
Aleyhine Adisababada bir komplo hazırlanan imparator llaile Selasiye 

Roma : 20 (R•dyo) - ltal talyan uçıkluı bombardım1nla-
'~nlar t.rafından işğal edH.m.ekt~ rın• dev.m etmektedirler. Y ekın· 

k ti b da yeni bir İtalyan taarruzu bek Ro arazi Habeş uvve erınıo ır 

rlerile olan rabıtal•rloı kesmek- leoiyor. 

d . Ankara : 20 (A.A) - R,ute-
ır. 

Adisababa : 20 (Rııiyo) - A rio bildirdiğine göre, Cenup cep 
~11baba tayyare meydanında İm- besinde İtalyan uçaklan Habeı:ı 
aratorun hayalın• kar111 hazu)a· kıtatıoı ve mevzilerini bombardı-
an bir kompJo keşfolun1Duftur. mao etmişlerdir. 

Komplocuların yabancı mem- Şimal cephesinde de Hıbet 
"'etlerden birisine mensup bir mevzileri İtalyan topçular. tara-
ıkım casuslar tarafındın hazırlan- fıodan bombardıman edilmiştir. 
ıj'ı ınlışılmışlır. Şimal cepbeıinde yeni bir 1-

Adisabıba : 20 (Radyo) - t. tal yan. ta.rruzu beklenmektedir. 

Suriyede 
ıtma büyük t~hribat y~ptl. ___ _.....,...._ 

Suriye CYazetc ]erinde okuduğu · 
o 'J ~uza göre, Sen günlerde esen şt -

etli fırtıuouın benzerini memleket 
li senedenberi görmemiştir. Fır
na Suı iyenin sahıl şehirle ı inJe 
üyük tııhı ibrıt yopmıştır. Berutun 
enız kd urınduki bur.ıka vo küçük 
\lerin h· p si yık im ~.b : r ~·ok yel 
ıılı g rn. i, ıııu vorı..ı lıatıııı~tır ILlı -

'/]lııı u~e trı it ki ithalilt anb ırl~rırıın 
piaı su ultıııılu kolınış • ltC«~tıl 
ıı Jla rı ll -ılg h r ıı ras. ı ı ll :ı duıı ızo 

tm ştir . 
Dalgıılar deııı i ryolunn kaJar 

ıkmış vo ticaret mulı dolu uı; va 
ronu dcvirmiş,kıı mıştır. 

Limandaki Kibar torpitosunun 
.Ainger zonciri kopmıış ise de ka
adan uzakloşorı.ık tehlikeden kur 
~lmuştur. Şel gaz kunıpanya~ının 
ırnana golen bir vapuru tehlık~de 
~ldığırıdıın gaz fıçılaıını ~e?ı~e 
lökmüştür. Hir Bulgar gernıeı ıle 
,ir llollanll.ı gemisi yüklendikleri 
A'ır1arı Jonize boşaltmışlardır. Be 
ııt Sahılleri yüzlere'! sığır ölüsile 
Olmuştur . 

Trahlusşam ve Snydadan alınan 
la herler , orada dn büyük hosıırat 
>ldu~ 

gunu anlatıyor. 

Yafada bir bomba 

İspanyol kabinesi 
cekildi 
t 

Solların zaferi 
Madrid : 20 lRadyo) - Cum

hur reısir.io Korteaio açılmasına 
kadar iktidar mevkiidne kalması 
için yaptıf?ı israra rağmen kabine 
bugüo istifasını vermiştir. 

Cumhur rrisıniu de istıfa~ı 
m t' \•zu u lıahstı r. 

S çimin 11rtict>si laili o!muş 
tur 

Sol c nııh p ı tiled 230, sağldT 
lJO v<• mrıkez .50 S ·}lav !;ıkar 
mış1 ır . 

Bir yabancı 
--.. -··-

· İnkilabımız hakkında 
Laheyde ayta verdi 
Ankın: 20 (A.A) - Labayde 

Türk _ Hollanda dossluk cemi· 
yeti tarafından tPrtip edilen Su
varede Dr. Ileutsz, Kemal Ata
tiirk ve isliklnl mücadelesinden 
bıthis müllıem bir kooferao9 ver-

miştir. 

Hopman ne zaman 
idam olunacak? 

Nevyork : 20 (Raıl?·~) -Lind· 
. çocugv unun katılı Hopmao· 

bergıo 
u ua idam ohınaC.iktır. otuz IVJIU l 

Atine µe muvalfak 

8 
: rıfada Fransı z konsolosba- olamayan grev 

hsıoe b' b K 
1 I 1' omba atılmışhr. oo· 

ismet lnönü 

Ankara : 20 (A.A) - İcra ve· 
killeri heyeti düo İsmet İnönll 
oün reisliğinde toplanmış ve mub 
telif itler üzeriode görüşmeler 
yapmış ve bu işlere ait kararlı r 
vermiştir . 

Başbakanımız, Tüze bakanı 
Şükrü S•racoğlu , Milli müdafaa 
bakanı Kazım Özalp ile düo ak. 
tam lstaubula gitmiılerdir . 

Bulgar kralı 
Belğrat ta mühim 

temaslar yaptı 
Ankua : 20 (A.A) - Bulgar 

kralı Sofy•ya hareket etmiştir. 
Havas ajansıoın bildirdiğine 

göre kral Boris, Belgradda ayni 
zamanda BuJgariıtanın Balkın an· 
la~tı?.a girme1i mueleaini görüı· 
muftur. 

Almanların mukabelesi 

Berlin : 20 <Radyo) İsviçrede · 
ki nazi teıkilatının laviçre bükü
meti tarafmdan ilgası üzerine bir 
mukabelei bilmisil olm11k üzere 
Berlind~ki İsviçre kuluhii de Al 

· man bükümeti tarafıudan kap-. 
tılmıştır. 

Yeni süveyş kana il 

Akabe ile Hayfa 
arasında 

~--
Benıt : ( öz.-1 ) - Bir İngiliz 

gazetesi , bi çok 1 ngilıı mübeo
dislerinin Akdcuızle Akııbe ara 
sıııdaki Tiyb nrezisİl deki petrol 
au~hım• bahaoı·siyle aızıo taba
kalarını tetkik ettiklerinden bah
sediyor . 

Hu g&zt.leye göre bu tetkıkler 
İogiliz im para lor 1 uğun un müda -
faası için tn emin bir yol olmak 
üzere beyudmilel Süveyf kanalı 
yerine yalnız İngiltereye ait ol
mıık üzere yeni bir kanal yapıl· 
mak içiodir . Bu yeni bir kanal 
İngiliz topraklarıoda olacak ve 
tahkim olunan Akabe ile üı 
olarak kabul edilen Hayfayı bir-
leştirecektir . İngiliz sermayedar 
lanndan bir grubun bu teşebbüse 
gerekli parayı vermek iatediği de 
ilave olunmaktadır . 

