyunda bulunan kahile 
Şeyhleri vt: tı ükAınetleriyle mus 
kat imamı ve Arıbiıtandaki her 
Emir ve kabile nezdinde açık ve
ya gizli İngiliz murahhasları var
dır • 

Müdhit bir sabır ve sebatla htı. 
nüfuz , müdahale ve tehakkiim 
politikası devam ediyor , Kolooel 
Lavrenıir. akıllara durgunluk ve· 
ren igleri , Mie Jertodeblio bu 
iıleri ikmal etmesi ve huıüa Miı 
Abdııllah Kılipinin de aynı Buretle 
Hicazkralt lbniuuudua nezdla 
deki faaliyeti bu cümledendir . 

İngilıerıı , ıarktan geleo bui · 
day , pehol , ipek , Ç•y , yiln 1 

pamuk kalay ; kauçuk , Hiad 
keneviri ve yer fıstıi'ı ticaretleri
ni velhasıl biltün tark ticaretini 

eline almııtır . 
Bundan haıka Kahire - Har

tum üzerinden Afrikt.nın içlerine 
ııirerek nil nehrinin hlltün k•y · 
naklarıaa batıiıtivadaki Afrika 
platosuna hakim olmuııur . Bu 
yol ilzerinde milthiı aanayi İ§le 
rindea sayılan ve her biri beı mil
yar metre mikabı su alın Asv•ıı 

ve Sinııar ibtiyıt ıu depolarını 
ve yine iki buçuk milyar metrıı 

mikabı ıu alan EYliyı dağı su de
deposu yaprlm•ttır . 

Habeıiatan dahilindeki Tana 
gölünde dört milyar metre mikabı 
ıu •lan bir iepo daha y•pmak 
için planlu haıırlaumııtır . Hu
ıusf ıurctte tetkil edilen bir İn -
iiliz - Mısır au fen heyeti afa
aıda göıterilen çok önemli ıu ta · 
ıiıatı için hamalı bir faaliyetle 
çalıımış ve biltün kesfiyatıuı ~ona' 
erdirmiştir : 

1 - Alır gölünden istifade . 
2 - Ogaoda - Kinüa - Su

dan - Belçika koogosu sınır la 
rının birleıtiği yerde ( Mutir) 
adlı bir yerin yakmında Sahil 
kulesine benzeyen bir set inıaaı 
bu seddin ihtiyat drpolarında 50 
milyar metre mikabı su cemedi. 
lecrktir . 

( Bu ıı..ilcdar Asi nehrinin An
takya köprüsü altından bir Siniye 
içinde grçen suyun yirmi aylık 

mikrlarına muadildir . ) 
3 - Sıbbi bakımdan dünya

nın en zararlı bölgesi sayılan 

( Sodsi ) bat.klığı 600 kilometre 
uzunluğun ·io ve biribirine girift 
müthiş z~zl· la doludur . lngilte 
re bu bataklığı ıııkıllara hayret ve-

. ren bir takım sanayi imalat ile ve 
Nil nebri mtcrasını islah ederek 
tebehhuıatla ve çamurlar içınde 
kaybolan eulaıı telafi edecek , 
bu sularla Sudanı m•mur ve Mı 
ıırın t kime kılıiliyetli topraklı 

rını i.ki misline çıkaracaktır . Bu 
it için 50 yıl ve beş milyar frank 
para lazımdır . 

Bıındın mıda İskenderyenin 

)l'rl ı~; •ak, ğel•n Suriyeli , Fi 
( .'/e diğer Arap ülkeleri 
tı'. ~n Araplar tarafından ya
ıı~'nn dıir bir kınııo hazır 
.,, B k ·· E 

~ t • u anuna gore rme-
$rı0~, ~ı:'tb~ıt mesleklekle meş-
ıısr1 1 llııyacaklardır . 

o t k il 1

1 ~ ı il donanması . ı,~ . 

Mombas ve Kap şehirlerine demir 
yohıyle bığlanması için çalıfıl
makt11 olup bu yolun büyük bir 
kısmı bitmiştir · 

ı,~. 1 hukuıneti , Baara köıfe · 
ı ıe . . h f k • b- rını mu a aza rtme 

ı, 1 , ır k!ç silahlı g•mi almağı 
~ 4tırınıttır . Bazı müessese· 
llıiiıakertdc bulunmak üze-

Jngilizler genel harpten sonra 
munh:ı:amao ve bilmeden bir çok 
itler yapmıılardır ki bunlar ara
sıoda bir takım askeri istinat nok 
taları ve yeni deniz esleri , Hin
distan ic;.in yedek yoller vardır • 

-- -- 1 12 ilk kanunda 
Taurruf ve yerli malı haftası 

baılıyor. 1 
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Dün ' mektepliler affefı"zm-A~eri ka ve Avrupalı 
doktorlar hava bom-

şampiyonası yapıldı bar:n::~ 1

1 (:.:~~~:si::~; 
- 1 

Gençlerimiz, bilhassa kızlarımız, / 
deki Avrupalı ve Amerikalı dok
torlar dünya efkarı umumiyesine 
hitaben neş ·etlikleri bir tebliğde 
İhlyanların dün yaptıkları hava 
boınbardmanıoda kullandıkları 
patlayıcı ve yangın çıkarıcı bom 
baları muhasaraıı işaretleri çok 

sporun bu kısmında beğenilecek 
bir varlık gösterdiler. 

Dila tehir stadında yüzlerce 
11lnn önüode olıullar ıtletizm 

Okul atletleri tribünüıı önu- ı uzaktan görüleıı ve şehir dışında 

· mpiyonası yapıldı , 
ne düzüldüler . 1 bulunan Amerikan krzılbaç teşki-

Hnanın iki gündenheri çok 
jüzel olmlaı, yüzlerce balkı ou
ya toplamııtı . Tribünler hınca 
hınç d&lduğ'u gibi alar,ın kıyıla
rı da okul öirenicilerıle dolmuı
ta . 

Bu ıampiyonayı görmek ıi:te
re gelenler araaında ilbay Tev 
fik Hadi Baysal, urbay Turhan 
Ceıual Beıik~r , tümen lclJfmay 
haıkanı, kültür direktörü Yunuı 
Kazım Köni, erkek lisesi direk· 
törü Cevdet Barlay , ar.kek 6ğ
retmen direktöı ü Naci, orta okul 
direlctiSrü Fadıl Erim, tecim olcul 
direktörü Nail ve okul öğretman
ltri göze çarpıyatdu • 

Tam saat 14,30 da aiiel ban
donun \,aldığı marşla geçid tö
ıeoine lı aılaodı • 

En önde erkek öğretmen iz
cileri geçti . Onların ark&1ından 
kız liseıi, ticaret okul kızları , 
erkek lieesi , er kek öğretmen, 
orta okul atleti geçtiler . 

Kız Ji1e atletleri beyaz göm 
l~k ve beyaz kısa pantalon gey. 
mişl.r ve paotlonun iki yanında 
aarı- laciverd geymiılerdı , Çok 
ıruzel ve ıık bir kıyafetle derhal 
göze çarpıyorlardı . 

Blilün okullaııa atletleri düz 
ıı-ün yörüyüıleri ve teıniz kıya· 
frtleri ile geçerlerken seyirciler 
tarafındarı ıiddetle alluılandılar. 

Çukurova atletizm heyeti baş
kanı Muhtar Bedi atletizmin ve 
Çukurova sporunun bir tarihçe
ıini ve devrinin gençlikten nelrr 
beklediğini anlatın bir söylev ver
di . 

Bundan ıoora yuııliira baı 
landı . Kız lisesi ve t.cim okulu 
atletleri arasında yapılan 50 met
relik koşu çok heyrcanh oldu . 
Birinciliği 7 5-1 ile tecim oku· 
lundaa Hikmet ; ikinciliği kız Ji. 
sesinden 8 6-5 ile vicdan ka· 
zandılar • 

Kızlar arasında yapılan 50x4 
metrelik bayın yarııında kız lise· 
ıi takımı birinci'ıreldi , 

Erkekler arasında yapılan 100 
metre kotuda Erkek Öğretmen· 
den Yusuf il 4-5 ile birinci, 
Orta okuldan Nedim 12 4-5 ile 
ikinci geldiler . 

