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lsRı , Bqyazmanı 
FERiT GÜVEN 1 

•..• • •• Makalle doğusunda yeni 

başladı . 
20 Şubat 1936 

PERŞEMBE 1 

ve mühim bir harp daha 
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İtalya bir değil, iki 
harp yapıyor . 

Birisi askeri, birisi ekonomik 

J/ya daha ne kadar har~e devam ·I 
ebilir? kuzanacağı zaferın kıymetı,} 

acaba ne olacaktır ? 
ı 

>ariste çıkan (Guistizia Li

•) gazetesi yazıyor : 

:"açist İta l yan bir dtğıl , iki 
> yapıyor : Bı rı s i Afı ıkada as 
i harp, d ı ğuı İt rı lyada eko 
ıik hlıı p . 

Birincisırıio muvaffaldyeti i 
•ıye hailıdır · Yalnız bu va
lin şu husuSİ}etİ vardır : 
Askeri harp uzadıkça ckorıo 

harp imkanlaııotn daraima 
ıe va sıtalarının 11za lo11~1 teh 
ıi kar f ısında bulunuyor . 

Bunun içind ir ici, façist ida
lui l.ıütüo gayretlerini bu bu· 

sıı ı federek zecri tedbirlere 
ı nıukavemeti artırmağı dü 

Syorlar. 
talyaoın ekonomik mukave· 
oio zecri tedbider karşısın

ncak bir kaç hafta süreb.Je. 
ni zannetmiş olanlar bugün 
lilik de olsa h .tdiselerio tek. 

ile karşılaşmışlardır . 
O halde asıl mesele, bu mu
•metin oe kadar müddet da· 
ılnam edebileceğidir . Eğer 
ele sadece ha \ kıo barcadığt 
lik maddeleri üzeri nde ta 
uf yapmak ve Afrikadaki 
1ya yiyecek gondermek ol 
lı belki harp daha s enelerce 

r1 ım ederdi . 

Jı" Fakat Af rikadaki bu 400,000 
lik ordu yalnız yiyecek içe-

d~ğil. mühimmat, silah, o 
obil, tayyare, buızio, simon, 

aür ve bin çe şid makine de 

etmektedır . 
iptidai madde itibarile zen· 
ve biç bir tehdide maruz 

nadan idhallit yapan ve ecne 
memleketlerde geniş bir kre · 
[ sahip olan bir milletin e -
rmiıi harpte, ancak .m~ayyen 

(J müddet sonra müteessır o-

cdı~ . l · b' f k' · fakat talya gı ı a ır ve ıs-

tef111 ~i gibi idhalat. Y~.pamıyan 1 

~ittikçe artan bı r nufusn ma- . 

ol•n ve har içte kı ed i si bu 

llllıyao bir memlekette harhıe 
hl rı çok seridir . Ve bi ç bir zo 

İ tedhir buna mani olamRz. 

etl~Eğer ioce ve !le ğlam bir hesa-
63 IÖre Habeş harbı İtalyaya ay

bir oıilyar lirete mal olmak· 
ır . 

iınafıb biz bu mil\taıı da ha

i bir edetteo çok a şağı bu 
ruz . Ve buoun muhtelif eıe

leri Vardır . 
vv I"' 1· k" ı e a şunu lıatırlaya ım ı; 

)a mubıuebesi İtalyaya dahı 
o L' ır m emlekette ve beş de 
~aba az bir oı du ile yapıldı · 

•ide re ~ · · ·ki .. 1 smı ıstatıstı ere go· 
talyaya ayd a 500 m ilyon li 
rnaı olmuş tu . 

iki .. 
ncısı Yukarıda söylediği· 

aylık masraf olan bu bir 
Yara s f d · ı ' ık 3

' e ı e n mühimmat , 
1 ' esle haı ve d i ğer harb va 

~~k~•tılmaını şt ır , Çürakü bun 
al Unı e t tar afıodao daha ev· 

loa, ak d • 
S

0 
epo ' dılmi şti . 

nra h b 

Girişliği Habeş macerası ile 
Fşi::::mi uçuruma sıirüklediğl 

yazılan Musolirıl 

deniz ticaretinin kazancl vesaire 

de hiç hesaba katılmıyor . 

Mukavemetin 
haddi 

son 

7 milya r 600 milyon lireti bnlao 
1934 ıdbalitından takriben 4 
milyarı katiyen 18zım ol'n kö· 
mür, madeni yağlar, pamuk, de 
mir, yün, ç · lik, bakır, deri, kav
çuk , sellooor, ve motör gibi mad 
d elere verilm işti . Bu maddelerin 

bazıları üzerinden yapıl•cak ten
zilat d iğerlerinin , arhrılmn s101 i 

cap .-decektir . 
İta lya n e ile bu asgari mik

tar olan döıt milyarı ödeyecek
tir ? Bunun için iki vasıtasi var· 

dır . 
Birincisi zecri tedbirlere işti· 

rak etmiyen memleketlr:re yapa 
ca uı ihracat , ikiocisi de, ahun 

b 
ve titr ihtiyatı .. 

Zecri tedbirlere iştirak etme 

- Geri~i ilçiincü !ahi/ ada -

~~----..---·------~~-
19 Haziranda gü
neş tutuluyor 

Hadise en iyi Bartlndan 
görülecek 

--
Öoümiiz<leki Hazıran ayının 

19 uocu Cuma güoü , bütiio dün-
a ilirn alemince ehemmiyetle 

y b.,. bAdO k bft kle neo bir ta ıı a ı se vu u -
bulacak i güneş üzerinde tetkikat 

yapmağa en çok imkan veren 
,, Kül ıi küsuf ,. badısesi sık olma · 

d 
. n bütün ilim alemi yıllar · 

ığı ıçı ' 

d b 1• hes•blınan bu batfıseyi ao er 
beklern rktedir . 

Hu )'ll vukubulıcak bu .. ~~dise 
Türkiyeoin ber yerinden gorult cek ı 
1 kla b eraber en iyi Bartındao 

o ma k " ··ı k bılbassa o~vr e · ten goru ece 1 
v.e Ü . site Profesörü Veber • 
tır . o&Ver 

k
. ki . neticesi ha kkıoda da ' tet ı er ı , 

baJieeoin eo iyi D~~c.rek.le Ba~· 
1 

•. ülebilecegını ve Haıı 
tıuc au goı . . 

d l ı l.e,eriyle bırlıkte Bar · 
rao a a t.u 

ıe rek tayin edıltcek yer 
tına ge kl . · 
den hadiseyi tetkık edece erını 

İspanyada karışıklık·' 
lar devam ediyor. 

Madrid : 19 (Radyo) - Sira
gostadı da Ü rfi idare ilib olun 
muıtur . 

Madrid : 19 (Hadyo) - Bü
yük bir grev ilan ·edildi . Siyasi 
mahhusların bulunduğu:hapsha
neyi bekliyen poliıle nümayişçi
ler araaında vukua gelen çar -
plSmada bir kişi ölmüşilir . 

Madrjd : 19 (Radyo) - Sira 
gostaCJao dönmekte olan polis ıe
fi bütiın zabıta kuvvetlerinin se· 
ferher olmasını emr etmiştir • 

Koministlerin siliiblanmskta 
olduğu anlaşelmıştır • 

Yeni ingiliz krah bir 
çok nişanlar dağıttl 

Loodra : 19 1 Radyo )- Yeııi 
kral sek~zinci Edvar, üzerinde 
Amiral Üniforması olduğu halde 
ilk Seremoniye başk:anlık etmig· 
tir . 

Bu seremonide kral , yılba§ı nıü 
oasei:u~tiyJe babası beşinci Jorjuo 
vermi~ olduğu nişanları dağıtmış
tır . 

200 kişi nigan almıştır . 

lsviçredeki NAzi 
teşkilata 

Berlio : 19 ( Radyo ) _ t8• 

viçredeki Nazi te~kilitı IAğvedil. 
di . Diğer siyasi te§ekkOllerin va
ziyeti de mütalaa olunmaktadır • 

Benim gözümle : 

İttifaklar sistemi 

Sovyet - Fransız karııhklı yar· 
dım paktıoın Fransız meclisinde mü
zakeresi , mecliste ve Fransız mat· 
buatında u~un münakH§alıua sebep 
oldu. 