Ecnebi gazeteciler 0

1 
°8 ve ailesi vernek yerlerken A · - · 20 (Radyo) - Otoma , t ._ tıne . . f 

lb ll!Hta lOÜthiş bir infilak ol- bil ve traoıvaycılırın grevı muva · Suriyedeki yeni vaziyeti tet-

_Aıutşk Ve ev haUuoı korku içinde fak 0lemaeuşur. . _ kik etmek Gzere bir çok ecnebi 
r-: ı nı t I Nafıa bakam bu grevıo mana ·ı . M F't· t' d e d ışır. It-r taıef aranmış b l gaıetecı c:-ı ııa ve ı ıs ıo en 

~ ki ha'-sız olduğunu eyan e l . 1 d' B 1 b" '-IHz k mse bulunamamış . Yal· sız ve 11 gc mıı er ır. uo orın ır 11;11mı, 

~,d 11111 onsoloshancoin damıoa ba- tuiştir. d hi bir hadise İngiliz. Amerikın ve Hollandalı 

e>---

Avukatların verdiği protesto beyan· 
namesi cok özliJ sözlerle dolu • • 
Halep : 18 (Özel) - Vatani 

lide•lerindeo Sadullah Elcalıiri 
ile Baean İbnhim p•§& polisçe 
tevkif edilerek mecbul bir sem
te gönderildi · Bu tevkifler Ha 
l"p balkı üzerinde çok fena te
sir yapmıştır . 

Şım, Hım•, Humuı ve Hı
lt-pte siyasi grev büt6o şidde· 

tile denm tCmrktecHr . Aıkeri 
idaıenio kurulo§undan Boora 
biç bir oümıyi11 yapılmamııtır . 

Bundan başka burada çık

makta olao Elittibad ve Elcibad 
gazeteleri de müddetıiz kıpa
ttlanştır • 

Suriyeoin bütüD Avnkatlan 
Şam barosu reiıi vastasile komi
serliğe ve hariciye nezaretine bir 
beyanname vermiılerdir . . 

Bunda komiserin ntfreUiği 

emirnamelerle tatbik mevkiinde 
bulunan kar,unu eaasiyi tepeledi· 
ği bildirilmekte ve Sariye lehin· 
de müdıbele cdilmeai iıtenil· 
mektedir • 

Avukatlar beyıooımelerini te• 
yid içio cumartesi gftqü grev 
yapmıglardar • 

Derzor'da: 
Derzordı da ulcert idare ku

rulmuıtur . Tevkif olunan bir 

çok kimseler askeri mahkeme
lere ıevkedilec~klerdir . 

Hıdieede ı~hid olan beş ki
ginio ceoazeleri ailelerine veril 
miştir. 

Akşamio bı şiodcn soora eo
k.klarda kimsenin bulunmaması 
kumaodanliktan tmir edilınit · 
tir . 

Derzordaki nümayif güoü Ge
neral Bukmale gitmiıti . Hadiıa 
üzerine hemea tayyare ile avdet 
ve kan dökülmesine tee11üf etti· 
ğini beyan etmiıtir . 

• • • 
Ş•mda çıkan ''Fettelerap,, i•-

zeteai 15 ıubat ıayııında ıu aa
tarları yazmaktadır : 

"Bugllnkü B•ıvekil Mösyö Al
ber Saro evvelce, mibtemlekele
rin ve manda altındaki memle 
ketlerin bağlaoacağı bir müelem
lekeler oez1ret ibdaııoi teklif 
etmişti . Şimdi vıkıt geçirme· 
dea yıkan §ark itlerini ~görliımek 
üzere bir toplantı yapılacağını bil· 
dirmigtir. 

Bur .. dı neler konU§ulacağı

nı bilmiyoruz. Y ılDlZ ıura11 mu
hakkaktır ki, İogiliıler Osmanlı 
imparatorluğundan aldıklara ara· 

- Gerisi üçüncü Mlhif ada -

Maraş on altıncı kurtuluş yıl 
~dönümünü heyecanla ~kutladı. 
- ---- .... - . 

O~gün üç~güze~, abideni!!_ ·~çılış 
töreni de yapıldı . 

Mımtşıo Kurtoloı JJayramıoa aid bir_ görünü, 
-.-...::.....~&n11~:.. 

Maraş : (özel) - Kahraman Saat 9,5 da o Hmınki kıyı-
Maraıın düomaodao kuı tuluıunu feteriyle toplaoap çeteler kaleye 
O•• alhncı yıl dönümünü kutlamak bücilm ederek Türk bayrağını aı:t
iç:in yapılın törea §İmdiye kadar: mı§lırdır. 
göıülmemit derecede heytcaoı. Çok gorurlu bir batıray1 can 
ye parlak olmuıtur. lındıran bu temsil çok ılkıılıomıı 

II.vanın yağmurlu olmasını ve heyecanmdın bir çok İDlao ıt~-
rığmeo oobinlerce halk. sokakla · lamııtır. 

re dökülmüttllr· İığal zamanında düşman tarı· 
Törenin diğer yıllardan d.he fanden kaleye dilcilen bayrak gı-

farklı ve üatüo olmasınm bir ae lebelik bir halk kütltsi tuafrndan 
bebi de o gün üç abideuin bir bücüm edilerek eodirilmıti. 
den açılmıı olmasıdır. Bu gllnün batıraeın1 ebedileı-

0 gün asri mezar lıkteki ~e· tirmek için de bir ba§ka abid~ ya 
bitler abidesi de açılmış ve üzer- pılmıttı. 8u abidenin açılıı resmi 
leri bayraklarla örtülü iki tıbut bu glio yapıldı. 
Tçfii'd;ta§ıoan şehit kemilcleri bü O gün açılan üçllncü Anıt da 
abidenin ortasındı açılan hueuıi ,ıüdcll imam içın dikilen ıütundu. 
yere konulmuı H İlbay tarafın· Slidcü imam, i~gal Z1manında 
d;nçôk alkiılınao hlr"D~~k aöy lhamamdan çıkan bir ttirk kadı-
lenmi11tir. nına ttcıvüz eden ilç dUşmın ne· 

ll 

--
" Denizlere hakim olan kırar· 

lara da hakim olur ,, aöıü hiç de· 
ğiJae " denizlere ve havalara hi· 
kim olan ,, ıekline girmiştir . Çün
kü arhk yalnız deniz hakimiyeti 
yetmiyor . Bizzat deniz kuvvet· 
leri hna kuvvetleri karııırnda bu 
güD kudretlerinden çok ıey zıyi 
etmiılerdir • Hila d6oyanan eo 
mualzam deoiz folosu olıo 1nriliz 
deniz kuvvetleri , İtalyan bava 
turruzunuo teıiri karıısıoda aıır· 
lik deniz üesüoü , Maltayı terke 
mecbur kıldı • 

BuiÜD Akdcnizin iki ucunu 
elinde bulunduran lugiltere , ha
va tehlikesi karıısında ortasından 
idera fcrağat etmit gibidir . Bu . 
aun ilk neticesi logilterenin ha
nda da bikimiyeti ele geçirme
ğe çılıımesındao hıtka ne olur ? 
Geoia sanayii , hol petrolü , her
kesten fazla zenginliği olın lnril· 
tere için bu mesele pek güç bir 
şey de olmıyacaktır . Bunun sey
rini takip edelim : 

Avam kamarasının anı vat•a 
havı filolarına i•Diıletmeğe kar•r 
vermesinin üzerinden ıocak beo 
ay geçmi@tir. 

934 Temuı.unda ana vatan fi
losunun adedi 42, keıif t•yyare
lerıle birlikte ordu ve donanma 
nın malik olduğu mecmu filo a
dedi 52 idi. 