200 metre koıuda orta okul
dan Nedim 25 ıaniye ile birinci, 
Yuıuf, Hasan, ikinci ve üçüncü 
geldiler . 

400 metrerle J,iseden Hasan, 
59 ıaniyede birinci , Erkek öğret
menden Cahit , Hasan ikinci ve 
üçüncO geldiler . 

800 metrede Erkek öğretmen
deu 2,40 ile Burhan birinci, Ze· 
ki ikinci, Orta okuldan İbrahim 
üçüncü geldiler . 

1500 metre mulıavemet ko
- Gerisi üçüncü sayfada -

Suriyede yakalanan komplo 
Harbiye Komiseri sorguya çekil

di ve evrak içinde ( Rayak ) tay
yare merkezinin haritası bulundu 

Halebden :bildiriliyor : 
( Suriye Halk :Partisi ) fain 

teıkilitında bir de ( Harbiye Ko· 
miseri ) vardır , 811 makamı Ze
ki Nakaıa ıdında birisi İfa-al et· 
mektedir . 

Mustantılc, ilk önce bu Harbi
ye Komiserini iıticevap etmiıtir. 
Mııstantık kendiıine sormuştur : 

- S•zin, icabında tatbik ede 
ceğini:ı: bir iğtııaı ve kıyam pro
.l ~oiz mi vardır ? 

- Hayır kat'iyen yoktur . 
- O halde bu unvanınız ne-

dir ? Niçin verilmittir ? 
- Partimizin cenk ve cidal 

proj~si yapması mantakan mllm· 
kün değildi . Fakat proğramımız. 
da, zamanı gelince, memıelı.ette
ki auyiıin muhafaza11 için bir mi· 
!is teıkilltı mevcuttur . 

Bu, manda kararnamesinin o!
bıpdalıi maddeıiae binaen, man
dıı nihayet ,bulunca tatbik için 
konulmuftu . Harbiye Komiaeri 
unvanını hına fır kamın gençlerini 
aıkerliğe alıştırmak ve iıtikbalia 
milis hizmetine hazır bulundur· 
mak için verilmiştir . 

Mühendis Hadat ne di
yor? 

Bir takım coğrafya haritaları 
yapmrı olm..ııkla maznun Mühen· 
die Jorj Badat, hu haritaları lıen · 

disinin yıptığını itiraf ıtmit, fa
kat bunların parti lefkilatıı:ıın 
muhtelif yerlerinin tayine yara- ) 
dığını ve bı~lca bir maksatla çizil· 
mediğini söylemitlir . · 

Mustantık Parti Baıkanı Anu
tuvan Sadeyi ne:zdine celbederck 
haritalar meselesini sormuf, bil 
ahire suksıınolı.da tüccardan Mös 
yö Zalifi dt grtirtmig ve bu isti
cevapları müteakıp beı genci tcv. 
kif , isticevapt•n ıonu tahliye et
miştir . 

Polis Komiseri mevkuf 
Bir gün ' evvel lmemuriyetin· 

den uledilen Polis Komiseri Es
aadüleyyubi istintak dayreıine 
celp ve iıticevabını müteakip 
tevkif edılmiştir , 

Sabık Komiser derhal hapsha 
ı:ıeye s .. vk edilmiıtir . 

Harita ciheti askeriyeye 
verildi : 

Elde •dilen haritalar aruında 
bir de ( Rayak ) kasabasının bir 

coğrafya planı vardır. Rayak, suriye 
veLübnanın umum tayyare:merkezi 
olmak itibarile bu plan, ehemmi· 
yelli telakki edilmiş ve tetkiki 
için cibeti eakeriyeye tevdi olun· 
muştur . Şayet askeri dayre, bu
nu mühim ve takibat icrasını ın

zumlu görürse bu gizli cemiyet 
- Gerisi ikinci say{ ada -

latına aid hutabanelere attıkları 
ve ameliyathaneler le iki hasta 
koğuşunu yaktıklarını vıı öadan 
fazla insanın ölümtne ve yara
lanmasına sebebiyet nrdiklerini 
bildirmekte ve bu feci vaziyeti 
protesto etmektedir . 

Nevyork Taymls gazetesi bom
bardumanın ve bilhassa kadın ve 
çocuklar gibi bir takım gayri mu
hariplerin ölümlerine sebebiyet ve
rilmesinin Amerikad9 şiddtıtli teo · 
kitlere sebebiyet verd ·ğini yez
mektad r. 

Rnyter ajaosının Cenevre eytarı 
da hu bombardumanın petrol em· 
borgosunun tatbik tarihini yakın 
laştıracağını bildirmektedir Koh i
raden bildirildiğine göre şehirde ln
gilizler aleyhine yeniden nümayit· 
!er yapılmış. Zabıtıı ile olıın çar· 
pışmado altı polis yaralanmıştır. 

Başbakanımız Anka
raya döndü 

Ankara : 7 (AA) - Başbakan 

İamet loöaü bu gün lstanbuldan 
Ankaraya dönmÜ§IÜr . 

Eritreye 
Giden Lübnanlıların 

dönmesi için -
Berut - İtalya hesabına Erit

rede çalıımak ü:ı:ere giden Suri
ye ve Lübnanlıların orada durum
larıaın çok kötü olduğu anlaşıl
mur üzerine buradaki akraba ve 
aileleri bir toplantı yapmışlar -
dır. 

Bu toplaohda, ihtiyaç ve iş
si:ı:lilı dolayısile Eritreye gitmek 
zorunda lcalan lıu zavallıların , 
hükumet teşebbüs ve yardıınile 

tekrar yardlarına dönmeleri için 
Kont Dömartele bir istida veril
mesi kaurlattı rılmış ve istida 
tanzim edilerek verilmigtir . 

Yüce Komiserliğin bu İfe ö
nem vcrecrii umulmaktadır . 

İptidai maddeler 
ucuzluyor 

Ankura,- Bakanlar kurulu bir 
kararname ile iptidai maddeler 
tenzilAt Jist~sini şu şekilde tesbit 
etmiştir : 

Toprak sonayiiae ait madde 
!erden hazılarından yüzde en, ma· 
deni sanayi maddelerinden bazıla
rından yüzde 60, 50, 30, 25, 10; 
tahta sanayi maddelerinden yüzde 
10; kimya sanayiinJeo yüzde 5, 
10, l 5, 20, 50; gıda mAddelerin
den 1 O, 15, 20, 50; mensucat sa
nayiiıııleo yüalülerden yüzde 5, 
45, 50, 60 ; ipeklilerdeo 25, 40, 
50, ve 70. pamuklulardaa 20, 40, 
45, 50; kAğıt sanayi maddelerin
den yüzde 20, 2o; derilerden yüz
de 6 ve 10, 12 , ve 20 müteferrik 
sanayi maddelerinden yüzde 5 , 
10, 20, 30, 50 tenzilAt yapılacak 
tır . 

Bu maddeleri ayrı ayrı bildiren 
cetveli Resmi gnzetenin 25 ikinci 
teşrin 3165 inci sayısında çıkmış
tır . 
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( Türk Sözii ) 
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Hindistana yeni bir İngiliz 
yolu nasıl açılacak ? Şehir Duyuklar·ı 1 

Suriyede yakala 
i komplo 
1 "' rtaµ 

Hayfa-Bağdat demiryolunun tarihi 
Artırım haftası 

Komite tarafından lev
ha ve afişler müesse

lere da91tıldı 

Kömür ruhsatiyeleri 
Verilen ilçe ve köyler 

şunlardır. 
İkide birde y•pılacağı söyle

nen Hayfa - Bağdat demiryolu 
için ilk te~ebbüs 1856 tarihinde 
yapılmı§tı. 

Bu tarihte lngiltrrtde bir mil 
yon logıliz liruı sermayeli «Frat 
ndiıi demiryolu şirketi adında 

bir oirlıet kurulmuş, AkdeniZdP.n 
Frata bir demiryolu yapılması 

vefratta buharlı gemiler işletil 

mesi kararlaştırılmıştı. 
Hindistan& giden yolların en 

kısasını ve Kırım muharebesinden 
sonra Basra körfezine sarkmasın 
dan korkulan Ruıyaya karşı yapı· 
Iacak sedlerin de en muhlıemini 

logilizler bu hatta bulduklarından 
tegebbüs Londrada büyük bir a
lllr a uyandırmı§tı. 

lngili.ı:ler bir Fransız mühen 
dieinio teıebbüsle açılmasına kal
kıoılan Süveyş kanalı itini auya 
dlltürmek içinde Hayfa - Bağdat 
yoluna ehemmiyet Yeriyordu . 

lngilizlere uyğuon giden o dev· 
rin Osmanlı hükumeti Süveyı ka · 
nalı imtiyazını bir Fransız& ~er 

memiş, İngilizlere frat vadisi de
miryolu imtiyazını vermiş, üste
lik tirlıetio çıkarılan ePhamı hu
euaunda bnı taabhutlar altına gir· 
mittir. 