Bu miinaka§alara, daha ziyade 
Fran saoıo iç siyasasına aid endişe· 
leriu amH olduğunu kabul etmek 
lazımdır . 

Sol partilerin hararetle müda
faasını üzerine aldıD;ı bu anlaşma· 
mn naeyonalistlerin hücumuna uğ
rayacağı şüphesizdi . 

Karıılıkh partilerin leh ve aleyh
te gösterdikleri delil ve sebebler 
ve Fraosayı Sovyet ittifakına ıevke
den zaruretler ne olursa olsun böyle 
bir yaklaşmamo ortaya koyduğu bir 
hakikat vardır : 

Büyük harpten evvel epeyce uzan 
bir zaman Avrupa ve dünya müva· 
zenesini , kuruhnuş olao iuifaklar 
sistemi tutmuştu . Harpten sonra 
sulhu daha ı;ağlam , daha geniş bir 
şekilde tutacağı zoooolunan bir .sis· 
tem kurulmak istendi • Milletler 
sosyetesi ve kollektif emniyet . . Fa· 
kat on yedi sr.nelik çok acı der&l~ 
veren tecrübeler gfüıterdi ki ; baş· 
langıçta büyük umutlar h~slenco 
hu beynelmilel ıuüesseee , milli ih
ıiraslann , ihtiraslı emellerin doğar· 
duğo ihtilafJon halletmtk hususunda 
beklenildiği gibi müesser olamıye· 
caktu . l~tc varılan bu neticedir ki· , 
milletleri var kuvvetleriyle 8ilihlan· 
mağa , kuvvttli huluomağa sevk 
etti . Yer yer anlaşmalar , birbirle· 
riyle menfootleri uvao milletlt>rin . 
yeniden grup grup toplandıkları 
görüldü • 

Kollektif em niye tin en hara· 
retli müdafii olan Frantıanın bile 

' efkarı umumiyesini ikiye ayıran ve 
lç siyas11sında tehlikeli bir vaziyet 
dotı;urmosından korkulan bir paktm 
altına imza ım koymaktan çekinme· 
di~ini göriiyoruz. 

Büyük harpten evvelki ittifaklar 
sistemine yrniden dönülüyor.Bu eski 
ve yeniden kıırulmajta başhyan sis· 
tem Avrupa ınuvuzenesini yapabile· 
cek uıi ?. 

A vrupaoın havasını bulandıran 

0 kadar dik«"nli , tehlikeli ihtilaflar tt 'b ar dolayısile mem -

-"' .,.ltl 1.: acatındao k&ybettiği mu-
ttarda t . . k ı 

bildirmiştir · • .var ki ; ıulhuo i tikbalini hiç bir ( Bartın.) 
·tTI ~ unzmuı azancı, ,, 
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Hitler yine Yahudilere 
ateş püskürdü. 

Almanyanın mağlubiyetinden ve bütün 
mesulmuş. felaketlerden Yahudiler 

Yahudilere ytnlden ateş 
piislcüren Hltler 

Bertin : 13 (özel) - Adolf 
Hitleri düo sabahki kadar iuzğm, 
ateş püsküren bir vaziyette gör
mek sık ıık rastlanacak bir şey 
detildi · 

Fuhrer, sanki bir volkan keıil· 
miı ve ağzıodan fışkırao alevli 
lavlarla Musamn ümmetini boğ 
mak istiyordu. 

Oou bir kere de dün Schoerio 
<.le İniçre n.zi tctkilatı reisi olup 
bir Yahudi talebe tarafıodan öl

düriilen Goıtloff'ın cenaze mera· 
siminde konUfUrkeo gördüm. 

Hitlcr bu ölümiJ Y ehudilere 

hücum için yeni bir fırsat saydı 

ve bu nutkunda onlara §İmdiye 
kAdar bakikateu hiç duyulmamış 
şiddetli kelime ve cümlelerle hü
cum etti. 

Ve Yahudileri Almanyanm bü· 
tün felaketlerine sebep oJmık!a 
itham etti. 

Büyük bubi Y ahudilerio ateı
lediğini, Alman milletini arkadan 
durduklaı1 için Almany8bıD harbi 
kaybettiğioi, ioflesyonu oblarıo 
yaptığını hatla Vaymar cümhu 
riyttı devıiode bile eıdece İmpa
ratorluğun aleyhinde çalışmaktan 

La~ka bir şey yapmamıt oldulılı 
unı ilave etti. 

Y ııbudiltrin bu günkü vaziyet· 
lerinc t~mas edro Hitler: 

.. Bu gün dahi yabancı memle
ketlere iltica eden bu insanlar bi
ze zarar vermek içio ellerinden 

gelen her ıeyi yapıyor, her vaeıtıyı 
müracaat ediyorlar. 

Fakat beyhude.. Çünkü Na1 
yonal-Sosyalist Almanya kuvvet· 

lidir. Ve düımanlarına kar~ı ken · 
dioi müdafaasını çok iyibfür . ., di· 
yerek sözlerini bitirdi. 

Bu nutuktan s~nra bazı ma
hafilde, Yahudilere karşı Alman· 

yada yeni bir taarruzun batlama. 

sındıo ko rkulmaktadır. 

Habeşler yılgmlık 
göstermiyorlar .. 

Makalle doğusunda yeni ve mü
him bir harp daha başladı. 

.. 
ltalyan hükumeti harp masrafına 
karşılık olmak üzere bir milyar üç· 
y(iz elli milyon titr.elik yeni bir tah

sisat daha kabul etti 
Ankara : 19 (A.A) - ltalya

dı harp masraflarını bir milyar 
530 milyon liret arttıran yeni bir 
kararname neşredilmiştir. 

Dün İogilterede lordlar kama 
rasında ltalyan-Habf'Ş anlaşmaz
lığı hakkında müzakerrler olmu§· 
tur. 

Dışişleri bakanlığı müıtaşau 
verdiği söylevde dt-miıtir ki: 

Hepimiz harbin bir an evvel 
bitmesini orzu ediyoruz. Zecri ted .. 
birlerin mütemadi yen aı tan taz
yı kı İtalya üzerinde ttsiriui gös 
terml'lctedir. 

lstikbal hakkında oikbinim, 
milletler cemiyctiı in mesaisinin 
muvaffakiyetle tetevvüç etUiği 

göıt~recf'ğini zannediyorum. 
İngiliz filosuouo ltalyaya kar· 

şı kullanılıtığı yalandır. Filo teb-

.. 
ııirlt'min kati olarak temin edece~ioe 
inıcıamn inanası gelmiyor. 

Dünya kurulahdanb~ri oldu~u 
'gibi bn~ün 'de en emniyetli huzur ve 
sulh çaresi; etrafına korku verecek 
ve kimsenin el uzotamıyacağı 'kadar 
kuvvetli olmaktır: 

Ezeli hakikat !. 

- Neo:ad GüPen -

dider doloyisile harekete getiril
miş ve ancak muvazene tesis edl· 
lcceği nisbette tıkviye edilmiştir. 

İtalyan uçakları dün Deısieye 
30 bomba atınışla.1d1r. 

Loodıa : 19 (Radyo) - Mara

ıal Badogliyo Mllsolıoinio tebrik 
telgrafloa verdi~ i cevapta: 

·Adua ölülerinin intikamı ı · 

lındı. Şimdi onlar mezarlarıoda 

rahat uyuyabilirler" rdemektedir. 
Adiıababa : 19 (Radyo):- İ

talyanlar Makallcoin cenubunda 
vukua gelen ıoa muharebelerde 
ancak beş lkilometre ilerleyebil
mi§lcrdir. 

Londra: 19 (Radyo) - Lord 
Stanhu, lordlar komarasıodBkl bir 
beyanatında : 

Ne logiltertnio ve ne de mil
letler sosyetui azalarından biri 

sinin İtalyaya yeoi sulh teklifle· 
riodc bulunmıyacığını söylemittir. 

Ankara ; 19 (A.A) - · Almen 
ıjanıı Adisababadııa öğrendiğine 
göre. Makallenin doğu ve doğu 
cenubunda mukarebc tek1ar hat · 
lamııtır. 

Bu bölgede İtalyan kıtah llzun 
yütüyü§lerden ve devamlı yaj'mur· 

lardan fevkclade yorj'mıdur. 