Bu 52 filoda 580 tayy1re vıı
dı. 10.7.934 te BaJdviain kamara· 
ya bildirdiği ;eDitletme plim beı 
senede 41 yeni filo düıüoöyor ve 
hunun 33 6 ana vatana bava filo 
lırena katılıyordu. 

Bu ana vatan filolarının mev· 
cudaJ 840 yeni tıyyıreye çıkarılı
yordu. 

Bu program 935 Mayı11nda 
bir kere dabı genişletildi. Bu ye· 
ni plioda filo adedi 123 aoavatan 
tayyare adedi 1500 yeni tayyare
ye çıkarıldı. 

Dooaoma ve müstemleke kıta
Jarı da nazarı Jtibara alın1acı İn
gilizler en yeni tipte 2500 tayya· 
reye aabip olacrklardır. 

Bu yeni programa nazaran pi
lot adedini 1000- 1200 kadar, 
milı ı-1cebaı ufrdin 20,000 kadar 
ı.r ır nııtk icııp edecektir_ 

1 lııvo rwznretinio şimdiye ka
dur nıukııvule ile verıfiği siparişler 
2000 k ı11lard ır ve takriben 18 mu h. 
ı,·l ıf tiptedirler. Bu kadar fazla tip 
bulunması bazı mütehaesıs!arca 
tenkide uğramaktadır. 

Yeni hava kuvvetleri için yeni
den takriben 50 tayyare meydanı 
vücude. getirmek icap etmiştir. 

Bunlardan 20 si hali ioşada olup 
diğerlerinin tesisatı için de ihza
rat yapılmnktadır , Bu yeni i hza
rat ve genişletmedir ki, logiliıle
rin Akuenizdoki durumunu daha 
müsait ve hdkim bir şekle soka-
caktar. M. ŞEVKl 

lr ak talabalarlnin 
gezisi 

Bağd•d bukuk ve yllııek mu
allim mektebi talebelerinden bir 
heyet, diğer memleketlerin Aarap 
gençleri ile temasta bulunmık Ü· 

zere Suriye, Filiıtin ve Mıııra gi
deceklerdir. Geli uç baft• de· 
vım edeceklerdir. 

:ıerhıi tepeledilı.ten sora dap çı· 
kan ve Maraş mücadeleainıo baı

lıoğıcını yapın 70 yaıında bir Türk 
_ ibtiyuıdar. p 01: 1

'ta bir ~ançer bulunmuştur, Grev esnas 0 8 ç gazetecilerdir . 

'ri barrıyata haşlamıştır -· __ o_ı_m_a_m_ıı_t_ır_. ----------------------------------------------------------------



(Türk Söz&) 

SeyhanC:lan doQu Asuri meseiesi lort

Y-..oFdumu-zun bu bölgesi tabiatın bin 
bir rzenginliklerine ı/ı.arağ olmuştur. 

-'--~------··--------~-
Yazan : Kemal Kadri Kop 

-2-

Malatya ya 15 kilomt tre kadar\ 
uzakta bulunan Klrmendike ğel 
diğimizi, Malatyaya ~ ioecrklerio 1 
biletlerini almala gelen tren 
\onttöl6ril liabcr verdi . Malat
yanm Alcçadağ kıtzası buraya 
bir 'kaç kilometre uzaku butua· 
malcı.dır . Tren kootrolör6 iza
hat veriyor . 

- Viraoıehirden ıoora iniyo
ruz, Malatya denizden 915 dıet
re yllliaeltlıktedir . Ve Fevzi pa
ıa iıtasyonunClan 250 buçuk , 
Oiylub&lrden bir o kadar uzak 
hlıtadır . Biraz ıoora Mılatyada
yız .. Gece ı .. t 24 • 

Karanlıklarda koyu kömelcr 
teıkil et'tea Eataçlarıa araaında 
tekUlk ışıkları görünen Malatya 
yaaıbı§uDızda ve biz, kübik mi· 
mari biçimde yapılm 11 durak bi
na81aı111 6o0ndeyiz. Soluyan tren
den inerek ilerledik . Bir çok 
bamal VC'! bekleyici lulabalıfı 
lier yerde otdutu 11ibi trene ko · 
§b~tnlar . A1andJ ışık çok azdı, 
bu ez İşıkla ılaadı bu insan ka
labalığı, girib bir manzare ar
zediyordu . lstaıyoo t>in11ını tct 
lrilc:e ••lut iatmadın Hayri ko. 
lama girdi ve ffive ehıl: 

- Dostum , ıiz buranın ya 
baacısııınızl, ıehre beı aba gide· 
fim. 

1ki ~atlı olan binanın alt ka 
tı, 1 bir gan 'benzer, bura:faa ge
çerek dıı taraftaki ılan(fa bek
liyen fıend ftlllere - · buralarda 
k:iJçlik binek otomobillerine "le· 
ntizlİh,, derler. - bineıek şeh
rin yolunu \uttuk • 

Seyu:lc: ıııklare IJulunan ve bir 
çok bıhçeliklerıa ve evlerin ara· 
11nClaa kıvrılarak ge.çen, yoldan 
OD dakika sonra tellre fİrdik ·· 1 
Küçük bir meydanlıktan kıvrılan 
telh~zzühüa bizi Malatyanın birin 
el sıaıf otellerinden biıinio lcıpı · 
sında bıraktı · Fallıt bu otel ka. 
pm gece saat 12 )'i geçtiği için, 
zabıtaotn nizımma uyarak kapa 
nıl<tı . 

Hıyrioig tecı übeli ve alışkın 
himmeti, bizi otel kıpısıoda kal·I 
mıdaa k.ur tardı . 

Fazlı yorulmadan ve fazla 
zımaa kaybetmeden otelin açı· 
lan kıpıııadan içeri daldık ve 
Malatyayı sabah g6zile görmek 
üzere yata1'larem1za girdik . 

Malatya 
Gt-ce ylf11ından sonra yatm•§ 

olmaklığtmı rağmen güzel bir uy· 
ku uyumuıtum . Demek Malatya
n10 biVası , glhıey ve :cloğu Ana· 
aoıuıuoun bazı yerle-rinin ba\'aıı· 
aı göre , daha iyidir . Güee§İa 

dôlup bftığı dtel oduında , göz
lhimi ıç1r açmaz ilk işim peoce 
ederr etufı tetkik etmek otdu ; 

De' bol ffioeşli ve ne ıtmpatik bit 
pbir f Şehir ve afaç1ar birl;irle
r le ~anki kıyn•mış gibi .. 

" 19Byiik bir g•çmİ§İ otkb11ana 
ı•imea Malatya , diğer bazı Ana· 
dolu §ehirlerinC:le ıCSrülel>ilen dur· 
ıuolulc ve be•f. flbaına muohaa11 
olu§ Çttbresini göıter mez • Önüm 
deU meydanlıkta ıabah pc zarının 
ıBröltülü , kaynı§ao bir io110 ka· 
labahğı var . Birbirine geçmi§ sa. 
yısız ve dar ıokaklar, geme ,birbi· 
rini kovalayarak meydınlığa da. 
yanmıt •. 

Bulundujum otelin Ust katın -
daki pencereden , ıebıin hemen 
her taufıaı ıörebiliyorum ; mu· 
azzam babçelilrler , tc hria döıt 
bir tarafını kıplamıı v• ti uzak· 

lara , göz alabildiğine kadar ya
yıhp gitmİ§tir . 