Bo muvaffakiyet üzerine İn
giliz tirlıeti m.ılzemeııini Suriye 
limanlarına göndermeğe başlamıa 
iee de Hindiltanda iıyan çıkması 
ve İngiliz baş vekili Baldıvinin 
Mııırdan aılıer göoderilmeai 
buıusunda F ranaızlaun muvafa · 
katını almak mecburiyetinde kal· 
maaı üzerine başlanan iı olduğu 
yerde kalmıştır. 

İlı:inri teıebbüı, Süven kana -
lınnı açılıt tarihinden iki yıl sonra 
1872 de nlmuıtur. İngılizler, Sü· 
ven kınalı hisselerinin çoğunu 
elde ettikleri halde Bağdat-Hay 
fa demiryolunu yapmak itini tek· 
rar canlaodrrmıol.,aa da Gladıto· 
nuo iı baoına geçmrsi bu kere de 
itin ilerlemeıine mania teıelı:kul 

etmİftir. 

B6yllk buptao sonra Bağdat 
- Hayfa batlı tekrar ortaya çık 
mııtır. Filiıtindrn ve Iraktan as 
keri kıtalar göorlrilerelı demiryo
lunu g•çeceği mıntalıalarıo hari
tası alınmıotır. 

Fakat Bedevilerin mani olması 
ve ıarktan gelen heyet dradından 
bazılarını öldürmeleri üzerine 
girişilen bu igte durmuştur. 
"Rundel, Palmer ve Bariton,, şir· 
keti 1931 yılında 22 otomobil ve 
580 lıişi istihdam ederek muaha 
igini muvaffakiyetle yapmıg, arı
zalı arazinin haritBlıoı da tayya
relerle almıştır. 

Yapılacak hattın şarktaki de
mir yolları gibi dört kadem ıekiz 
buçuk poı genitliğınde olan ihti· 
yati batlardon olmaıı lazım geli
yor. 

Bağdat - Hayfa demir yolu· 
nun üçte iki kıRmı çölde buluna · 
cağı için bu kısımlardan fayda te 
min edilecektir. 

Hattıu başlıca varidatı Irak 
ile İranın ihracat malları olacık· 
tır. lrıının bir milyon ton buğdayi 
ile yarım milyon ton arpası ve 
bllyük mıkdarda ceviz, pirinç ve 
kayaıeı bu yol açılınca şimdiki gi· 
bi çüriimiyecek Avrupa piyasala 
rıoa satacaktır. 

İran hlikfımeti bahrihazerden 
Bura körfezine kadar yeni hi r 
demiryolu yaptırmııktadır. Şimalda 

116, cenupta 168 kilo metre kadarı 
bilirilmiotir. Bu yeni bat bitse bile 
İran hlikiimeti Hayfa - Bağdat 
demiryolundan müıtağni k•lami-1 

Hayfa ş•hri Boğdada bağlan

dıktan sonra eskiden Suriye şe -
hırlerinJe olJuğu gibi şark ticare
tınin büyük bir merkezi olacaktır. 
Geçen sene Şom - · Irak otomobil 
şirketleri 20 bınden fazla yolcu 
taşımışlardır. Bu ların çoğununun 

daha rahat ve daha emin olan $i· 
ınendifere bineceklerı şüphesizdir. 

Hindistan ve !lac yolcularının 

da bu deıniryolundon istifade ede
cekleri muhakkaktır. Mamali Irak 
petrol şirketlerinin hatta temin 
edebilecekleri menfaatler de hesnp 
edildiği halde yapılan tahminler 
Hayfa-Bağdat hattının karlı bir 
iş olmadığım göstermekte ve ya
pılışından on yıl sonra masrafının 

ancak yüzde dördünü verebileceği 
anlaşılmaktadır . 

12 ilklıanunda başlıyarak bir 
hafta ıürecek olan artırım hafta
sına mahsus olmak lizere genel 
merkezden gönderilmiş olan div~r 

1 
afişleri ve vecizeli levhalar sergı 
komite başkanlığı tarafından okul 
ve mürsseselrıe gönderilmiştir. 

Yenice sigaraları 

8ir okurumuze beş lira 
ikramiye çıktı 

İnhiıarhr dayresinin çıkarmak 
ta olduğu Yenice sigaralarından 
ikramiye çıkmadığını bir okuru· 
muzdan aldığımız şikayet mektu
bunda yazmıştık. 

Düo inbisarlar baomlldüı lü 
ğündeo aldığımız mektupta di§ 
doktoru Şevketin almış olduğı.ı bir 
paket yenice sigarası paketinin 
içinde beş lira çıktığı vr hemen 
sahibine ödendiği bildirilmiştir. 

İcra işyarlarına 

-· 
Tuım Balıanlığınıo önceden 

lıaşvuraralı ruhsatiye iıtiyeolerin 
ıubsııtiyeleıini ooaylıyarak İlbaıy
lığa ve buradan da ilçelere gön · 
derildiğini yazmı§tık . Gönderilen 
bu rubsııliyelerin nerelere ve 
buralndan da ne kadar kömür 
alabileceklerine dair olan iziona 
meyi aşağıya yazıyoruz : 

Karaisalının Enekli köyüne 
280, Ciritler köyüne 655, Boz talı· 
ta köyüne 194. Kozanın Mucullu 
Fıltık köyline 309, Kovuın köyü
ne 281, Dörtyolun Karakise kll· 
yüne 400, Kuzucular köyüne 281, 
Osmaniyenin Gökgöl köyüne 13651 
kcnı.ldır . 

Bu kömür !er, bir kaç gün için· 
de şehrimize getirilecek ve kö· 
mür buhranına meydan verilme 
meıine çalışılacaktır . llbaylık ta 
ilçeh•ylıklarıı ıehre hiı an kömür 
gönderilmesi için buyruklar göo
deı mi;tir . Uray da t•hircl.ki kö· 
mür ve odun stoklarını soptındır
maktadır . 

Sahtekarlık davası 

Otomobil sanayiinin menafii, 
tAyyareciliğin ilerilt:yişi ve yapı 
lucak hatlın münasebeıte buluna
cağı demıryolların muht~lif ızeniş

likte bulunmaları hartın yapılma

sını mahzurlu göstermekte ise de 
!rakın ve lranın terakki yolunda 
geniş adımlar atmaları hattın le· 
hinde bir ümit vermektedir. İngil
tere hükilmeti Hındist~na Süveyş 
ten ayrı bir yol olur diye hattın 

yapılmasını hoş görmektedir. 
Karşı gelenler sorguya Şahitlere istinabe gön-
çekilip tevkif edildiler derilmesine karar 

1930 senesinde Irak ile lngil 
tere arasında akdolunan muahede 
1 rak demiryollarında askeri nakli -
yat yapmak hakkını lngiltereye 
vermektedir , Hava kuvvellerınin 
ilerilemesi Süveyş kanalına bir teh
like teşkil ettiğinden lngiltere Hin
diatando ve şarktaki menafıi mu
hafaza için ikinci bir yola mühtaç
tır. Bugün hattın iki tarafında ya· 

pılmış demiryollorı bulundugundan 
Hayfa - Bağdat hattı 1856 doki 
Frat vndısi demiryolunJa daha ko· 
!ayca yapılabilecektir . Fakat bu 
iş için lazım olan parayı nereden 
bulacağız? Yahut çıkarıladak hiilse 
senetleri İçin kim temınat verecek
tir?. 

ilk defo hatırımız~ gelen Irak 
hükı1metidır. Irak bugün borçsuz. 
dur, bütçesi muvazenelidir. Her se 
ne petrol şirketinden 750 bin dinar 

hisse alıyor . lngilizlerin yardımı 
ile ıstiklaline kavuşan Irak, Bağ· 
dat-Ilayla yolundan istıfade ede
ceklerin boşıoda bulunmaktadır. 