_ , __ 
Dünkü yağmur 

Yılhk yağmur vasatisi 
tamamlanmışbr. 

- ... -
Dün tabableyio bava kapılı 

idi Öğle üzeri hafif ve :ırahklı 
yağmağa haşlıyao yağmur, ıııaat 
14 den itibaren sürekli ve şiddet
li bir bal almış ve bu ıekilde geç 
vakta kadar yağmıştır . 

Gazetemiz makineye verilir
ken yağmur aynı şiddetle yağı . 
yordu . 

Bu yıl kış mevsimi" geçe11 yll
lardan çok farklı olarak fazlı ya
tıılı gtçmiş ve böylece ovamızın 
yıllık yağmur vasatisi olan 600 mi · 
lımetre şimdiye Lcadar tamamlan· 
mı§hr . 

Ôoümüzde yağmurlu geçmeıi 
icabeden bir kaç av daha olduğu 
na göre , bölgemizin yıllık yağış 
miktarı bu yıl normaldan çok üs 
tlin olacağa benziyor . 

Pamuk mabıulüallo iyi olma
sını çok müessir olan bu f1Z(a 
yağıotaD çifçilerimiz ne kadar 
memnunsalar, huoun hububata za
rar nrmtsinden de o kadar kor
kuluyor. 

Suriyede çarpışmalar 
devam ediyor • 

Ankara : 19 ( A. A) - Su
riyede askeri bimayesiode a . 
çılmJ§ olan mağaz•lera karşı hal
kan boykot yaptıkları ve Halepte 

poliıirı nümayi§lere ateı eder~k 
bir kaç ki§inin yaralandığını bil· 
dirmekt<dirlcr . 

Avusturya dıA işleri 
bakanı ltalyada 

Roma : 19 (A.A) - Avullur 
ya dış iılcıri bakanı ile ltalyı 
dış itleri bokani müsteşarı bu
gün Floranl':l yakınında görü§· 

müşlcrdir . 

General Göring Varşo· 
vaya gitti 

Var şova : 19 (A.A) - Alman 
hava bakanı Geberal Görinğ bu 
sabah Varşovay• gelmiş ve Cum
hur başkıoile haşbaka.ı ve dıt 

işleri bakanile gÖrÜ§mÜftÜr . 

Beş senelik pa
muk programı 
Ankara - Tarım bakanlrğı , 

he§ stnelik pamukçuluk progr•
mı üzeriodeki çalışmalarını bitir
mi§tir . Muhtelif pamuk mınta · 
kalarında yapılan tetkiklerin ne
ticeleri tespit edilmektedir , Ylik· 
sek kalitede pamuk istihsalini 
temin için, bu seneden itibaren 
muayyen çP.uelerde. muayyen za

manlarda yalnız mu•yyeo tohum .. 
lar ekilecektir • 

İkinci beı senelik programın 
bütün e11al6rt d• tespit edilmiştir. 

Habe§ resmi mahafili, ıon Ma· 
kaile muharebesinde İtalyan teb
liğlerinin fevkelade mnbahğalı ol· 
duğuou ve bu muharebeye Bas 
Mulogata ordusundan yalnız bir 
kaç bin "iıinio iıtirak ettiğini ve 
Habet topçusunun bu ınuha~ebe
ye girmediiini biJdirnıektedır. 

Stafani sjaosı:da Ras Muloge
ta kuvvetlerinin tiddetli yığmur· 
Jardao ve kesif sisten dolayı İtal-
yan bava kuvvetleri ter ah odan 
takip edilmediğioi ve Rasın ku· 
mandasındaki bütnn kuvvetlerin 
bundan istifade edrek Çt-kiJdikle
rini yazmaktadır, 



;ı 

an doğu illerine 
Yurdumuzun bu bölgesi tabiatın bin 
bir :z.eı inlikler-i e urağolmuştur:. 

Y a=an Kemiil Kadri Kop 

1-

Deıtc•rli yHzıln rilt' iiı t> ıle rıbt•ri gaz~ıı·mizi mutlulandıran arkadaıımız Ke· 
mal Kndri Kop, im .t( fo <1 biZt', Scylı <1 ndau ha~layıp doğu illerine uzayan 
bir lPıkik gı•zisinırı ir. ı ıh hı rını y:ızını ur . 
OJmrlarımız turnfındıı lH'r l.ııılde IH' \ 'e seve okunacağını umduğumuz bu 

yazısı hu ~üturılurda hir kaç gün iire<>rktir. Bu güo ilk kıtmım unuyoruz. 

Bahçe istasyouu mın takasın · 
da ~~kid f' ll geniş ölçiidt: orman 
ve keHste işleri ppılı mış. Zaten 
buradan fa JleH• p11şa is tasyonu 
mıotaka~ına ve batta ond n daha 
iletilere kad r bütüu v diler oğaç. I 
fundalık ve meşel ı k lc- it doludur. 
Ruha kasavet H. ici çorek man
zaralar, çöl benze r i ye rle rJ r- çıp · 

lsk Vt! hııtakhk \'adi l r hurolnrda 
buluum z •. Bütüo t re n yoiculu 
ğuouzda, oefıs bir çnm ve ıslak 

toprak lwkulen , lr •n yolc1; · 

luğunu ueutturacak k ad r bol 
' . oe~ e verır . 

tir • 

r.yh ını-Mareş - G z ı antep 

zaviyrsiniıı tam oıt a sında ve üç 
mubtelif -istik:ınıet e ç 1 n ıh mir

yoluflun birl eştiği voktu a bulu 
nan Fevzi pdşa isin yo . u; ıJeniz 

seviyesind en 383 kılo:n t · • yük 
ıekliA-indedir. 

Malatya,ya doğru 
mi ·io gt>çıiı,?i yeılerd 

vzay.uı d e 1 
ve buredun 1 

•ll kilometre ilerideki <Eloğlu) 
durağında-bu rıokam 450 ye kadıtr 
diişer. 

Fevzi paşadan sonra geçeceiti
miz hatlar t mamen cumhuriyet 
devrinde yapılmıştır ve opun e- [ 
seridir. 

Zaten Anadolu h·uitaeını kap· 
liyao bir çok Jemir yollan onun 
Ulu~'a verdiği eserledir. 

1924 de ve hemen bemrn Cum 
buriyetle brıaber ba§lıyao drmir 
yolu Çi\JJşmaları, ilk vr. temelli ve
rimini 1930 da Ankara - SivH 
hattında verdi. 

Cumhuriyetin geçen 1% yıh i
çir.de yabırnci t~k bir lruruı ser 
mayeye bel Lnğlamadau k~nd~ e
ml"ğimiz ve kendi Ulusal kudre· 
tuııizle yapıl n bu hatların uzun· 
lnğu bııgün binlerce kılometreyi 
çoktan aşmış bulunuyor. 

Cumhuriyet, Zooguldak ve 

Samsun iskelelerini orta Anadolıı

dH geç.·n iki uzuo hat tebekesile 
Mersin limanını> v~ yine batı ve 
orta Ane<loluyu doğu ıllerini mü
him merkezlerinden hıri Diyarbe· 
kire bağladı . 

Sivastan geç~n uzun bir kol, 
kıs" bir gelecekte İzmiri Erzu
rum'a ve ta uzaldardıtki Karıa 

bağlıyacektır. 

Çok sümiyecek Ankarada b1 r 
neceğimiz bir treu, bizi bir kaç 
günde Van'a götüıecekJir 

F c:vzi p3Şıt durağınd:ılıi yarım 
saatlik mola cabuk geçit ve tren 

rqutad dpdüğiiqü çal•r•k yola dü 
zültJü. 

Anadolu haıitasıoa göıe Sey
handpn itibar~n hep doğu kuıeyi 
jgtikametini kovaliyoruz. Bu du 
raktao oura, tr~nin lokomotifi 
daha çok kuzey tarafJoa doaru 
başını almış gidiyor. 

Rakım giUıkçe inmektedir, 
Bundan sonra 15 inci kilometre· 
de (Kömiirler), 30 uucu kilom~t
rede <Keçil«"r) duraklarını geçe· 
r ~k 42 inci kilometrede (Eloğlu) 
durağına gelılik. · 

Huusı, f\1ar ş'a en aksn du 
raktır . .Fekat oe yazık ki; bu bat 
.Mar ş Ke abasındao oldukça u · 
za ktan gtçirilmiştir. 