Birur ıourıtiyinip aofreğa çık· 
tım , ıonbabar sabahıuıu par lak 
güneşinde Malatya çarşılarmı ge· 
ıiyorum : bir kıç çarıı birbirine 
muvazi kuıulmuı t ayrıca bir kıç 
meydaofrtı - burada l>U:meydan· 
lıklara ( pazar ) diyorlar - bu 
çarplarda yer verilmi§tir. Şira pa
zarı . , Buğday puan~, Sebze pı-

1 

zarı bu meydınlaklara verilen ad
lardır . 

Malatya dı, ilk teırin ayı, her 
çeşit lirBnOo pazarlara ~öküldOğO 
bir çağdır . Bol srOae§ Vt: bol su
yun yetittirdiği 11y1112 bahçelerin 
mryve Drüaleri , bu pazarl11da 
satılmak için bDyDk çuvallarda 
sıra bekler . K•pıları pazarlara 
aç.tın ve pazar yer leıioi çı-pçevre 
kaplayın dltldclolarmın C5olerini 
koskoca meyve yığınlara aarmıı ·. 

birazötedrki e! ze pazarrndı sayısız 
sepetlerde ~etilli ıebzıeler 116rü 
nllyor • Bu yemi§ ve ya erbnle· . 
rin canlı bir olgunluk ıfade eden ı 
çebreleıi iaaana , bu · m,mleket 
t~ait81D ac kuvvetli bir verim 
kabiliyeti hawndoğuau adeti bıy· 
lcırmakaıder . 

YeDi llalıtyıom , ıonballaı rOz· 
firJariyle •ilÇj&rtOID yıprakJı-
11 kıamea ıa.ara• bıiları arHın · 
dan geçiyoruv.. 

Şehre yaktnla§hirmız.-9ir sıra

da arabacr, sat tarafta ••aan ıe· 
oiı bi' mffarbğı ve Ato muaı lık
taki aziz bir ö\lo6o mezariaı göe
t erdi : 

- 1ıte Bıtbakaaıa babasının 
mezar. 

Arabacının hını göateıditi 

bu cft. i•ll yaf'ı91dlıial Mrü iti• 
te§ek:kür ettim, ben de zaten bu 
~zuı e.amıkta idim. 
Profeıör Pitar (Anadolu) a

dındaki kitabanda bu mezar bık
\ında f6yle der: 

.. Malatya'nın muazzam mrzır
lığı ıehre hı irim bir •evllidedir. 
ismet paşa'ma pederieio mezarı 
mnerhfıa yeni k1111tt11dıdır ,, 

Arıbayı dardetdu ve Je!rek 
meHrlıt• dıldim. llal.ty•ın-,e
ni mezarlığı 014akça bDyftk l>ir 
mezarlıktır. Ve yaDtnfdld81t ge
çe11 yoldan epeyce •tılrtır. 

MHarh~ılt hemf"•ort~ye..t.ae 
etrafı yeıU boyar.maş demir par· 
malchklarla ~willllit beyaz mer
merden yapdmıı bir IPZlt nawan• 
dıllkatı üıtüne ~Çt"ller. ifte btl me
zar ıayıa Baıt,alu.n'ın babuınıa 
meza,ıdır. 

MezarıD, mermer bir plakaya 
oyulmuı 16yle bir Y•••H var : 

"Malatya'lı Abdülfettah E
fendi zade harbiye nezareti mu
laakemat dairesi mümfJ)'yizliğin
den mütekait merhum Hacı Reıit 
B~in ruhuna f atihii. 

- Tarihi ve/ah: 8 Eylül 336-
'Bu mezarın yaDI bışuıda, Baş 

bakan lemtt lı:önünüa 337 de a
len oğlu lzıet'io mezen da var. 

Bu meıann üzeriade ıöyle bir 
yezı raze çarpar : 

"1smPt paıa hazrellerinin oğ
lu /::et Beyin kabridir,, - Fi 28 
Teırinievvel 337 -

Mezarlıktan dönerken insAnın 

içinJe pek ender zamanlarda du
yulan dindar4ne bir haz ve derin 
bir ısevinç içerisindt- id1m.f Mezoran 
bir resmini< aldım, la kat ne 1azık 
ki ; hu resim eyi, çıkmadı • film 
yaılıı bi~ poz neticesi tama -
meo aimsiyah olmu,ıu. 

lar Kamarasında -----·---• 
Maliye işlerinde 

1 l Şubat celseıinde. Lortlar Ka-
marası, Asurilerin- iekA.n işini gö 

rttşmttştnr.Kent ınt5orı Piskpoau,A.su. 
rilerio büyük harpte Tfirkler aley
hinde fedakA.rlıklar gösterdiklerini 
söylemiş ve Asurileri Iraklıların 
1duesine bıraKtığı i~in ngıltere 
liükumetinin büyük bir günah iş
lemiş otdoğunn ildve etmiştir Pisk
poı 2 J bin Asorhıin iıktnı itfn bir 
milyoo 140 bin logil iz lirası ay-
rıldığını, bunun 180 bin liraAınm 

Acil ve zaruri olduğoou söylemiı -

tir. I 
Mecliste müzakere esnasrnda Su- ~ 

riyode GAp mıntakasındaki batak· ı 
lıklerın ~uratulaeağı,buralarda as
ri köyler , mektepler:, :ciçeklikler 
kurı0lacağı ve çahşktın bir millet 
ulan Asurilerin burada refah gö
rece~i mevzuu bahsedilmiştir. Fran
sız hükftmeti bu isk~n işine 22 
milyon frank tahsis ttmittir. 

Habeş lfalibi ah'meri ile Al
many~daki Yahudiler için lniiliz 
milletine iki defa hıtap ettığini söy · 
liyen Kenterbori PapHı , üçüılcü 
defa olarak Aıuı i mesele&ini ileri 
sürdüğünü ve lngiliz mllletinin 
merhametine güvendiğini söyliye · 
rek hberruat toplamasına müsaade 
istrmiş ve meclis bunu muvafık 
görmüştür. 

• • • 
Bugftne ltadar Suriyeye 17590 

Asuri gelmiştir. Şubat ayında hin 
Asuri daha gelecektir . Asuri 
terin 5 bini Altvller mıntakasırıa 

yetlı>ş\iı ihrtişlerdir . 

Türkiye Yahudileri 

Akkl Poliı devriyeleri AilMleri 
rezerkea erktk ve kadın 19 liiıinin 
ıabile bir sıntlıl -tnıitatlın bira· 
kıldağını göcmüttür. 

Bunlar tevkif edilince Liibnan 
tarikile kaçak olarak gelen Tür
lı.iye Yahudilerinden oldukları 

nlltıl1111tl•r. 

Irakta bir Yemen heyeti 

Irak bük6meti, Bağdat ta cere 
yan eden mlbakerelere Yemen na
mına iıriıak etmek 62ere yakında 
bir heyet göoderrcejine dair i 
marn Y ahyadın bir mektup al · 
mııhr. 