Petrol hissesi ile çıkarılacak 

senetleri temin etme3i icıı.b~der , 
Mamafi bu hat !rakı Akdenize !.rnğ· · 
lıyor lngiltereyi de llındistano gö
türüyor ve yol, İngiliz mandası al
tındaki Filistin ve Şarkulerdenden 
geçiyor . Binaerıaleyh İngilızlerin 
de bu senet teminatına ortak ol
maları doğru olur. Süveyş konalı 

bütün ıtirazlara rağmen nasıl mu
vaffak oldu ise Hayfa-lloğdnt de
miryoiu da bütün bedbinliklHe j 
rağmen muvaffok olacaktır. 

Maaşı artırıldı 

Dörtyol mı?müdürii Haun 

Borçtu bulunduğu paranın 

hıciz yolula t~mio edilmtsi için 
evine giden iera memurlarına dil 
ile hakarette bulunan nalbant Be· 
kir oğullarından Mustııfı oğlu 
Tevfik yak.alanmıg ve baklunda 
tutulan ıoceleme lıağıdile birlikte 
cumuriyet genel savamanlığına 

verilmiştir. 
Tevfik sorgu hakimliğinde ıor 

guya ç•kıldikten sonra tevkif edi-
1.rek ceza evine göndrilm;ştir. 

Hayvan hastalıkları 
incelenecek 

Köylerde hayun hastalıkları 
olup olmadığını incelemek üzere 
bayt•rlar bugüo Akdam ve Tuzlaya 
gideıf'k incelemelerde bulunacak 
ve hastalık görülürse aşı yapacalc

lardır. 

Nalbant kursu açılacak 

Tarım bokaolığının emri mü 
cıbince açılac•k olan Nalbaotlar 
kursuna Jandarma euvarilerinin 
şimdi işğal etmekle oldukları bi · 
naıııo buraya verilmesi için uray· 
lıktnn İlbaylığa baı vurulmuştur. 

Şehrimizde lııırss iıtirak ede
cek olan alLıntların sayısı 60 
70 arsıodadır. Bunlar iki kısmı 

ayrılacak ve her kısım kırk heger 
gün ameli ve oazari deri gördllk· 
ten ıonra kendilerine birer diplo 
ma veril.cektir. 

Kuru devam etmiyenler bu 
sanatlara uğraşmiyacıklardır. 

Ceyhan baytarı 
işine başladı 

Fehminio asli maaşı yirmibeş li- C•yban ilç<1i baytarlığın• ata-
rııya çıkarılmak sur•tile terfi etti· nan Mehmet Ali, Ceyhana v.rarak 

verildi 
Sahtekarlıktan suçlu ve mev 

kuf Dörtyol eeki malmiidürü Zeki, 
muhaube katibi Nur! ve gayri 
mevkuf muhasebe katibi Ali, va
ridat kaıibi Mevlüt ve mutemet 
Ali haklarındaki durogmaya dün 
•ğırceza hakyerinde dev•m olun· 
muş ve suçlulardan olup kefaletle 
bırakılmıı olan Alinin, Keıiı ıu· 
yunun fazla taımasındao yollardan 
geçilemiyrceğine dair olan tely&· 
zıeı, İel8hiye ve Dörtyolda bulu
nan müdafaa şahit'eri için yazılan 
talimatnamelere cevap gelmedi 
ğinden ve Ankarada buluoan ıabit 
binbatı Kazım için de Ankara 
mabkemeeine talimatnıme yazıl · 

ıııasına karar verilerek duruşma 
25 12 935 tarihine bırakılmıştır. 

Urbay Ankaraya istendi 

Urbayımız Turhan Berilıere, 

şehirde yapılacak ıu itleri müna· 
kasasında bulanmak üzere Anka· 
raya gelmeai için izin verildiği 
iç bakanlığından ilbaylığa bildiri( 
mittir. 

Urbayımız, iki güne kadu An· 
karaya gidocek llr. 

Şirnak llçebayı 

ŞarKıtlı kaymakamı iken Şır
nak ilçebaylığını :atanau Basri, 
ödevi başına gitmek üzere t•hri· 
mize gelmiştir. 

Bısri; öoceder, İlbaylık yap 
mıı ol~n saylavımız , ve gimdi İs 
tanbul ili Cumhuriyet hallı: partisi 
b9§ke oı Hılmınin yıverlii'ini yap
mış kademli Jandarma yüzbaıisi 
idi. 

Arkadaşımız Hilmi ye höş gel 
din deriz. 

rilmiştir. öd r\irıe tıışlomıştır. r-;....---------------, Tutulan bisikletler 

23 gün sonra 

İki tekerlekli öküz ve camus ara
baları yasağı başlıyacaktır. 

Şimdiden 
edinmeli. 

dört tekerlekli araba 

1 
Numarasız, zilıiz ve gece fener 

takmıyan bisikletlerden dün onse· 
kiz daoe debı tutulmuş ve sobiple 

rinden para cezası alınmııtır. 

adı değiştirilen 
bir ilçemiz 

yıcaktır. j'lı----------------.. --------

Edirne iline bağlı Kavaklı ilçe
sinin adının Meriç olarak deği§ti· 
rildiği ve bı.ından böyle bu ilçeoin 
bu adla tanınacağı iç bekanlığın
dan ilbaylığa bildirilmigtir. 

dokuzuncu liste 

Cezalandırılanların 

adlarını aşağıya 
yazıyoruz 

Milli mensucat fabrilıuında 
tercüman Mehmet oğlu Ethem, 
değirmenci Mebmet, Mustafa oğlu 
Mehmet Fehmi, t•1Viyeci Şakir 
oğlu Sııkı, rençber Mehmet oğlu 
Şab•n, mütekait Tahsin , körlik 

arabacıaı Mustafa oğlo Cıfer, renç· ; 
ber Hasan oğlu Hacı Razi, ço'.ab-ı 
cı Hüseyin oğlu hoca Hllaeyın, 
Abdullah kızı Emine, milli men
ıucat fabrikasında Ahmet oğlu 
Ali , İımail oğlu Hasao, doktor 
Ahmet !::ialih, kuyucu Süleyman, 
caddeye pis ıu akıttıklarından 

200, Eski polis direktörü Tevfik, 
canbaz Şıhmın oğlu Mehmet elli· 
ter, kömürcü Ali oğlu Mehmet 
yüklü bayvaoa bindiginden 100, 
körük ar•bacısı Mehmet oğlu Me
cit, Mehmet oğlu Şakir, Musa oğ 
lu Hüseyin, Ömer oğlu Ferman, 
caddeyi ifgal ettik.ferinden yllzer 
kuru§ , çörekçi Yuıu( oğlu Ali 
açıkta çörek saltığıodao 100, fu 
runcu Mustafa ojılu Ömer hamur 
ekmek sattığından 300 , devrci 
Salih oğlu Abdullah. Mehmet oğ· 
lu Durmuı ve Mehmet oğlu Ali, 
develerini b•tı bot olarak caddeye 
bıraktıklarından ikişer yüz kurut 
ceza •hnrnıştır. 

Bağırıp çağırdığlndan 

Seyh•n uramıoda oturan Mua
tafa ve Necip adlarıııda ilıi kişinin 

sıırhoş oldukları halde bığıııp ça· 
gırm•k ıuretile umumun rahatını 
kaçırdıkları görüldüğünden yaka
lanmış ve haklarında zabıtlu tu· 
tulmuotur, 

Irakta arapcılık 
duygusu 

- Blriııc sayfadan arian -

bir urtan öğrendiğime nazaran 
böyle bir şey mevzubabs olmamıı, 
Emir Abdullah yalnız sünnet dü
ğüoiinde bulunmak içio gelmi§ 
ve burada Suriye tahtı için kim 
ae ile müzakere yapmamıştır . 

İrak meclisi ve Hanano 
Irak mrbuslar mecliıi reisi Sa· 

dullahelcabb•riye çektiği bir tel
grafta mecliıin Hanano için cche
sini iki dakika durdurduğunu bil· 
direrek taziyede bulunmustur . 