.Maraş'ıo bu hatta kiiçülc bir 
hatla bıığlooması, Maraf,tn çrşitli 
bakımdan g erekli kalkınması ü
zerinde şüphe~iz ki büyük bir 
tesir yapacakt1r. 

Trtnimiı bize Maraş k11saba 
ı;ını gö term r yen ve doğuya doğ· 
ru bi ribiıi üstüoe yığılarak uza 
yan mor renkli Qİr değ silsilui· 
uıo güe>eyincfe ovaya benzer ol· 
dukça geniş v~ çok münlit bir 
vadid«"n g~çiyor . Treo işyarları 

gece yarısı M•lutyaya vaıabilece· 
ğimi1ıi söylüyorlar . Eylül sonlar. 
akoamlarının alaca kaıaolıkları 

üstümüze çökerken trenimiz d., 
vadilerio arasına girdi . 

Fevzi Pırş c;fao soora 54 dOo· 

cü ki!omtlrede ( köprü ağzı ) ve 
69 uncuda ( ı ,.arlı ) istasyonlarını 
geçtik , aıtık müt,madiyt>n yükıe 
Oyoıuz . 

Bit )'olen arkada§ ; 
- ön yükseliş , ta 169 uncu 

kilometr,.d~ki ( Viran şehir: ) e 
kadar sÜrt!Cclc '~ h•l orııd•n aoa. 
ıa Mplatyaya girinciye kadar İDİ§ 
ıo e cektir . d~di .. 

. ·- ·-· .. - .. - v ..... 
• - • ol .. - ..-.~ .. 

A m,nya 
mü t mlikel 

(Türk Sözl) 

• 
rı 

r dünya petro unu 

idare eden kuruml<•r ve 
kazançlar. 

ŞEHiR DUYUKLARI .................... 
Halkevinde 

Amerika Almanyanın 
müstemlikeci olmasına 

razı değil 
1870 

Yaran istifadeli bir top
lantı var Standardoil petrol şirketi 

senesinde RokfeJlcr tarafından bir 
Jnilyon dolor sermaye ile tesis ~dil 
mi~ti. 1910 senesinde şirketın ser 
mayesi 200,000,000 doları bulmuş· 
tur. Yani iki ~üz misli artm~tır. O 
tarihte Standardoil Amerika müt
tehit hükftmetlerindeki petrolun 
yüzde doksanını istibaaı edıyordu. 
O tarihten sonra yeni kumpanya
lar me~dana çıkmış ve oiddetJi re
kabete başlamıştır. Şımdi Standa
roil senedo 126 milyon varil pet
rol iBtiheul ediyo. 

Nevyoı k, - Pek çok ga-ıete· 
lerıle ba"'akale ve ihtisas maka 
tel ri n~rioi:ltn "V altu J.,itmao 
son neırtttiği bir makalede : 

İngiliz meclisinde cibın miiı· 
temhkıelerioi alikaclar deo aoo 
teşebbüs bOtün cibaoı ve aynı za· 
manda Birleıik Amerikayı da 
alakadar eder ! Bazı müstemlike
leriu bazı devletlere verilmesi 
meıe-lui çolc mühimdir . 

İngiltere hükOmeti Almanya 
müıtemlike verdiği takdirdt Al
manyayı habıi kuvvetler t~tkilioe 
icbar edt:cr ğini elbet takdir et
miştir . 

.. Biı AmerikalılH l\loo Rue 
eaasıoı koyduğumuz için Ameri 
kadan bir karış yerin her bangi 
bir devlete vermeğ l niyetimiz 
yoktur; buaun için, arzan ıair ci 
het)erinde toprak taksim ve be· 
diyesioden kOt kumuz yoktur . 

Yalnız Almanya bahri kuvvet · 

leri11\ a~h,dığı zaman. Amerika 
da aynı tUl'ett~ yeei kuvvetler te· 
eisine mrcbur kalacakter ve bu 
cihette İngiltere bükümeti gibi 
biz de mOıt~mlikelerin yeniden 
takıimine taraftar deiiliz . ,. De· 
miştir . 

70 bin yıl önce 
kullanılan eserler 

Kafkasyada A.bnzya knltürü ens
titüsü tıırafın<lan teşkil rdıJen ar· 
keoloji lıeyt<tİ son günlerde }>f'k 
mühim bir keşifte bulunmuştur . 
Sahum şehrinden pek uzakta ol· 
mıyen Yaştuk köyü civarındn Ke
fesuri ırmağı ağzıoda ve Galsk 
..ml&taka ile Abazyanm bir ~k yer
~erinde tuştun Aletler ve bir takım 
~IY.ll elde ediJmiıtrr. 

Mutebossı"ların fikrine aöre bo
lırnan ş·ıyler tıış devrinin ilk çağ 
laqna, yotmiş bin ytl önceytt oit 
tir. Bunlar şiNdiye kod r Rusya 
topaklarında bulunan eserlerin en 

eski,,idir . 
Bu eserin bulıınmaet tarihten ön-

00:ki insırnlorın hayatını vo Adetle
rini tetkik etmek için pek mühim 
vesikalar teşkil <ıtmektt!dir. 

S yhırndan hareketimizin ilk 
gece1inin yarısını trende ve yarı 
srnı da,.pir ariza olmazsa. l\lalıtya 
da geçireceğ• z . Üstümüze çöken 
ifcenio koyu karanlıkları arasın

da artık tren duralilarmı Hyamı 
yoruz . 

Kompartamaoıo karıımdalci 
yumUf3k kö§eainde Oiyarbekir 
Urbayı Şeref Uluğ , beri tarafta 
Malatya - Si-vaa aras• nakliyat 
işleriyle uğraşan Hayri , ı<elum
da Diyarbekiriq ileri tt cimer le· 
riodru ve t'lki bir aile olan Ge 
v~rini oğullarıodao Fazlı , ötede 
Diya' hekirde musiki aletl,.ri Hl 

makta uğraşan Kemalle koouıu
yoruz . 

GaziaotepteD gelmekte olan 
Hayri , bize Antrp fıstığı ikram 

etti . Narlı ietasyonuodan aldığı
mız yarı tatlı yan e§ki narlar da 
bu çerez ıofuı;ııu slblemişti . Ve 
herlıH neşeli bir konuşma hn .. t 
içiude huluauyordu . 

ş.~nf Uluğ keadiıiae bas ko .. 
nuşma üsli.ibiyle aulatıyor , oaun 
11,ası bitince Hayri baılıyor •• 
arada bir Fazhoın ısrariyle Kemal 
hafif bir öksiiım~den eoorl:I bu 
havalide çok ıöylcneo •e sevilen 
( Egin ) bavasile t&rlcft sövlüyor, 
demir tcknlelclerio raylarla ç•r· 
pışmatından çı~•o gıcırtı)ar ara 
11ra kulıklarımızı hrmahyor ve 
Malatyaya kadar uyumam•)ll ça. 
lışıyorduk . 

..... $Qnuvar -

Bütün dünya senelik petrol is. 
tihsali bir milyar dört yüz milyon 
varili bulmaktadır • Standardoilin 
iıtihdal elliği ma1 tar az olmnlda 
beraber bu kumpanyanm kontrolu 
altında muhtelif büyiık müessese· 
lcr nrdır . IBuularda StandırJoil 
of Niyocars,Enternasyonal petrelm 
kumpanyası, Emperyal oyl limted 
Sokoni oyl limitedcir: 

Cenevrede yapılan tetkiklerden 
hiç beklenllmiyen meıaklı n.etiee 
ler hasıl olmuttur. 

Royal Dutch Shell kumpanyası 
Holandalılar · tarafından tesis edil 
diği halJe şimdi bunun sermaye ve 
iıtilısolin ı le Fransızların yüzde 40 
hisse11i bulunduğu meydana çıkmış· 
tır. Bu kump&nya senede 25 mil
yon ton petrol istihsal eder. 

Şimdiye kaaar ehemmiyetsiz gö
rülen Franıız petrOt kumpanyası · 

nın Iraktaki istihsol4tın en mü· 
himine sahip olauğu "Dolaşılmıştır. 
Bu kıımponyaya Fransa hazinesi 
475 mılyon frank sermaye tahsis 
etmiştir. 

logilt~re hükfimeti de lngHiz
lran petrol kumpanyasında hine
dardır. 1909 senesinde teııis"etiiten 
bu kumpanyanın sermay<ısinin yü.1· 
dt! elli altısı İngiltere devletinin 
hazinesine aittir. 