Bathıkanıo Malatya ile ı)gisi 

yarım 111rdan artıktır . Babaları 
merhum Hacı Reşidin Mulatyadttki 
bu muarı bundan 10 yıl kadar 
önce Malatyada lıhaylık yapmış 
olan ve nadan 10 yıl geçmesine 
rağm~n Malatyalıltır tarafından h4 
l4 çok eevilen ve övülen şimdiki 

Ankara llbuyı Nevzat Tandc,ğon'ın 
llbaylığı zamaomdıı onaralmış ve 
bugünkü güzel ıekline konulmuş
tur. 

Malatyada kendılerile görüş· 

tügüm münevverlerden birisi, Tan
doğau'ın adı geçerken şöyle ko
muttu : 

- Mel.alya ve havalisiude bu
gün gö11ünöze ç .. rpan dirlik ve dü
'Z"'nliğin ilk ve eeaAh temelini Tan
doğan, buradaki llbaylığı anasında 
atmıştır. 

içimden düşünmek ihtiyacı duy· 
dum: 
-Halkın knfaınada yıllarca sev

gi ve saygm yaşatmak ne yüce bir 
mutluluktur . 

Bugün .Malatyada lımet inö
nüoün iki amuca çocuğu bulun 
maktadır . Bunlardan birisi Meh 

Kuruş küsür-leri 
kalkıyor 

Vergi ve resimlerin :kanun 
ve nizamnameleri mucibince ta
bak~ukuua ve bızine borçlarının 

tespitine uaa olan miktar ler de
ğiımemrk şartile bazınanin ta
hıkkukat ve tah~ilit ve tediye 
İ§leriade ve devlet beıap!ırıada 
Türk lir111 esas ittihaz ve kuruı 
onun kesri itibar olunarak yirmi 

paradan aıığı kuitleria lcaldml
ması ve yirmi paradan fazla ke 
ıi lerin de kuru§• çılcarılmısı ma· 
liye nkiletiaden ilbaybğa bil
dirilmiıtir . 

Halkevi bayramı 
1ören ve ŞP.nlikler nasıl 

yapılacak ? . 

Halkevimizin Yıldöoömü töreni 
için hazırlanan proğramı bundan 
bir kaç gün önce neıretmittik. Fa-. 

kt t bu proğramda sonradan bazı 
değişiklık1er yapmık lüzumu hasıl 
olduğu için, buaun son eldığı şeklı 
aşa~ıya yazıyoruz : 

1- 23/Şubıt/936 pazar günü 
saat (9) dan itibaren Halkevi bah
çesinde Halkavi baotosu çulmağa 
ha Jıyacaktır . 

2- Saat (9,30) da Kerumlar, 
Orta Okullar, Oumuriyet Halk par· 
tisi ızdeşleri, fşyarlar, Halk ve bü· 
tün Halkevliler Halltevi bahçesinde 
krokiye göre yer alını~ olecaklar· 
~ır. 

3 - Saııt ( 9,45 ) de Ualkevi 
bandosu lstildll mart1m111 çalarak 
törene haşlanıcaktır. 

4- lstiklAl aıarşı bittikten son
ra bir Halkevli tarafından Halkavi 
yöoüoclen söylev verilecek ve şiir

ler okunacaktır . Bu tören,Halkevi 
tarafından Cumuriyet Halk Par · 
tisi-Belediye kurağı ve Atatürk 
parkı önüne konan Hoparlö ı ler ile 
yayalacakt, r . 

5- Söylrv ve şiirlerden sonra 
büyük kurtayıcımız Ulu Önder 
KamAl Atatürke bütöo Ulusun son· 
suz vo sarsılmaz bağlılığını göste
ren ve Halkavi tarafından hazırla-
nan büyük çelımgin konmosı için 
Atatürk heykeline gidilecektir. 

6- Bando önde ola ı ak hey
kel önüne 11idıp toplandıktıD 
sonra bir söylevle çeleDk kona· 
cılk ve bando iıtiklal marşını ça
larak bu törene ıon verilecektir. 

7- O glla Halkevinde Anka
ra - İstanbul Radyolırınm bir· 
le §m uile Aakdradan vrrilecek 
Radyo yayını diolen tcek v" bu 
yıyın Halkevi tarafından alanlara 
konmu§ olan Hoparlörler ile bal 
kımıza işittirilecektir . Rad,o ya 
yınının saati gazıotelerle nyrıcaJ 
bildiıilecektir . 

8 - Bu bOyük gOnün onuru 
na halkımıza Halkrvi ciritçileri 

tarafından ıaat ( 13 30 ) da b•§· 
hyıcak olan b:r cirit oyunu gö• 
t"riftcektir . 

9- Bütün bu törenler Halk-
evi tar•fıadao fılme almacıkhr. 

10 - O gUn saat ( 22 ) de 
Hatkni salonunda çeğrıhlara bir 
ıuvare verilrcektir . 

Doğum 

met Tevfik ve ötekisi de Abdullah- Afyookarabiıar Ziraat Banlrası 
tır. Tevfık, Malatya Urbayadır. Ah m~mur\arındın Şükriinie'tfi ve 
duHoh,tiearetle uğraşmaktadır. Bu tehrimiz luz liıni öğrdmcnleriadea 

• iki kardet, büyük babalan Abdul· e.yın Müeyyedin bir kız çocuğu 
fettah efendi merhumun -ikioci oğlu düayaya gelmiftİr . Çor.uğa uzun 
lsmail bey merhucuun oğollaraJır. bir ömlir dileı; genç ına ve ba-

-Sonu var- bayı kutlarız. 

Uykunun insan hayatı 
oynadığı rol 

Az uyuyanlar mesut , çok 
yanlar nevmit insanlar 

----'"--·-· .... 4•••··-----'---
Herkesin riiyaya ihtiyacı oa 
Eğer yarın bir milyon kazıoa 

cıtıoızı bifıeydiniz yarın sabah le 
yin erkenden kalkmak ıizin için 
mümkün mü idi ? 

Yatak çok sıcaktır . Halbuki 
düoy•, aramızdan bir çokları için 
buz gibidir . 

Dünya boz ribidir diyoruz ÇÜD• 

ki , arzu ettitimiz bir çok §eyleri 
bizden e1irgiyor . Fa icat kalkmı- ~ 

ntn değil , yatmı~ın bizim için 
ızaplı bir İf olmuı için bir umu 
dua bu dDoyayı ıHrtması kafidir . 

Uyku iaıanlar Daeriade üç 
çeıit rol oyn11r : 

Evveli biıe istirahati temin 
eder . Y eaideo kuvvet almam ısa 
yardim teder • 

Peycbiaheleria , Regreasion 
dedikleri ıeyi bıbıeder • Yani er 

lesi aa hah içi o dim&i ve rubu 
muzun yeni kuvvetlerle hızırlın 
m111nı ttmia eden rüyalarla do· 
lu bir Alemde istirahate çekilme
mizi bunlar . 

Uykunun itk beş Hali ölen 
hücreleria yerine yenilerin gelme· 

ıi içindir . Bundan ıonra gelen 
üç saat uyku ise bize lazım olan 
rOya ilacını verir . 

Gece bet kes rüya görür . Er 
teai güa gördOğü rüyadan haber· 
dar ohnıyaalar , uykularını taciz 
ctmiyecek §ekilde ıüya görenler
dir . 

Napolyon ve Eryoo gibi fev· 
kala:ie yOlcln ve badiıelerle dolu 
bir bıyııt nııyan ineaolır bu ril· 
ya iliçlarıaı ihtiyacı yoktur . 