İrakta Hilali'1hmer 

26 gencin hasta bakıcılık ve 
11hbi yardım dersi görmek üzere 
bir kurs açılmıştır . Dersleri dok
tor Emin Ruaca verecektir . Bun 
dao baska irap Hıliliabmerine 

temel olmak üzere kızlu için de 
bir kurs açılmıştır • Burada ders· 
leri Irak bükümeti ile iiç ·senelik 
kontura! imza eden Londralı bir 
İngiliz kadını verecektir . 

Sincar had • sı'sİ mahkumları 
Sincar hadisesinde m•hkiim 

olanluın ıayuı 389 dur . Bunla
rın 11 ri idama mahkum olmug 
as da 9 u idam~dılmiş, ikiıinin 

ceuaı müebbet küreğe tohvil 
edilmiştir . 326 kiti muhtelif 
müddetlerle hapse mabkiim edil 
miş'., cenup 1ancakları hapiı ev· 
lerine:göoderilmışlerdir . 49 lıiti 
Baera Kerkük vı-. Zahoda ikamete 
mabkiim edilmişlerdir . 

- Birinci say{ adaıı a . dil 
meıeleıi o takdir de ıskeI~ıır, 
harbe intilıil etoıiş ol•C;ar. ~ 

Cevap verilinceye k• ıcrİ 
tantık muvakkaten tale(' 
h•pıini red etmiştir · ,şll 

Avukatın evinde ar 
malar: k•'ı 

Berutun tanınmış A ço el 
. ay 

dan Gabriyel Nasar, cın ~dJ 
. ·ıı ııı· 

kemeainde bir dava ıçı ıoo• ~ 
1101 yaptıktan sonra 88 

1,,ı mış ve bir sivil meaıU~ıııt 
yaklaşarak mahkeme , d .,ı 

· ·oı 1
) den çılımuını, kendısı 

beklediğini sö)lemiştur · li' 
Dışarıda bekliyen po n' 

fettişi ile beraber avuk•~ ' 
·o• yuıhanesine , sonra evı f' 

mi§, araştırmalar yapııııır 
Fak~t Gabriyel N11•'. 0ı 

edilmemiştir . Bunun ilıcr~ 
rut baroıı.ı meseleyi pr01' 
miştir . n 

Emir Esadın itirafh1 ,,,ıı 
b
. jıl~' 

Emir Esebllleyyu ı, _, 
b d k d . . . iy•'' ın a en ısının cem 

1 
bl 

b. · h • t ~ B t ;er su ının , at " eıu • 11 
tinin riyaaetindc bulund0 i0 
raf etmiştir . J ıt ;'1 

Bunu müteakip Jıın '·rt' ~ 
ğuya çekilmif, üç saat ~ · 
tlcevabı esnasında ke0 ı1 

1 1 ,.eru 
crmiyet mensup ar nın oıtl 

duhulye ve aylıklard•n JJI {ı 
• &il 

külliyetli paranın cihetı 
rulmuştur . ,ıiJ ~ 

Mehmed Nakkaşe, il• fi~ k 
ruti, Ahmed Sadaoi, Ja~ I•' 
tuvan Be§ir de iııticev•P 011'( , 
larsa da ciddi bir sebep ~ıl 
matlığından ser but bır• 
!ardır . fil 
Mustantık askeri k1

' 

lıkta ıııl 
Mustantık Mösyö feııı~ 

aral ı k askeri kuman~ı~l~ııl' I' 
sine gitmiş ve lıendıarll L 
malumat almıştır . 1ıı 

Uzun süren bu mülıik' li 
yak hariteııi mesaleıi ııii• , 1 

tir' • olsa gerektir . Fakat P~ 0~ 11 
lamalı gimdililı mümkU0 

ı h 
mııtır . ,ı' 

Milis ve üoıforma 11\ d 
nin de bu ictimada ted~' k· 
mit olması ihtimalı vard•' ;

1 
1 

Talebe politika Yi1~ı ~ 
Elde edilen evrak ve vt ~ı 

zarım bazı talebenin de el ~11 k 
mensubiyeti ve politik•!' 1 

Ilı 
tığı aolaşılmışhr . 0i~ 

Fakat mustaotık, ıelelı'b.1 ~· 'e 
1 ' hı silini geri bırakmamak g l' 

lı bir düşüoce il~, dab• 1,rı ; 
!iller bu l unmadıkça boll • 

• jr · ı 
ve tev kifteo vazgeçmı;\,ıı 

1 
Maarıf Müsteşarı ı:ııe 11,;1; , 

dürlerine bir tamim gö0',ılı b 

hlebeoin siyasetle uğr~f ~bı 11 

önüne geçilmesi lüzuııı~P ' 1 

d~ 
miştir . 

Ilı 

r Zekat ve fit:e~f •iı 
,_..,,, V~ il 

Hava kurumun8 t~~ t~r 
mek dini ve " 8 ~ı· 

( 'uı bir borı;:t&J hı 
---- ıJıl 

Bu •Y Ramazan ~!1 ,e 
ıün Müslümanlar z-k~ ıetl 
relerinin şahsi düşüoC~e~I 
pılarak şuna bıına "et 0ıJı~ 
ni vazifelerini yaprıı 1 f. ıt11 

H b Jıı rını sanırlar. al il dl ıı 

bu gıbi paralar mak 9• 

ı, 

deı 
•l: 

etmez . fıl 

Buııuo için zekat ~',,ı ı 
rirıizi vstanımızı ha 0 ~ ~: ~İ 
cek düşman bücurJJ 0:iı çC 
korumak için her yıl ., ,r b 

d oıll• •' çoklar alarak or u 00 ' 

Paranı J ğau eden hava kuru
1
: 1 ~' ~ l 

1 1 
cek olursanız belD d ıı:ııl 

Boş yere harcama ve har- de vatani ö:leviniıi ~p 
cıyacaksan yerli malı al il L.;;s~un;,;.;u~z;.;·;_, ___ _ 
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Tahrandaki Fransız elçisini~§ 
Türkiye hakkındaki söylevi 

Acun 
d 

hububat 
rumu 

ltalya'da Buğday ve Mı-
" sır piyasası sağlamdır 

•• "'1uzaf fer bir askerin kılıcı bırakup Ancun hububat durumu hak.· 

tıefesini tamamile barış işlerine has
redişi az görülmüş bir örnektir.,, 

Tebran - Fransanın Tahran 
el · · Çısı Pozzi , Alyans Frans :ı. bi-ı 
0•sı salorıunba "Y ~ni Türkiyr,, 
ltıe~zulu çok parlak bir konferaoı 
~erdi 

Elçiııin, Tahranın yüksek sos 
~ettsı· b"'". h f"I' nr, u .. umd ma a ı ıne 

~·ıısup aüzide bir dinleyici ka. 

fabaiığı karşııııııla verdiği bu kon· 
eran k k •; gere mevzu, gerekse etç-
.'0 kooferanıcının yüksek şıh 

;1Yeı; itibarile , hazır bulunan
lt iizerinde büyük bır alika u 
Yaadırınıştır . 

L. Bu ınübirn konferansın, Tür 
~ıy . 
k •tıın dış 11yasasına dair olan 
/81111 tıdan bir pa•çayı nakledi· 
Oruz p . C . T" k" 

1
• · ozzı; umurıyet uı ı 

ı::den alayiş ve takdirle bahset 
d len sonra, sözü, Türkiyenio 

1

1
f sıyaıasına girerek konferan 

•aa şöyle devam •ili : 

tün Arap iilktleriııden vaz geç· 
ti . 

Ve sırf kendi milletinin ihti
yeçluıoa ve uzun zamandanbe 
ri ilıwal edilen arazısioe değer 
vermeğP nefesini hasretli . 

Yeni Türkiye, !>aşuıcı olma· 
ya azmetmiştir ; keJ..dioi müda
faa edecek vasıtaları vardır . Fa 
kat, bundan böyle dünyanııı di
ğer kısım!Arını kaplayabilecek 
olan karışıklıklardan uzak kalma· ı 
ğa lıarar vrrmittir . Ve evvelce 
kendisine rakip ve hasım ol•o 
hudut komfusu devlrtleri, s.de 
ce dost degil; menfaat cdinme
ğe muvaffak olmuıtur . 

kıoda şehrimiz Tıirkofis direktör
lüğüne gelen ezcllmlr deniliyıırlıi 

•Son onbeş günde Rusyıdan 
Avrupa piya1asıı:ıa aızolunan buğ 

day mikdarı mahdud olmuştur. 