Dünyanın başlıca petrel müs· 
tahsillerinin kazançları seneden 
seneye aı tıyor. Son zamanlarda ae· 
nelik dünya petrol istihsalinin kıy
meti yüz milyar doları bulma tur. 

1926 senesinde Standeroil ser· 
mayesinin yüzde yirmisi nisbetlnde 
kAr temin etmişti . Cihan buhranı 
bu kArı yüzde nörde indirmiş ise 
de sonradan tekrar yükıeldikçe 

yükselmiştir. 

Şel Tıransport ve Royal Dutch 
ve lnglliz-lran petrol şirkıltlerinin 
dahi temettüleri nishettedir. Hep
sinden çok ve yüksek olan lngi· 
liz - lranınkidir . 

1934 senesinde Ş 1 Transport 

3 milyon lngiltz lirası tem,.ttü yap 
mı§tı . Royal Oottch ise bunan on 
misli temettü yapmıştır. 

Buzlar diyarında 

Nasıl düello yapıhyor? 

Gtöolandda Y•O•Y•• Eskimo· 
larıo çok ıarip idrtlerı vardır • 
BuoJar ara sıra aralarında tuhaf 
bir dllelloya ıiri§irler ki buna 
ağız kavgası demek doiro olur. 
Yerlilerden biri , hem§erilerioden 
biri tuafmdan tahkir edil~cek 
olursa hemen oturur • batmlD• 

k8'fl tıiı: hicviye bez1rtamaya bao 
lar . Bunu lı;arısına ve ev adamla
rına da öğretir . r hayet d64m•· 
oiyle karşılaşıcağını bütGo köy 
halkına ilin eder . lki taraf kır · 
şılaşar • 

Hakaret gören b.zu lıdtiı hic 
viyeyi • ara sıra davul çalarak 
okur ve bur.un nt'karatıoı kendi 
taraftarlaırı bt-p bir ağızdan tek
rar ederler . Sonra mukabil taraf 
buaa cevap verir ve baaauouı gü · 
lüoç t'araf.l.a.tıaı a. tıy.a koynuıya: 

UDU 

Yarın akş•m ıaat 20 de hel
kevi Ar Jıomitesi tarafuıdan Bi· 
ze'nio hayatı hakkında Halkevin
de istifadeli bir konferans veri · 
lecek ve oouo eserlerinden ''Kar· 
men,, filim olarak gösterilecek 

tir • 
AyrJca Halkevi lcoro he-

yeti tarafından muhtelif par· 
çalar :söyleneceği gibi ğ .. çen 5 
ıon ~ioun kurtuluş bayrammda 
halkevi tarafından filme alının 

ıenlık ve me-rasim de orada si 
nama perdeıide gösterilecektir . 

Uraycapara 
cezası ile ceza -
landırılanlar 

Arabacı Hıdır oğlu Hasao , 
Mebmad oğlu Mu afa, Ahmed 
Qtlu Mehmed. Mehmed oğlu Hi· 
mo caddeyi fuıulen i§gal eltik
lerloden 100 er, Kaçakçı Gök Ha 
saa oğlu Adem kanara harici ke
çi keıtiğinden 500, bakk!ll Süley-ı 
man oğlu Mebmed, bakkal Bilal 
oilu Salih . Boıkuı t karıtık yağ ı 
sattığından 300, arabacı Abdül , 
kadir oğlu Kemal. cadde üzerin
de llarına torba takdığıotlın 

100, Abdullah oğiu Ali, arabacı 

Abuzer oğlu Abdurrahman, İbra-
b m oğlu Oımao arabacı rlbiıesi 
geymediklerirıden 100 eı. otelci 
Abdurrahman oilu Fuad fiat ta 
rife levhRsı bulnndurmadığıodao 
100, ziraat baokaainda tahsildar 
Ali balkoodao caddeye bula§ık 
suyu döktüğlinden 200, eaki nü
fus başkatibi Ali Rıza , dikişçi 

Sıddıka, eski nüfus Müdürü Mab
mud Zebni caddeye pis su dök · 
Uiklcrioden 200. arabacı Mehmet 
oğlu Nıyazi caddeyi işıal ettiğin· 
den 100. deveci Tellinin oğlu 
çok• Cumali caddeye deve bağla
dığından 3000, ekmekçi Ahmed 
oğlu Hacı nokaao tarhJa ekmek 
tarttığından 500, deveci Halıl oğ 
lu Abdullah , lbrahim oğlu Ali, 
lımail oğlu Cumali, Ali oğlu 
Mahmud develerini :açıkta ba§ı 

bo~ buaktıklarıodao 300 er, sey· 
zar &ebzrci İsmail oğlu Necip pa· 
zar haricinde lahana 11ttığtndın 

100, ekmekçi Ömer oğlu Sıtkı 
fırın bacasını temizlemeyip yun 
gına sebebiyet verdiğinden 500, 
çaycı Duviş oğlu Haaan caddeye 
idrar yaptığından 200, reçnber 
Durmuş Ali oğlu Mehmed kom
ıusuoun duvarı dibine beli yap
tıiı tahkikat yapılıyor .) 

Y ıığlıcı Şevkı cııdrleye pis ıu 
akıttığından 200, Muıtef a oğlu 
Ali ehliyetsiz bisiklete bindiğin· 

den 100, Rİrıuar Hasan , boyacı 

Aziz. boyacı M1.1sa oğlu Ali 20Q 
er kuruş parn c zuile cezalandı · 

rıtmıtlardır . 

Kitap ve kitapçıhk 

Giresun s-ıtylnı Tarık Us tı· 
raf1Dden oo bet günıle bir çıka
rılan bu derginin •1 üncü sayısı 

da çıkmııtır , Yuıdomozda kitap 
ve kitapçılık mevzuu üzeriııde 

neırivat y pan bu fıydah dergi· 
yi okurlarımıza t .. vsiye cdeıiz . 

çalıoır . 
Nihayet dOello bitince köy 

balkı , ıairlerden baogiıini daha 
kuvvetli çıkmış , daha batır<'ı ve 

daba acı sözler bulup söylemişse 
o tarafa bak verir , mestle de 
lupaou gdder . 

Şaşılacak şPyler 

Otelcinin sak 
-.....-

T 
Eserleri ite değil el 

miyle olsun büyük fııg~ 
Kıplıng'i biz de ta~oıd~ 
terde ölen bu bilyu" Oros 1 
yatioa dair Anekdııtlwwyhon 
Avrupa gazetelerinde' lak ıko 
aların ~a rast geliyor0' mmıı n 

Genç bir İtalyıı> u. An 

Kıp1i11g ölmeden bi~.'m etn 
vel , yetmişinci yıl doll ırmal ı 
ıebetiyle kendisioi sı~alAt 

miı;ı ve büyük romarıCI 1 ynp 
~ ,, · ı 

yatındakı bazı tuhaf ~e 1 er 
latmıştır. Mesela IJuol•olur · 

d ~ehm 
şu ur: 

B. ·· t •• ··k ot' nelen ır guo uuyu 
. . • O 'b"" ,0 •. e\·ıll'>lnıuş 
rısınm mnı us .ı 

k L' plıtıafidir 
geçerken azara o.J ~• 
. . . b" kıSll"' mel. 

sıoe gırmış ve ır 
. . B .. erio'rtlmn• 

etmıştır . unun uz ık O 
otelciye bir mektup 1 L1

.
1
."d 

· mu o rar , ziyan talep eunıf A 

b• l t1ZUr 
ır cevap a amamış · 

11 
k 

mektup:da tesirsiz k• ç;l • Ş 
Ozerine romancı biıı~ a 
ciyi bulmeğa karar 'ile Nı Y~fı 

urı: 

le gitmiş . tf!rtb 
Otelin sahibi ile k9 ..,. l~n. 