Alelade faoilcrio rüyadan 
bckledikle•ini hayatları olanlara 
fazl11iyle veı ir . Binaenaleyh böy · 
le insanlara günde brt aaat uyku 
kafidir . 

Gündelik hayatım ız bize ne 
kadar .z saadet , muvaffakiyet 
verirse biz de o dnece fazla rü· 
ya gCSrürü:ı . 

Hakiki ilenıde az tatmin edi
len bir ioıao gece , gündüz ıüya 

görür . 
B6yle bir insanın keodisioe 

dejmit olao hakiki Alemle karşa · 
lı§abilmeıi için bu •üyı ilicrnı 

lıüyük ihtiyacı vardır . Birıaena· 

Bir kayıp 

Eski Mersin Saylavı 
Hakkı öldü. 

c.9• , 

Bir müJJ cıttenberi Ankerada 
hasta bulunıııakta olan Ziraat Ban
kası idare lle1cıi ~zasından ve 
eski Meı sin 8 .. ylavı homşerimiz 
Hakkının bugiin Ankara<la öldü
ğünü büyük bir a cı ile haber ahlık . 

Hakkı memleketimizin yetiştir· 

diği temiz , olgun V6 değerli bit 
insandı . 

Bu haberin,kon<lisini seven bir 
çok insanları derinden acmdıraca
ğına şüphe yoktur. 

Ailnsinio büyük olan acısına 

biz de cındon ortok oluruz. 

rBlr tayin 

Tolıum islab iıtasyonu Ayni· 
y11t memuru Balıı, vazifuindca 
affedilmiı ve yerioa 52 lira aylık 
ücretle Edirne ziraat mektebi 
mezunlarından Eyup tayin edil· 
miştir • 

Jeyh o daha fazla ve 
uyur. 

Bilakis , mesut 
ruhları sıkin ne, iıte 
pacığıoı bil ~n iouel 
bah bir güçlftğe aı• 
uyamrlar . 

Fakat , •ğer işioi' 
gitmiyo ı sa, önünOıd• 
verocek hiç bir şey 
tehdit eden ve kork 
şey va ısa ı üyalarao ı•• 

teniniz, fakat bir tB 
kalkmayı canınız iıt• 

" Kılkmak istif 
kalkamıyorum ,, der 
hakikatte buoun ak 

Kalkabiliısiaiz, f 
siniz . Çünkü ; hayıt 
raz daha cnlusaa o 
yatatınızdaa ııçrayıC 

Pansilvaoya üoi" 
fesörlerinden doktor 

bat etmiştir ki : ber 
[ ibus enerj ı si de 
Bu devre ıabıslara 
tadan üç aya kadar 

Fakat vasati olır• 
dır . Böylt ce aeıe 

nevmidi günleri oıu 
ahenkle bitlıirlerinİ t 

Ve bunu bet ktS k 
ni gözetlemekle p~k 
Jir • 

Nevmidi safha•• •• zamın çok uyunur 
uyanıhr . Neşe safb•11 

tHcçe ioıaoın uykustl 
Hararetin de btJ 

rolü ordır . Soğuk 
bir nevi j§kenı:e verit •• 

Koofortabel bir b 
- biraz sıhhate mu 
beraber -yeşımak b 
temiz ve faydah bir • 
azap çekmekten dab• 

Mesela eğer od•0 ' 

dan biraz farkla dere 
ise sıcak bir banyo si 
sa , yatıktan kalk11.1alı 
müşkilat çckmezsioİZ ' 

l ıı sın tabii har c lı 
zevk çı>şnisi v~rmf. k 1 

ve kalkmayı bilmesi 
Yatmadan evvel b 

1abahleyio kalkmak 
1 oın zevkini düşüolllel 

Eğer hakikaten ' 
kalkmayı arzu ediy 
yapabilirsiniz . 

Aksitakdirde ist 
demektir . TahtrfŞd&I 
diğioiz ıaatte sizi k•1 

c kzersiz yaptı rınıı .. 
Bunun için de ur 

1 
vel ertesi sa bah erlıtl 
hakikaten arzu etoıtlı 

Saatiniz çaldığı ~· 
kendinize beş dakik• 
§ediniı . 

Çünkü yataktıO 

kalkmak çok fenadır ' 

Bu brş dakika 
üstü uzan ınız , kolla'' 
rını gnerek uzaoın1Z 
bir kaç kere gc-nİ§ gell 
ınz . ., 

Fakat bunları b• 
yapmak içio dtğıl, ı• 
r.iz içio yapınız . 
Görtccksioiz ki ; ye• 
lacaksıoız . Yeni bir 
bir cao bıı şlayıcak · 
bo da biç fena bir şıf 
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tı~ Her şey sıra ile 1 ... 
Yazan: Necdet 

-1-

RüştU 

ovasındayız .. /l.ğuslosun on dördıi 
. . . . . . . . . . . . . . . 

r IJJf~yatımda ilk daf a gözüm bozkırı gördü . 
ıatlerce yürıirsıin; ucıı yok, bucağı yok, 
öge rasfgelemezsln .. Evi yok, oçağı yok ! ., 

af 'vet ! .. Engin yaylada geçer ıızıın saatler .. 
akat işte /clşneyor altımızdaki atlar : 
~izglni koyuverseıı mesafeyi yaracak, 

ve 'aydan çıkan ok gibi, kasabaya varaetık ! .. 
olculıık nereye? .. MI: Kalıp tozıı dumana 

.ut M-ldiyoruz herkesin bildiği Karamana ! .. 
ıste aranıanuı koyunu .. G:deceğiz oraya, 
sı 01''1emen Tanrı sokmasıo. karaçalı araya! 
ınarııl * 

'olumu:ıu gösteren yağız allı bir adanı 
şioiı edi : 
üıde '- " Akşam vaklıııa iki saat var lam dm, 
şey Eğer böylP gidersek biz yolu zor alırız, 
ıktrıl Senin anlıyacağın : Düz ovada kalırız ! .. 
oızr - Atımızı sürelim; Jıaydi, mahmuzu vurun, 
ıür18 · Gıın batmadan varalım kamçı/arı savıırıın!. . .. 

isteııı'lıı sözıi lşidlnce allıdık dolu dizgin, 
. 

0
,Hle böyle olurdu senin allı dediğin : 

tıY iiJağlar geride kaldı bu lıızla blrdl'nblre, 
dae~;i,r ağız kıi/ıeylanların karrıı değmlşll yere ! .. 