Geçen hafta içinde acuıı bu~" 
day sevkiyatı 735 bin karterı hi
mali Amerilıa'ya ait olmak üzere 
1,558,000 kartere bahi olmuştur. 

Bir hafta evvelki ıevkiyat 1,253,000 
karter tutmuştu. 

Görüleo ıtoklar şimali Amc>
rika ve Kanarlada hafıf artmıştır. 
İngiltere ve İrlanda limanların
daki ıtoklar iıe 844 bio kırtue 
baliğ oluyor . Bir hafta evci 
ayni tarihteki mevC'ut 1,740,000 
karıer idi . İtalya piyasasında buğ
dey durumu Slğlamdır . Satıcılar 
yüksek fiat istemekte olduğundan I 
i~ azdır . Silolarda toplanan mal 
bu yüzden artmakta ve hu sene 
sekiz milyon kentali bulacağı tab· 
mio edilmektedir . Y ığmurlar 
hafıflediğioden ziraat işlerine ba· 
raretle devam edıliyor . 

Dün '1/lektepliler atleti~ 
zm şampiyonası yapldı 

- Birici sayfadan artan -

şusunda Orta okuldan Cevdet bi
rioçi, Hakkı ikinci, Elırem üçün· 
cll geldıler . 

Üç adımda Erlıek Lisesinden 
Haeao 12, 30 metre ile birinci, 
Nail, Muzaffer ikinci ve üçüncü 
gelıliler . 

Tek adımda Liıeden Nail 5,58 
ile birinci, Erkek öğrelmendeo 

Cemil ikioci, Liseden Muzaffer 
üçiincü geldiler . 

Gülle atmıde Erkek ö&"ret· 
menden Nizam 10,20 ile birinci, 
Mebmcd ve lbrabim de ikinci ve 
üçüocll geldiler · 

40 X 100 bayrak yerııınde 1 
Erkrk öğretmen takımı 48 ile bi
rinci geldi . Lise ikinci, Orta o
kul llçümcü geldi . 

Yarışlar bittikten sonu puvan· 
lar heHp edildi . 

38 puvanla Erkek öğretmen 
okul birinci, 24 puvanla Erkek 
Lisesi ikinci, 19 puvınla Orta o 
kul üçüıı.cü geldıkleri ınlışıldı . 

llb•yımız alına gelerek okul 
direktörlerine öğrrnicilerin ke
zındıklaıı kupıluı verdi . 

Atletlerimizi teşvik edrcek 
güzel •Özler söyledi . 

Sayfa : ;J 

7 Kanunu e vel cumartesi :ıkşamından itibaren 

Asri Sinemanın 
zerıgin ve f evkaf O.de proğramı 

iki büyük film birden 

1 
Mcşhur-Çigan-Rodasandor- orkestrasının iştirakile fılme alın on 

.- karnaval 
FevkalAde muzik, kadın oşkı, kalın ruhuna temsil eden ve bir bu

çuk saat seyircileri mıitemRdiyen tatlı v~ heyecanlı bir his içinde ya
şatan fevkalAde enfes film 

2 
Meşhur macera filmleri kralı " Tom mix,. in en heyecanlı filmi 

'' Gizli define ,, 
AŞK, HEYECAN. SERGÜZEŞT 

yakında : bitmeıniş Senfoni 

bugün gündüz matine 2 de 
iki büyük film birden 

1 - Aryan genç Rus kızı 

Z- Karnaval 
t' "- Atatiirküo meydana g•· 
ltdj. 
h ll• eıeric bir kısmı vardır ki, 
"Uiiin onun üzeı inde iarar ede 

İran , m•zide, Türkiyenin kah 
istila eden, kah istılaya uğrayan 

hır komşuın idi. Atatürk, eski 
İran kralfıtrıoırı t.lıııuda, kendi 
si kadar kahraman , kendısi ka 
dar iyi görüşlü bir hükümdar 
bulmak mızhariyetine erdi . Ma· 
nası kalmıy11n asırlık lnbine el
ele vererel.. hatcme çektiler . Rı
za Şah p•hleYi Ankarayı ziyR 
ret etti, Atatürk yakında bu zi 
yarrti ıade etmek üzere Tahrana 
gelecektir .,, 

Mı11r - Pıat" mısırları fıatı 
arsıuluaal piyasalarda daha sağ· 
lamlatmıştır . Mevsim dolay11iyle 
ış daha az olmakla beraber iıt .. k 
fazialışmıştır . 

Dünkü yarıılara 120 atletin ' 
iştidik ettıği göz önüne getirilir. 
ilimizin gençleri arasında bu ı· 
po·lera verilen önemin deieri an· 

!atılır. Şunu da ilave edelim ki ;:--------------------------....: 
dünkü koıular ıimdiye kadar ya· ı 
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... , .. . 
ı,fa-ı~ · Çünkü, evvela, diplomat 

0 atııe onu daha iyi takdir ede 
·tk v . . b 
~ azıyettryım . saniyen, u 
ısını b d h Ilı enctı • a takdire ıayan 

tl~ı:nleketioi yabancı oıduların 
d 10den kurtarrnak için harp mey
e lQftrında yıplığı itlerden daha 
I e~uraoe, Ahdulhamid imparator-
1UiUtıun yrrioe modern bir dev t kurmak için vücuda getirdi 
1 
dahili devrimlerden daha hay-

t,t "d' 11erıcı ır , 

h Onun diplomatik ese:inden 
•hsetmek istiyorum . 

Atatürk, bu eseri vücuda ge 
~•irken, kendisine iki degrrli ar 
,.'dış bulınuşıur . Bunlardan hi 

'• Lozan muahedesinin akı\ ba 
!~tıcııı, Ba§bakan ismet .İnönü, 
k~keri sıhip olduğu yüksek ilim 
Ultürü sayesinde hakilı.atleıi kuv· 
~etı; bir gözle gören dolgun bir 
l·k· ' il·· aya malık , dış kanaın Tevfik 
Uşlij Arudır . 

~ Muzaffer bir askerin, elinden 
~hncını bırakup, utfesioi tema
ıle barış sabuınd.ki işlere has 

;'diı; nadir görülmüştür. Napol · 
tııorı, Amiyen sulhundan Vf' tilsit 
~-U•bedesiuden sonra bıle harp 

1 Urijltiiferi içiade yaş.maktan o
-0ııııştır • 

1• Loıan muahedesi , Türkiye· 
'ltı 

, • elde rtmelı halı.kını keııdi 
,'1°~e gördüğü ştyleri ona ıade 
d lıkteu soııra, Atalürk ; Avrupa· 
tıı~ ve Asyade bırakılan arazitfeo 
li u.l•tııer hiç bir fikir beslemek 

llQ . . 
• vaz geçmıştır . 

rı O, Musulun, {hatta petrolla 
ı, d, dahil olduğu halde, İnğıl
~'.eııin sürekli düşmanlığına değ-
1 

1Yec~ğini anlamıştı . İskende
Uıı k'· f . 

Pozzi bundan sonu , Türki· 
yenin Ruıya ve Balkan men:ıle
ketlerile olan münascb,tlerinı, A
tatürkün uzak ve yakın komıu 
d•vlellerle nasıl kuvvetli dostluk 
esaslarına isıioad eden rabıtalar 
tesis ettiğini anlattıktan ıonra 
kouferanaıoı §Öyle bitirmiştir : 

"- İtiraf ederim ki, bu neti. 
celer karıısıoda, insanın zthni 
bıyret Yto takdirle karııık bir şaı· 
kıolığe uğrayor, ve g.,bin kay
bettiği bur C• fırsatları düşünerek 
gıpta duyuyor . 

Çünkü, şark ; artık garpten 
U•lıa •kil olmuştur, nur bize yi
ne oadan geliyor . 

Hıdisatıo be§eriyetl entrika· 
lar , lıırsl.r ve kon fer. uslu pe 
şiode sürüklemesi lazım g<ld.ği 
ni bize o gösteriyor . 

Hadisatı dogru )Ola sevk et· 
mek için bir zeka ve bir irade 
kafidir . Fak at bunlar; biç bir de· 
virde ha•cı alem olmuş vas flar 
değildir. Türkiye ve lran; bu V•· 
sıfları başlarında , daima birleşmiş 
gördükleri için bahtıyardırlar." 