. b ··tc ,..e ın 
şıla~maz otelcı üyll 

• 1. 

ketle ouu kabul etlll'~. lkinc 
sioinlhüyük bir takd1',:ta i 
ğunu söyledikten so0'~· Toı 
nun sebebini biraz dP 5 

0 ta 
suretle izah etmiş : .Je çal 

1\1 ·· - Kı· pli.,, ~ - osyo ~ tovs 
mektubunuzu bir el 1 _,Nabi 
töı üne iki lngiliı lirası ni y 
İkinci mektubunuz it' esile 
defli bir tonla yazılr01 Ser 
için beş lira etti . Ce"~ ren 
mek ıuretile ü~üocn ~1"1 gu 
bunuzu almaya ve bll n T< 
küfür ve şiddetle ;folıı ımm 
bioaenı ley be r hılde 0' eli 
ceğini dilıüodüm . Ff•t 

Bıbçeoizde yepıl9j.ıa yı 
yanın on beş lira oıdıı 
min ediyordunuz . 

Bu suretle bu par91/)o 
olllcal:tım . Geriye k91~ 
ile sıblıatioize bir kıÇ 
mea mUmküo olacaktJ ~Hu 

Kıplıug bu cevap dan 
keodisiniu ne yaptığıO',ıan 
amk. her b4ilde. bu k• ~en 
bir buluşa gülmekte•• ba 
§ey yapamamıştır . eti 

• • * 
Ebe telsiz: 
1 1 b. l.ı" 1 ,iolluo asan ar, ır ır e 

mek, yok etmek içi0 yon 
ınükea.omeliyeti iç ür~~ b 
talar veren fe~nio, 1 

• 

tı kurtarm k hususurıd• Bi 
dana koyduğu çeşiıJIİ am 

, tı 
rrnıo değerıni inkar 

k dir . 
T l . . b .. ku·· ı tta e sızın ugun · I 

} d k. ..h. ,ol ıf',· 
ıayatıo a ı mu lt.l # 
duını söylemeğe lüı~ \ D 
Son günlerde, yüz bi01 e 

1 · nh metroluk mesafe erı 
1
, 

ıığdıran bu icad ,.k §ıy 
gelmiytcek bir tarzd• ola 
iki insan hayatı kurt• li 

Amerikadan İngıll' te 
den bir yük vapuro0~' ıde 
kadın yolcusu varıl1 1# 
Atlas d<'nizinin ortası 

ıJ e i gı zaman gebe olao b 
ııJI re 

dıocağızm sancısı tL1 

VapurdA ne dokt0' 

d 
,, . il 

oe de başka bir ka 1 

1 , 7 .,., u a 
apurııo kaptanı 

batını korkulu bir re1~11' 
f ı'.>ll 

müş ' Basmışlar el<• 11 ~ : 

i .. Fakat civarda biÇ 
1 

olmadığı içio bir ce~•P "§ 
·ıll 

mışlar · Nıbayet te!ı• pfel 
da büyük bir bnsttıb• Cı'

f• ~ 
mağa muvaffak olnıllf fi lal 
bal meseleyi aulıtw~f 

1 
d ·t'1ıı1 

yapmaları liıımgel ı~ ~ 
lar . Hastahane dokt0 '

1 
1 . b . ki' ya te sı~ aşına 11•1 

··kaptaoıo temız bir go 
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harp yapıyor kütüphaneleri 

soıı T oros ikinci maçım da 
·ı 1 
it.# kaybetti. 
1
' --- - -- v k 

kl .1 h. çok heye,.ana kapıldı. ucut a-k oros yeni kurduğu şe ı 0 ıç ' 
1 oMayhan korşısındu ezilmeJi. Ve biliyeti çok mükemme . . 

d• akıkoya kadar yalnız nefes ve Turan : Toros takımının yenı 

l
man eksiklikleri göze çarpı-, sağaçığı çok mu varla~. hir. oyu? 

o . Antrcnmanlaru muntazam çıkardı . OrLaları ve ınışlerı oyı. 
·r etmekle bu eksiklıklerini Tecrübesi artarso eyi bir futbolcu 

olur. Atılan golde büyük bir his malıdırlar . 
alAL : Hljr zamanki gibi vozi· sesi vardır. 

l Mahmut: Eyi bir muhacim, fa-cı yııptı. Antrenmanla~a l.evam C 
ilerisi için çok eyı bır ka. kat bir türliı mucssir olmıyor • eza 

,,ıfc, sahası içinde müsait vaziyetlere 
~·;:ı.;et: Şuphesiz ki muhacim girdıği halde tereddüt edişi üç mü-

ol ndon çok daha ziyade muvaf: him fırsatı koçırmağa mal <'ldu. Ve 
b 1 b '.ı.eyhan kalecisi de bu üç fırsa. tı lnıuş ve tam yerini u muş ır .... 

fidir. Çıkış ve kes ışleri mü . tam yerinde hesaplı çıkışları le 
el. Kosdi favüllerile sahadan Mahmudun ayağına atılarak kur-
lmnsı takımdaki yerini bot tardı. Bu pozisyona giren muh.a~ 
tı. Daha sakin oynarsa eyi cimler hiç beklemeden ve kalecınıo 
üdofi olur. çıkış yapmasına imkAn vermeden 
Azım : Ciisscsizliğine rağmen şutunu çekmelidir. 
çık ı ş ve kesiş yapan bir mü- Muıaffn: Daha girgin ve mü-
Hasma çıkışlarını daha he- essir bir futbol oymyarak takımını 

··r··ımesi hir merkez muhacimia yapmalıdır. yu u . . . . 

- Birinci say{ adan arlan - ı 
miı olan Almanya. Avuıturya 
Macariıteu. Brezilya gibi mem
leketlere olan ibracat, ihracat 
mecmuunua aocak yüzde 129,5 ğu 
bulmaktadır . Yani bir milyar 570 
milyon demektir . 

Bun• zecri tedbirleri yarım 

tatbi" eden laviçreye olacak bazı 
ihracatı da ilave edebiliriz . 

Binaenaleyh dört milyar it· 
halitdan , 2,S milyarhk bir maa
rafı altun ve titr ibtiyatındao ka· 
pamak lazım gelecektir . 

Halbuki ıon alınan haberlere 
g6re bu ibtiyatlann mikdarı da 
ancak be§ milyardır . 

Binaenaleyh ea nikbin bir 
balle denilebilir lci ; İtalya ancak 
iki sene harbe dayanabihr . 

Dıie• taraftan zecri tedbirler 
dolayısiyle ltttlyanın idbal edece 
ği maddeleri daha pahalı alacağı 
da §Üpbeeizdir:. 

Önümüzdeki ilkbahar içinde 
Londrada garip bir ktitbpbane •9~ 
lacaktır . fıu ktıtüphanede klsrter 
kitap okuyacaklardır. Fakat körler 
bu kitapları göz ilA, yahut parmak 
ile okuyabak değillerdir . Bu kü
tüphanenin lCltapları pl~klardan 
ibaret olacaktır . PIAklara dünya 
yüzünae en çok tanınmış edebi 
~serler, lncil. en mühim feunf ve 
ilmi kitaplor, eD eyi romanlar ya
zılacaktır . 

Bu kütüphanecle gayet geniş 
bir salon içinıle küçükJ küçük ka
bineler bulunacak , her bir ktsr u 
kabineden birine girerek istedik
leri edebi bir eseri, yahut bir he
sap kitabını okuynbilecelde~dir . 
Hat\A bu kütiıphanede körlerın ev
lerine Ariyet euretile kitap vermek 
için ayrı bir servi"' te açıldcaktır. 