&~ -2- k 
' ;r.::eş allı u.::ıın yolu yarım saatle aştı • 

yal 1 ;iörıindıi köy damları, kasabaya ulaslık 1 •• 
n °1" ~ıineş •rtık balmışlı . Girdik bir eski lıana, 
y•c' "'akat, tal/lıe bakın, hancı yak/aşlı bana, 
oi\ 1~edl : 

ıtoı 11 - " Bay! .. Yalak değil, boş kerevit bile yok, 
er f .. istiyorsan başını git şu samanlığa ııok ! . ,, 
evre~Alıırda ya/ılır mı ? : Şimdi ne yapacaktık? ... 
a gli"Bi.::e yolu gösteren ya#ı adama baktık, 
ar ~aıtsır dakika düşıirıdıi, dedi ki: 
ı rs~ - " Çaresi var . 
: ~· Sizi misafir eden buradaki ahbaplar:! .. ., 
~ııoıSö.::ıi uzalmıyalını .. Yarım saat içinde, 
. i ı• Hepimiz konakladık birer köylü evinde ! .. 
ın _ 

3
_ 

·es~· k 9ııKaldığımı~ evlerde o akşam uyumuştuk, 
e Kasaba kalıvcslnde sabahleyin buluştuk : 

1 
Kimi : " Uyudum .. .. Dedi, kimi : " Haııla-

9910 yım .. ,, Dedi ! ... 
r fe Sesi çıkan ııyor gördıim fakat bizim Ahmedl: 
fh•'' Benimle yolıı çıkan bu ne~ell arkadaş, 
usıı p' Gıilerek yaklaııııışlı yanıma yavaş yavaş, 
bur• Dedi : 

söylemeğe unuttum : Evde bir oda vardı, 
Bu ıis 1ı1 toprak damlı, bir kıiçıik dört duvardı! 
Nasıl uyuyaçaktım şimdi gördünmü i~l ? ... 
Nasd rahat ederdik bir odada beş kişi ? .• 
Biri içeri girdi. baktım : Güzel bir kadın .. 
Öbürüne seslendi : 
- " zeynepl.. Nerede kaldın ? .. ., 
ikincisi de girdi, bende şa(ak otııııştı , 
iki gıizel önıinde başım derde çatmıstı ! .. 
Köylü •. Deylpte geçme, vardı fazla değeri : 
Bakiım : Birinin vardı iri yeıll gözleri, 
Ôbıirıi bir esmerdi : İnsanı deli eder, 
Bu güzelleri bulan nasıl ayrılıp gider ? .. 
ihtiyar baba yattı, bir horultu duyuldıı , 
Üç kadın da benimle konuşmaya koyuldu ! .. 
Doğrusu şaşırmıştım sôyliyeceğlm spzıi, 
Yüzüme saplanmıştı iki gıi:ulln gözıi 1. 
Yaşlı kadııı : 
- " Evladım: lıiç sıkılma .. ,. Diyordu, 
Fdkal benim halimi kontrol ediyordu ! .. 
Genç kadınlara dedim : 

- " Var benim bir kusurum 
" Sakın ha, korkmayınız : Uykuda ko~ıışu-

rum ! ..•• 
İki güzel atıldı : 

- "Bu işde biz de varız, 
" Eğer rüya görürsek konuşur, sayiklarız ı .. 
Kadınlar, giilümseyip, yüzeime bakmıştılar " 
Benim maksadım nedir anladım çakmııtılar '1 .. 
Yetişir .. Sö:ıü götiirrnedik çok uıaklara, 

Herkes bir yana geçti, bürüldük yataklara f •. 
-4-

Anladı~: Arkadaıım bir parça atıyordu; 
Fakat hıkiiye hoıtu, güzel anlatıyordu; 
Devam etti: 
- Hey tanrım ! .. Bir türlü uyuyamam, 
Konuımaya baıladırn vakıt gelince tamam 
Şöylece sayıkladım : " - bittim yeıil gözü~e 
" Ayın on dördü sandım, kı:ı, bakınca y ·· ·· ' r 

K da 
u:ıune ... 

:: ara sev . n~. d~ıtiim; bahtiyar olayım mı? .. " 
Ane, yeııl gozl~ _kı.s ! .. Bir buıe alayım mı? •. ,, 

Kızda, sayıklar gıbı, söylendi : 
- " Sabrın çok az 

" Gün doğsun, konuıuru:ı .. Dileğin §İr:ıdi ol· 

S tu B .I'. ma.s !. " 
ıumuı m .. ıı seJer de ikinci kız söyl d" 

Sanki sayıklıyordu : ıın '• 

- " Ayıe gönlünü yendi 
" Halbuki daha fazla •en bana bakıyordun ' 
" Baktıkça pınar gibi gönlüme akıyordun ; 

( Ttırlc Sölft ) 

urlye HadJ lerı 

- Birinci say{ adan arian -,. 
zlde takip edecekleri ıiyaaetl çok· 
tan teepit elmİf ve bunu mu-
vaffakiyetle lota~ etmiı oldu !a
rı fe bir çok Frınsiz komiserle· 
rioin dedikleri veçbile F ııeaoın 

Suriyedeki vaziyetini müaktılleı
tirdikleri h ide F raoıiz idare 
merkezinin ciddi olıHk bu işi 

ılı ılmım1111, Fr1 eı:ı siy set a. 
damlarının ıarktalıi deiişiklikler 
hakkındaki bilgiıizlikleri Frınılz 
siyıısetinio tebellür etmeıiııe im
kan vermenıigtir . F raneıılarıo dı 

Suriyede, aabil ile dahili içine alan 
tek bir hükU.met kıuarak b11 bülı.ü 
met vaetasile nüfuzlarını yeıat· 
malırı ve iktisadi trgebbüılerin
de balkın mtızaberetini arama· 
ları umanı gelmiştir .,, 

En büyük kntiiphane 

Dünyanın en büyük lı:litliphn-
oeei ( Briti h useum ) dır ki 
burada dört milyon cilt kitap var
dır. Yalnız bu kitapların hepsi es
ki tarzda tasnif oluoınuıtur. Onun 
için liç yıl evvel bu kitapların en 
&OD feonl uıuller daireaioda tas
nifi kararlattırılmıthr . 

Şimdiye kadar tosoil olunabilen 
kitaplar (A) harliodco ibarettir . 
Tahmin olunduğuna göre dört mıl
yoo kitabın hepsinin tasnifi tamım 
olmak için kütüphane memurları· 
uın daha yirmi iki yıl çalışmaları 
icap etmektedir. 

Oğul ile baban1n 
meslek farkı 

Oeyli Meyi gaıettsi, lngiltere 
ile Fransayı birbirine baalemak 
için Manş denizi altından bir tll· 

nel yapılması lehinde buııünler- 1 

de ynılar yazmaktadır . Yarım ' 
11ırdaoberi buna dair bir çok pro 1 

jeler yapıhnııtır • 1 

A rl lnema -sa 
• • 19 Şubat çarşamba akşamından itibaren 

ıkı 'iiyük ve müstesna film birden 
1 

Alber Prejean-Danielle darrie .. -. 
ibi iki bUyUk artistin şaheseri 

DEDE 
Karyokaları, Robertaları gölgeden bırakan bir film 

baştan başa,şarkılı, müzikli danslı 
omedi operetlerinin en m~flwr.u 

2 
Her sınıf halkın zevkini tatmin için p 1.. rolSrama bir de 

sergüzeşt filmi ilave edilmiştir 

(Hi~~~~!.~~'"'' ~•il filml, 
Dikkat: Filmler tam ve uzun olduğundan sinema sekiz 

buçukta başlar 

Yakında: - Mumyalar müzesi-
6485 

Sinemasında 1 
Bu ak§am 

Baştan aşağ~ ürükl•yfoi bir mevzuıı malik ve mlilrnmmel bir Çiğ 
Orkestrasının ıştırakile vücuda ııetirileo bu mevsimin en müstesna an 

fılmlerioden biri 

ğları bekllyea kız 
Bu film bütün sinema severlerin beğenece~i bir eser 

olarak kalacaktır 

r.zuyu umumi üzerine 5 Kanun 
kurtuluş bayramı filmi ve 

Karmen Operası 

• 
sanı 

k odı - " Benim başıma akşam bir iş grldl ki, 
verir " Anlaiırsam gülersin ömrıin oldukça belki, 
ir b~' Kimse duymasın d'ye sesi az yava~'adı, 
ınıııi1 Şu gıilıinç lılkdyeyl anlatmağa baş'adt : 

yiç boı bırakırmıyım, ona da verdim c · ." 
"c· ·· ·· 1c etıap · - o.sumu amaştırdın· gu""ıele bak k " K I 8 . • ma sevap 