Halkevi konserleri 
Halkevimizirı ilk kış koos•ri 

30 l•şıini saoi cumartesi akşamı 

19,30 da halkevi salonunda veril· 
m:ş ve çok b.ğedilmiştir. Konse
re halkevi mUzik kolunun teşkil 

ettiği ince ve k•lıo sesli iki koro 
heyeti iştirak etmiştir. 

pılan atletızm koşularının eo mil 

Arj•nliııden İngiltereye giden 
m11ır mikcJan geçen hofta 729 
bin karteri bulmuştur . Daha ev 
vtlki haftalar giden mal 580 bin 
karter idi . Arjantinde ekilen mı 
sırların bir sene evvele nazaran 
miktarı yüzde hrş fazladır . 

kemmeli ve en intizamlı11 olmuı I 

tur. .---------·------------------

ita lyada mısır piyaıası dutgun 
ve iş ızdır . Alım salim tn ziya
de geçen sene mahsulü üzerind~n 
.yapılmııtrr. Fiatleıde değitiklik 

olmamakla beraber belki 11tıcı
larda biraz fazla elden mal !çıkar 
mak iatE'ğı mevcuttur . 

Bunun tekıarını dil. mekten 
kendimizi alamadık. 

• İşittiğimize göıe erk<k liıe-
si ve erkek öğretmen okulu di
rektörleri önümüzdeki hafta fut· 
bol talıım lan nıu lıar şılaşrn•&ını 
karırlaştırmıılardır . 

Seyhan defterdarlığından: 
Tuzla nahiyesinin Dabaklar kö

yü arazisi dahilinde olup tahminen 
beş bin h •ktar miktarında hazintıye 
ait yaylım yerlerinin üç senelik ot-
lakıyesinılen intifa hakkı şartna-

r , mesi mucibince 28-11-935 ta. 
Oruçta vakıt 1 ribinden itıbaren yirmi gün müd-

bl·ıdı·ren detle artumağa çıkarılmıştır. 18-
3-935 çarşamba günü saat on 

Bugün günrş 6,38 de doğa- beşt~ ihald edilecrğinılen istekli
lerin şartnameyi görmek ve bu 

cak' öğle ezanı ll,SO de, ikindi muhammen bedeli olan bin sekiz 
14,18 de, akşım 16,31 de, yat yüz liranın yüzıle yedi buçuğu 

1 
sı 18,4 de İmsak 4,56 da ula- nisbdınde dipozito yatırmak üzere 

cak · 1 u.illi emlnk idaresine müracaat-
~------------~ lurı. 6 176 29-3-7-9 

Alsaray sineması 
Bu akşam saat 830, da 

iki fevkalAde filim birden koyarak zenğin bir proğram takdim ediyor 

I · Zaza 
Mümessili: 

Jozefin beyker 
Çılgınlık, dans, muzik ve hayat filmi 

2- Teksas kasırgası 
TOAI Mıimesşiii 

Matineler : 

Pazar 1,30 da ZUZU ve T eksas kasırgası 
4,30 da KASTADIVA 

·---·---------·~-----------------------1 8 Birinci Kanun Pezartesi akşamı King Kongun oğlu 
bütün dünyaya dağıldı 

King Kongun oğlıı 
Bütüo sinema münekkitlerinin müttefikan kabul ettiklori bir 

şaheser oLı rnk kaldı 

King Kongun oğlu 
Hir snnnt Abid~si bir sinema mucizosidır. işte bu harikulAde 

film 7 -12-935 

bu akşam 

(Ta D) 
Sinemasının 

1 Sinema 6 orta oyunu 1 karagöz 

Meşbar diiğiin gecesi 
Sanatkarlarından Asım baba ve 

Bay Ali tarafından 
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fıilı or ezıode yapılan bazı tes-
ıJıl" 1 '~•den sonra Türkiyr; Suriye 

taııai " · d ti h" ıı· "dd" 

Konser çok güzel ve faydalı 
olmuş rn güzel muzik parçaları 

istekle dinlenmiştir. KonSH ara· 
sında Lise öğratmenlerind•n Sait 
Gökçe Türk kadınlığı mevzuu üze
rine söz söylemiştir. En parlak muvaffakıyetlerinden birini trşkil edecektir 

•' ~ d uz.,ın e e ıç ır ı ıa 

ıc'' /~nıeyan etmedi ve mazid•, kec· 
r~l' 11

't' bir çok zara lar veren bü 

Konseri beş yüzü mütecaviz 
yurttaş diolemiştir. 

Gaziantep 

lJ~~ r .... -------------·------ı-. o ,, 
,ı 

d• ı• 

ıl 
t . 
,ıd 

~, 

P oi 
idr 

' ' •' ~~ 

,e el 
ı:ıııı 

Talebe için 
Hususi dersler 

Orta mektep ve Lis 1 erin :ıltıncı, yedinci, seki
~İııci sınıf talebeleri için Riyazi.\e ve Fransızca .. 
b il~. ~ektl'pk~in dördüncü ve. heşinci sınıf tale
elerı ıçın Rıyazıye, eşya ve tabıııt. 
Aııu rdeı:lerio aşağıdaki adrese baş vurmaları : 

2 
Cıını/ıurlyd meklebirıde 

Z l1LFİKAR fi213 

1 

Büyük masraflar mukabilinde celbintt muvafık olunan bu Orjinııl 
film için numerolu koltuk biletlerinizi erkenden ıılınız Kişemiz saat(6) 

don itibaren açık bulundurulucaktır. 

Gelecek Film • • 
Billur Sesli MARtA EGOERTll,in ( POL Abrnhnm) ın mnsikisile 

süslenmi~ en muvafık olduğu eser 

B;r ~ün sana geleceğim 

dikkat 
Bugün sabahleyin s•nt 9,5 da matine ( KİNG KONGUN OGLU > 

öğleden eonrn (2ı de ve 14) d~ 

6213 
~ ..................................... ';_.--------------------~--·------~-

Sağlığınız • • 
1cın • 

Bütün barsak , mide hastalıklarından , bilumum em'o mikrop
ları , tifo dizanteri vesaiı e tufeyldt , yumur!Jlarındıın sakınmak 

ıçin ve sıhhatınızı korumık içinyalnız Kayadelen SU-
• • • yu ıçınız. 

Mikropsuz ve yollunlordan temamen Ari , berrak ve dünyanın en 
iyi menba suyu olduğu SELABET DERECE'3lNiN ( 1/5) bulunduğu 
tahlil ile isbat edilmiştir. 

Kayadelen suyunda bulunan foid•li mevad hiç bir meuba 
ımyunda yoktur. 

BENZERi EŞi YOKTUR . Bunun için yalnız Kayudelen suyu fÇlNlZ . 

5 -15 6178 



Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo .l"iyaıı 

CİNSİ En mz En çol.. Satılan Mikdar 

1-...-=====r======-====~ -~K·=-===s~·=ı =""K=.===s=.~ıı~======K=~======~ 
apıma ı pamu 

PiyHa parlağı " 37,75 
Piyata temizi " 33 
lane 1 40 41 
llne 38 
Ebpreı 42 
Klevlant 43 

YAPACI 

Beyu 1 \ 1 1-.:::s-";y'"'a:.:h'------- ---------------• 

Ç l G l T 

iane 2,12,5 Eb reı 1 
erli " emlik,. 
~~·~ı~-ı ,, "Tohumluk., 1,95 2 • 

1 

Buj!day Kıbrl8 

" 
erli 5,37,5 6 

Mentane 

Ku, yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Sieam 

UN 
- Salih 900 

850 ... ... " ;a= .. Düz kırma •• ~.~ı-:;;,::=,...:::...--....:.:.. ____ _ 
::ı- Simit ,, 
öc ~'!-.------·-~~---~-------- - ,....-Cumhuriyet 900 
:.2 ~ ·-----== .. ~'----- 850 
.. ::ı ·-~-...,--------
" v Düz krıma ,, 

-Alfa ,, 
Kambiyo ve Para Liverpul Telgrafları 

7 / 12 I 1935 İŞ Hankasıodan alıomı§tır, 
Santim PeM 

Hazır 6 I~ 
-Liret 8177 
Rayşmark 9 88 

1 inci K. Vadeli 6 46 
Frank" Fransız,, 

2 ioci K. Vadeli 6 44 Sterlin "loıı:iliz" 620 2.5 
Hint hazır 5 94 Dolar "Amerikan,, 79 43 

Nevzork 11 56 Frank "ini ·re,, 

Kapalı zarf usu/ile eksiltme Be· 
lediyeler • heyetinden: ımar 

1- Eksiltmeye konan iş: 
Muhammen bedeli 429,061 28 lir& olan Adana 
ve keşif bedeli 255,864 35 ,, • Mersin 
Te muhammen bedeli 208,259 18 • Tarsus 

l T nrk ::Söztl ı 

"'· 

' 

~ 

• . 