Telefonla konuoanlar 
birbirini da görecek 

Berııo - Berlin merkH poı· 

19 Şubat çarşamba akşamından itibaren 

iki blJyük ve miJstesna film birden 
1 

Alber Prejean-Danielle darriea 
gibi iki bUyUk artistin •aheserl 

DEDE 
Karyokaları, Robertaları galgPden barakan bir film 

baştan baf.a,şarkılı, miJzikli, anılı 
kom~8i operetlerinin en mef nı 

2 
Her sınıf halkın zevkini tatmin için protrama bir de 

.sergüzeşt filmi ilave edilmiştir 

( macerat 
8i&1i, aıki , ve fevkalade heyecanla aeral&eft filmi 

Dikkat: Filmler tam ve uzun olduğundan sinema sekiz 
buçukta başlar 

Yakında: - Mumyalar müzesi-
uri: Olgun bir sporcu olan Nu· en başlı bir vazıfesıdır Peaları eyı. 
f\bına hukim olmadıkça daima Çok eyi şut ç~ken bu futbolcunun 
etinin dununda bir oyun oy şut çekmemesi ve gol çıkarmaması 

8inaeoaleyh harbe harcanacak 
para buıusunda sıkıntıya dOoü
lecek , tabii olarak vergiler artı· 
rılıcak , halkıo hayat Jihtiyaçlara 
a1gart haddine indirilecek ve 
memleketin mukavemet kuvveti 
azami dokuz ili on sekiz aydan 

ta ~ar~,h~ri~P u~~odaL---~~~~~~~~-~~~~-~--------~ 
bli ilk bir zafer elde ederek 385 

inci devrede kasti favül yap
israr ettiği için dışarı çıkar 

·ğ J Nu Torosun bel kemı 1 0 an -
takımına faideli olacak şe
çalışmasını ve sakin olma
avsiye ederim. 
abi: Bu eski futbolcu bilgisile 
i yadırgamıynrok oynad.ı.Tec. 
'le nefesinin azlığını 11lare 81 • • 

Sc>rt ~·ıkışlorı ve kesışlerı ~yı. 
t!nmana devam ettiği takdırde 
günlerini bulur. Her heJde Na
Toros sofiorıocla yer olması 

lif mm idaresi noktasından çok 
li olmuştur. 

ff•thi : İlk defo Toros haf hst
bu genç oyuncu 

onmuş böcekler 
canlandırıhyor 

Rusya fenler akademisi tars
an ebedi buzların tedlciki için 
•nan konferans, binlerce H

enberi doomuf topraklar için· 
ayat eserı göstermeksizin uz 

tlerini muhafaza eden bayvaıı
bakkında mühim tedkiklerde 
nmuıtur. 

zak "arkta Skovorodinslci de 
. nan fenni araştırd\alar ıstaa· 

u l b .. 
oououn yaptığı tecrübe er . u 
bir mun ff akiyet göstermıı 

B. .. . teudüfen tama mile 
1r gun ; 

lan bir bataklıkta ı.bef, 
muı o .. 
metre derinliğinde ya§ıyan ku· 

k 1 bag· a cinsinden ve ap um .. ü 
i böceklerden hayvan num -

eri elde edilmiştir. 
Daha birçok nümüneler ted 
ediler""k böyle binlerce yıl 
beri donmuş topuklar içi~de 
ıyan bir çok böcekler, yeoıden 
landırı(mıştır. 
Bunlu timdi normal bir ıu~et· 

tekamül ttmekte ve nesil vu· 
e getirmektedirler. 

İoi ve ne söylerse o suretli" 
tket etmeıini bıldirmi~ · 1 
Derhal kadın nakleciilmİ.f, kep-

bey,,z gömleği geymış ve 
••klarıoa telsiz ahiztısini tak
ı Ve iıe bışlamı§. Bir saat 
•:a taze ve keskin Lir çocuk 
i ortalığı çınlatmağa başla

t .. 
z .... ıvalh lcapt~oın hiı- aklına 1 . '.11' 

lllıyeo bu meslekteki muvaf-
~Yeti her halde sıkıntııındaa 
j •z olmamıetar 
1 başa düşme.sin 1,. 

N. G. 

hatadır. 
Servet: Uzun boylu ve sıkı VU· 

ruşlu müdafilerden kurulmuş Sey· 
han karşısında ufacık boyu ile hiç 
muvaffuk olamadı. 

Fahri: Top sürOş, ortalayışlerı 
mükemmel. Fakat çok korkak. 

Toros bu mütevali mağh1biyet
lerini yalnız nntrenmansızlıklarında 
aramaJıdır. Takım hiç d0 ıanne<lil
diği kauar kuvvetsiz değildir. Otlba 
sakin ve enerjık bir oyun oyntlrsa 
karşısındaki bütün takımlıırıo oyu
nunu bozar. 

Çukurova bölgesi futbol 
Antrenörü 

EŞREF TEVFiK 

Alman yada 

Türk pamukları 
Türkiye - Almanya tkaretian 

de 1931 - 35 mevıimine kartı 

fazla sürmiyecektir . 
Buna g8re Musolioi için ye 

gine umut, bDyllk yağmur mevai· 
mi haılamadan, yani Marttan ev

vel Habeıietaoı kati olarak ezmek
tir . 

Fakat hu mOddet zarfında ıu
hur edecek güçlükleri yenmek 
ooun içio mllmkOn olacak mıdır ? 

Ve ıoora, "ötülüğilnil ve veba 
mdini kimsenin inkar edemiye
çeği bu 11keri ve ekonomik tart· 
tar içinde kazanılacak bir zafer 
biç meaabeıiode d~ğ'l midir ? 

Deoilebıllr ki , Faıiat büyük
Jeri yavae yaHı kendi çukurlarını 
kazmaktadıdar . Fakat yazak ki 
oraya kendilerile beraber İtalyan 
milletini de ıOrükliiyorlar . 

italyada yerli tuvalet 
modeharl 

1935-36 mevıimiode daha n Roma - Torlaodın haber ve-

ldl~metre meaaftdea tablo nakline 
muvaffak olmuştur . 

Bu kadar uzun bir me11leden 
kablo ile nakli ilk defa olarak 
yapıl~bilmiı ve aakledi~en tab
lolar gayet net olal:alr gözOkmG§· 

t - Bundan sonra artık lıu kaur. 
dar oıua bir meaa~e<ıen birliir· 
lerin• telefon eden iki kijinin 
birbirini görebilm~ıi kı bil olı
caknr, 

------Paranı!--~ 
Boş yere harcama ve har· 
cıyacaksan yerU ıuab all 

Açık tefekkür 
Yıllardaoberi tutulduğum Ro-

matizma hastalığını kaplıcalara git· 
tiğim halde bar dürlü eyi ettireme
miştim. 

Sinemasında 
Bu. ak§am 

Baştan aşağı sürüklAyici bir mevıua malik ve mükemmel bir Cilan 
Orkestrasının iştırakile vücuda getirilen bu mevaimin en müıtesna 

fılmlerinden biri 

dailUı lleldlJ8B IİIZ 
Bu film bQtilo sinema severlerin beğenecefi bir eser 

olarak kalacaktır 

A arzuyu uıııumı lizerine 5 Kdnun 
kurtuluş bayramı filmi ve 

Karmen Operası 

• 
sanı 

6487 

Alsaray slaema&1 ro1 oyaıy•n pamuk son umanlar· 1 rildiğine g6re memleket dabilin-
da telcrar ehemmiyet kazanmaya de vOcude ıetirilea tuvalet mo- Bu kere bu hastalığımı Orozdi- ~-------------~~-----------~ 

B · ö ı Bu akoam bıtlamı§hr. dellHini tetkike memur motla ba'k civarında doktor asrı ze 
Bu ehemmiyet bılhassa Almıo- milli ofısi komisyon ttçyitt ltılyar. 

yao'aıo biriocikanun 1935 de ticaretianesioe 3500 garanti ali-
çok kıea bir zaman içinde tedaviye Bnynk ve f evkalide eserler 
muvaf•k olar&&'. temamen geçir· 
miştir. Bundan dolayı ıluyduğum 

serisinden 

Ttirlı..ıye'den itbalatı~da m.~mnu: meli vermiftir . 
niyetle g6rülmektedır. Şoyle lcı Yerli malı olduğu bu suretle 
Almaoya'uto Türkiye'den ıtbalatı taadik edilecek olı.a bu modeHe 
birıocikaouo 1935 de bir ay önce- İtalyan terzilerin evvelce yabancı 
sine karşı daha mBHit bir ıurette memleketlerden gidip altialfta 
ialcitaf etmit ve bu inkitaf bilhH· olaukları m~clellerin yerine b 
s~ fnlaca ppmuk itbalitıodıo ile· im olacaktır . 

minnettarlığımın sayın doktor Basrı 
O.ele gezet.,niıle yayımını saygı
larımla clilerim. 6481 

ri gelmi§tİr. 
Dikkate değer ki Almany .. nın 

Türkiyeden pamuk ıtbalah arzu 
eden derec!!!yi bulamamaktadır. 

ÇOnkO fiyat mP.seleıinde Tiirk 
ve Almın fırmaları arısında -
tabii ilgili kontrol dairesinin te· 

.1 pek 0 kadar kolay aolaşı 
sırı e-
)amamaktadar. 