.. 

TL:.:J Q. K iYE 

ZiRAAT 
f5ANKAS; 

8 ilk kanun 19·'5 

Seyhan valililindan rı 
1, • ld ı.· 'k' 'ı JBI Nususı ere es .. ı ı ır.c ııs· 

tahsildarı Abdülkııdirin oıa~b !il' 
!arının tetkik edilmesi icap :bıl 
ğinden bu tahsildardan ın~ ~1~ 
almış olan mükelleflerin p)ıP fiti 
makbuzlarını 15-12-935 g~Pıı· 
kadar husasl muhasebe ınüd0~ 1 ~ne gı:ısterınelerl bildirilir.61 

4-6-8-12 

8' 
Vlliyet daimi encU"1 
nlndan: ·"' 

sio9 ı Adana memleket hastaoP ~ 

rekli olan ( 2315 ) lira mufıalll 
bedelli -123-kelem ildç ~t 1 ı 
teriyolC')i la!ıuratuvar ecı"sı ı 
eksıltnleye konulmuştur. ~ 

A1,ıık eksiltme müddetı 935 f 
Jirinoi kAaununı1n 17 ioci s9\ti 
ıü sıtıli I I re ulatılmıştır. ıeıe 

!erin şartnameyi görmek üz'''.oı 
gün Adana memleket hestııoe·611 
ihale gün ve saatıı1da da SeY tr 
vildyeti daimi encümenine u~ 
maları ilAn olunur. 6214 

8-10-12 

.,n,ılnnıuıııııı ıı 1 mıaıııuaumı ımnı • 111111•11 
;1· ' 

1 
bu g~ce nöbetçi 

Eczan~ 
i Yenicami civarıııJ:ı 

i Seyhan eczaııt'sitfir 
llUIHINlllltlllllllll/11111- ılıtlllllılllWmlllllllll\Lftllaıll 

Adana ziraat bankası mensucat ~ 
rikasıddan : 

Fabrikamıııo bakkaliyeei 1
1 

senesi baılaııgıcından sonu 0~1 dar kiraya verilecektir. Eksı 
gününde istekli çıkmadığınJ_a: 
lenin kdnunu evveli o on uç J 
cuma günü saat onda yopıl~l 
ilAn oluııur.6215 8-11,..... 

Yekfın 893,184 81 1 
Şehirlerlerine getirilecek İçme sularının evrakı keşfiye ve fenniye· 

!eri dairesinde her şehriıı ayrı ayrı veya her üç şehrin birden tesitat- j 
t !arının yapılmasıdır. 

ilanları Bahcevan • 
Belediye '[ aranıyor 

2- Bu itlere ait şartdameler ve evrak şunlardır : 
A - Eksiltme ıartnamesi 
B - Mukavele projesi 

Ceyhan Ura\ı, bahçe işlerinden anlar bir adam ara- I - Hayvan pazarı yanındaki toptan satış yapılan sebze pazar•~ :' 
yor, Elinde ehliyeti olan vesikalarile Ceyhan Urayına kantar ve memur bukleme yeri inşa edilmek üzere daired! buııı ' 

şartname ve projesine uygun ( 1869144 ) lira bedeli keşifli iş açı~ 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Fenni şartname 

başvursunlar ı ııiltmeye konulmu§tur . ıl 
1-. _________ 3;;..._4;... ____ ...;;6~1.;9.~4---------...: 2- Açık ııltsiltme 16-12-935 tarihinde pazartesi günü ıo01 

E - Silselei Fiat Cedveli 
F - Keşif hülAsası 

istiyenler bu şartnameleri vo evrakı Adana için 10 lira 72 kuruş 
Mersin 6 • 40 » 
Tarsus • 5 » 20 • 

bedel mukabilinde iç bakanlığı Belediyeler imar heyetinden alabilirler. 
3- Eksiltme _9-12-935 tarihind1J pazartesi Künü saat 15 da An· 

kara iç bakanlığı binasında Belediyeler imar heyeti salonunda yapı
lacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zar! usulıle yapılacaktır. 
5- Eksiltmeye girebilmek için istekliler in Adana için 20,912.45 lira 

Mersin için 14,043.21 lira veiTarsuı için de 11,662,95 lira 'lluvakkat 
teminat vermeleri, bundan başka aşağıdııki vesikaları hniz olup gös· 
!ermeleri IAzımdır. 

A- Ticaret Odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika. 

B- Nafıa müteahhidi olabileceğine dair Nafıa Meclısince verilmiş 
müteahhitlik ehliyetnamesi veya bunun kdtibi adillikten musaddak 
aureti . 

C- iııteklilerin şimdiye kader başka şehirlerde içme suyu tesisatı 
ve boru şebekesi yapmış olduklarına ve bu işlerde taahhütlerini hüsnü 
suretle ifa ettiklerine dafr mahalli Valiliklerden verilmiş vesikalar . 
( §İmdiye kadar başka şehirlerde içme suyu tesisatı yapmamış olan 
talipler Nafia müteahhidi ol•bileceklerine dair Nafia meclisince verılmiş 
ehliyetnameden maııdd iş kendilerine ihale edildiği tarihten itibaren 
alAkaları kesilinciye kadar şehir içme suyu tesisatıodo çok tecrübeli 
müt~htıssıs bir fürk veya ecnebi mühendis istihdam edeceklerini teuh· 
hüt edeceklerdir.) 

6- Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saattan bir 
saat evveline kadar belediyeler lmar heyetinde eksiltme ksmisyonu 
reisli~ine makbuz mukahilınde vereceklerdir . Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saata kadar gelmiş olması 

ve dı zarlın mühür mumu ile iyice knpctılmış olması ldüımdır. 
7-- Keşıfoamaler Font borular üzerinden yapılmış olup talipler Çelik 

borular ıizerine de taklıfta bulunabilirler . Eksiltme netıceııiode ihale 
komiııyoou Font ve yahut Çelik boruları intihap etmekte serbesttir. 

8- ıhalede munakeea tenzil nisbeti esas olmakla beraber ta lıpler i 

r-- Foto Coşkun , 
Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işlerini 

ve her türlü Ağrandisman ve diğer bütün fotoğraf işle
rini yapmağa başlıyan Coşkun Güven, her gün sa

bahtan akşama kad:-ır açık bulunan atelyt'sinde saat 14 
den 19 kııdar bizzat çalışmaktadır. 

Amatörlere mümkün olan 
kolaylıklar gösterilir. 

bütün 

Adana il ve ilçe sayın halkına 
caba öğüt : 
C9ntnı, kanını , midesini , iyiliği ve ekonomiyi seven her sayın 13ny 

Bayanlara günlük tereyağı: 
Sade yağın arısını ve her ç~~it peynirlerin yoğlısını her an oko 

nomik bir satışla buyruğa h•zır olan Adana Eski Buğday pazarı 

yolıında 144 sayılı Tecim evinıfo Yeşil Bursa Pazarı sahibi Ömer 1 
Uysaldan alınız . . 6143 7-15 

tarafından vaki olacak ıekliflerd, tediyenin taksitlere bağlanmasını k a
bu! edenler tercih edilebilir . 

9- Yapılacak işler hakkında daha f.zla malumat almak istiyeııler 
iç Bakoolığındn belediy~ler inııı.r hey-tine müracaat etme idirler. 

25-24-9 6028 (3116) 

te belediye daimi encümeninde yapılacaktır. i' ~ 
3- Keşif, şartnameler ve projesini ve bu işe ait diğer kAğotl!" t· 

mak istiyenler belediye fen işleri müdürlüğüne müracaat edelilırlt 
4- Bu İfin ilk teminatı: t 147,71 ) liradır 6179 

30-4-8 _ 10 

Balls Balık yağı 
Norveçyanın halis Balık yağı 

61
t. 

Seyhan eczanesinde satılır 
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