Pıyasaya ~elince • gec~n hafta 
.. de Br,.,men'de kaydedılen fiyat· 
ıçın .. 1 

i muntazam temevvuç er 
la! gayr'•tı'r Şö·yıe ki, Middling 
gostermı:w · . 

ilan 
Fabrikamızda çiğidi hulunan

lar üç güne kadar Oiğitlerini k:al
dırmadıklurı tekdirde her hangi 
bir zarar ve ziyandün dolayı me · 
suliyet kabul ctmiyeceğimizi ilAo 
ederiz . 6483 

l lacı Hasan köyünde H:Act 
B oı a zadeler fabrikası 

Müteahhit 
HAKKI ERSÖNMBZ 

Yiliyat daimi ldnlnllld•= 
1-~936 gönünden itibaren 

bir sene müddetle acık artırmaya 
konulen(451) lira (75) kuruş be

deli sabıklı Bahce k:aza8aoda Ha 
roniye nahiyeıindeki kobbcanın 
936 yılı kirHına istekli olanların 
°/o )'Adi buçuk pey akçeleriyle bir 
likte 3 - 3 - 936 salı günü isal on
da daimi encümene mi1racNttt1arı. 

16-19- 2.1 - 27 6477 

Uni\fers-al Standard Amerıkan pa-
• u ~in libre başına 16- 1~ ~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~! 

~;;6 Js ı3,76. ı1.ı 1936 da ıJ,681 B e 1 e d i y e ili 1 a r ı 
'o 18 1 1936 da. 1 ~.82 Dolar cent ;r -
I' t koydedilmıştır. === 7TiFiEJEi 
ıyn -B.T.T. BÜLTENi-

Kurban derileri satılıyor . 
T. H. kuruma Adana şubaslldln: 

b bayramında toplanacak 
Kur an ~ 
. onatın 26 ıncı çarşam 

derıler ş b kte satılacak-
.. Ü saat 16 uçu 

gnn . kl'l io ogün Hava kurumu 
tır. ıste 1 er 
na gelmeleri.6478 

16-20-23 - 26 

Kemaraltl karşıs•ndaki gazino 
verilecektir. 

icar• 

Kemeraltı karşısındaki belediyeye ait gazino iki &'3ne üç ay müd
det \e ve açık artırma euretile icara yerilecektir. ihalesi martın ikinci 
pazarteıi günü saat on beşte belelıye encümeninde yarıla~aktır. mu
vakkat teminatı yeımiş Leş liradır 

istekhterin ıartnamesini gör-*ek için her ğOn b~lediye yazı işlerine 
te ihıle giınü de belediye encümenine gelmeleri ilAn olunur.6461 

. 13-20-23 - 25 

daateaıa celleaaa .. 
Şaheserini sunmakla sayın müıterilerinio teveccühlerine llytk bir sine

ma olduğunu göıtermiştir. 

Dante gibi 
Ltyemut beynelmilel bir töhretin eaerinden alınan bu eter hötün 

insanlığı alAkadar eden bir ~•erdir 

ilave: diJnya haberleri 
gelecek proğram ; 

Harun Reşit ve Ali Baba 
bUyUk Türkçe film 

m, doktora 
Şevket Şermet 

Y.ağcamii karşısındaki muayeoehaaesinde her gln 
hastalarım kabul edeı. 

Cumflrtesi gnnn ~eden sOltt• yoksullara ve tale-
beye parasız bakar. 6329 18-26 
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DDnyanın en fazla tanınmıf 

Kaymak makinası 

Kızb makbla 
Adiyle tamnmış meşhur 

VEGA ve FORTUNA 
Senede yüzlercesini satan deposu 

Rasih zade birade~ler 

Halefi 

Rasih Zade Feyzi 
Adana-P. K. 93 

Tecim evi 

H1:-r zaman her boyda mevcudu 

vardır 11-30 6438 

il 
Adana Borsası Muameleleri 

clNSJ En az 

iyatı 

En çol 
Sahlan Mikdar 
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Ziraat okulu direktörlülündan: 
Nevi : Harici elbİS<3 
Miktarı takım : 74 
Beh"r tukım İçin tahmin edilen 

bedel: Lira 18 kuruş 00 
Depozito miktarı: Lira 99 K.90 
Umum bedf>li: Lira 1332 K.00 

1- Adana Ziraat ve makioiıt 
mektepleri talebeleri için beheri 
çeket pantolon, yolekten ibaret ol
mak üzere (74) takım har ci elbise 
13-2- 936 tarihinden itibaren 
( 15) gün müddetle açık eksiltmeye j 
konulmu~tur.Ebiltme ~8-2-936 

cuma günü Hat (14) de VılAyet Zi
raat direktörlüğünde toplanacak 
komisyon tarafından yapılacaktır. 

2- Elbisenin kumaşı Hereke 
fabrikası mamulAtından ve (510) 
oumaulı kaliteye ve mektepte me\'
cut kumaş, astar • tela nümunele
rine muvafık olacaktır . Şartna
meyi görmek istiyenler diledikleri 
zamanda mektep direktörlüğüne 
baş vurabilirler. 

3- Eksiltmeye girmek isti
yenler yukarda yazılı teminatı ve 
(2490) ııayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalarla bir
lıkte mu ıyyen saatten evvel hazır· 
lamaları ilAn olunur.b462 

13- -16-20-23 

• 

Hizmetci kadın • 
aranıyor 

Evde hiımet görmek için bir 

hiımetçi kHdın aranıyor. Matbaa· 

mıza müracaat edilmesi. 

.___..._A_l_h ____ ...... "-----------..ı!ı-----------------------11 -----------Kambiyo ve Para ••• Liverpul Telgrafları 
19 I 2 I 1936 

l'eıt« 

iŞ BaakaıındH ahnmııtır. 

t-
Sanıüıa -

Lireı 10 12.5 1-~- 23 Hazır 
Raytmark 1 CJ7 

Mart V.deli 93 
.l!'rank"~inaııa.. 

Mayıs Vadeli -5- 84 Sterlin .. lnıilis,. 619 
5 311 Hint hazır Dolar .. Amerikan.. 124 

Nevyork li- :-ı2 Frank .. lnic.;n:" 2 

,.-- roto co,11.a , 

.. 

Gerek Amatör işlerini ve rerekse atelye işlerini 
we her türlü Ağrandisman ve diğer bütün fotoğraf işle
rini yapmağa başlıyan Coşkun Gnven, h .. r gün sa
bahtan akşama kad<tr aç'k bulunan atelyesinde saat 14 
den 19 kadar bizzat çahşmaktadır. 

Amatörlere miJmkDn olan bütün 

kolaylıklar gösterilir. 

;~ . .. • •• 

__ , ____ . 
En inco kumaılarınızı yıpratmıyan Üzerlerindeki kir, leke ve yağların 

ıoğuk su ile temamile temi7.liyeo madeni ve neb&ti bir terkıptir . 

Kalıp hıılindedir. 

Perakende olarak kahbı (11) kuruştur. 1 

Mı·m ile her şeyin"zi temizliyebilireiniz HattA Pelıkao mürekkebi ' 
ile lekelenmiş eşyalarınızı bile . . 

Mim çocuk bezlerini kolaylıkla ve zedelemeaen tertem& 
eder • 

M • Loke boyalardaki kir ve lekel~ri çini banyo,cam , kristal 
ım madeni sofra takımlarınızı çatal,bıçaklarınızı çizmeden yed j 

yeni bir hala sokar . 
JIA•m en n. zik.ipekli, yünlıı kumaılarm yikanması, temizlen . 
IF.11 . mf>si için biricik mad11ni sabundur . 

Adanada umumi sallş yeri : Ulucami 
caddesinde Mehmet Öz Bozdoğanh ve Ömer 1 

Başeğmez ticarathanasidir . 

Her bakkaliye mağazasında da 
30 bulunur. 6269 
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Abidin Paşa caddesi ıVo. 68 ·ı 
TAN SiNEMASI karşısında ' 

Merkez kumandanhğı altında .: 
MUHARREM HiLMi Yazıhıi:'•jıc 
6457 13--16-20- 23 ~it~ 

Umumi neşriyat oıiidit 1 

Nettzat Giit etı 

Adana Türk sözü u.• tı 