ı:ı ·· ır yanıma sen gel bir yanım el . ' 

Bu defa İngiliz ınetelİnin 
yaııluı müıteıaa bir mahiyet a· 
lıyor . Çüııkü bunların altında 

bir devlet adımıaın Vioston Çur· 
çilin imzası f&rdır. Vaktile 1889 -----"""'."-~------------..:6:!:4~8~7----J 

k bı' - " Misafir olacağım eu? akşam varwca, 
ir ,J ikramda bıılıındıılar krrınca kararınca ! .. · · · · · · . . . . 
aba i Ge'lr/le11 çorbayı : Eyvallah .. Eeyip içtim, " Hiç yüz yüze gelmeden ko~uş~y~ru;,. :. Diy~ 

" lk" d b ' a o g sırı, ı sev a a§ımdan duman gı"bi y·· l . 1 ııçe 11n ... ,. 

1 
Odada kıvrılacak raha!ça bir yer seçtim ! . . Ben devam edecekken dtıh.a bu komedi ' 

daD' B .I'. · • · · Y• • ~ Jlerak ettim : 811 evde kaç kişi var acaba, u seJer ışıtmıştım odada bO§ka bir seı 
erı·ci Saydım: Bir yaşlı nine, bir de ııakallı baba!... "Bu kimin sesi? .. Dedim almadım b" ' sı• "' B k ld ' ır an nefes 

0 ~ · ,.ukat iki ses daha işittim dışarıda , aşımı a ırmıştım ytutıktan a.s yWc ' 
uıs Benimbıı mrrakımı çaktı kocflkarıda, Bakt1111 kımıldayordu akıllı kocakan ı an ' 
ıoiZ. Dedi ki : O da, sayık7ar gibi, yalandan inildedi'': 

8 ,,kcı' _ " Çağırayım .. Amcamın kızlnrı var, - " Şimdi benimle konuş .. Sıranı bo%ma . .,, De-
rk ;~ " Oıılar da, hep beraber, burada yatacakları.. di ! .. 
esi ·~ .................................................................... .;~.;;..: 

uyku makinesi 
el b11 

ak ;;ı 
ıneli~ 
n eı 1~ Uykusuzluk kadar fena bir 
(liyo11 §ey yoktur , 

İnsan uyuyamazsa, Fıuıtun 
istc-1Y•ptı~ı gibi , ruhunu §eytına sat 
şuıııl ınıva mecbur olur ! 
k•ıJıf' }'akat bereket versin ki Dok 

lor Radvan adlı bir Avı11turyalı 
. uY~liliın, mrkioe icıdederek iosaoları 
eke~ böyle tehlikeli bir alı§ verişten 
elı ~ kurtarınııtır . 
ı9; Bu makinenin adı Psikofon-

' dur ve en müzmin uykusuzlukla· 
ra birebirdir . 

111 
~ İnsan bu sayetle en rabıt bir 

Clır . uykuya dalar . Şimdi bu makioe 
iG' nısıl şeydir -iiyaceksioiı . 

a ı p k 
lar•0' de--ı e o kadar karııık bir ıey 

0
,z r· D i'• • alelade bir gramofon ! 

geıı 11 
1
. okıoruo büvük bir tecrübe ne 
ıce • ol 

Almanyada soğan 
fiyatları 

Almanyada bir çok gıda mad
tleleriode olduğu gibi soğan fiyat
ları da bil kilmetce teshit olunmak-
tadır. 

Görülen lüzum üzerine soğan 
Cıyatları 25 ikinci kıl.nun 1936 dan 
jıibareo tatbik edılmek üzere 50 
kilo başına 60 Pfennig ( 30 kuruş) 
yükseltilmiştir. Bu suretle yerli So· 
ğanların toptan sah§ fiy. tı ~stasyoo 
teslimi ve bir de malın nevıne göra 
50 kilo başına 6,80 - 7,80 mark 
(
3
,40-3,90 kuruş üzerindijo tes

bit olunmuştur. Almanyada gerek 
yerli soğaiılar, gereke? ithal olunan 

ıı.bancı ürünler 50 kıfo!uk çuval
yl da ambalaj edilmit buloomakar . 1 taJır. Türkiye soğanlarıoa,eyı ma 

Çocuk Esirv.eme kurumu· 
nun kongresi 

başkanlıktan ; 
Çocuk Esirgeme Kurumu Sey

han M~~ke.~i genel kongresi Şuba
tın 24 uncu pazartesi günü saot 
17 de Ticaret Odasında topla naca· 
ğından sayın üyelArimizin bu 1op 
laotıyı teşrifleri rica olunur. 

Moskovanın gözü 

Mah~udulmatribi Elctzayiri 
ıdındıkı, t.•hsili yüksek bir" ııenç, 
Moılıova ,tarafından Suriye ve 
LOboanda göz tayin edilnıitli. Bu 
genç, bir mtıddet Suri1adeki ko· 
muaiıt lıareketlerini id re et
m.igti . Nihayet tevlıif olunnıuı, 
bır kaç ay hapiı olunduktan ıon

ra Fıliıtlne gönderilmiıti . Ora· 

da bu zatın babaeı Randolf Çur 
çil gürültiilü bir müdabele ile 
ilk projeoin Avam l<amarasıoda 
reddolunmuına sebeb olmugtu . 
Ş•mdi oğlunun, bu teıebbüsü mu 
dafaa için yezdrğı yazılar büyük 
bir alalıı uyandırmaktadır • 

Ceyhan urayından: 
1- 10 N.lı dana cadd11eiode 

Ali çavuş evi önünden Nafio şoıa · 
ııına kodar olan 485 metretulde 
Arnavut kaldırımı yapılarak kenar
larına burdar diziler.ektir. 

2- Keşfin tutarı 4992 lira 65 
kuruştur . 

3- ihale: Açık eksiltme sure
tile 28-2-936 cuma günü s~at 
16 do yapı Iacaktır. 

4- isteklilerin yüzde yetli bu 
çukmuvakkat teminat ve ticaret 
odaııı kayit makbuzları ve nafıa 
müdürlüğünden musaddek fenol 
ehliyet v~sikaları üıerlerinde ol
dukları halde ih ıe günü ve saa
tinde Uray ıaloounda hozırbuluo. 
maları lhımtlır. 

5- İzahat almak ve şartname
leri görmek i tiyeoler her gün U 
ray fen itleri bürosuna müracaat 

:edebilirler . 6479 
16-18-21-24 

b 
aı olarıık yaptırdığı pliilılar 

Unun ~ • 
bi' b uıerıoe konur çalmıya 
,~Jr r •şlalyınca insanın e~oeınekten 

olmak şartile, Türkiye limanları 

1. • kılosu 5-6 kuruşa kadar tes ım1 · 
talep vardır. -A. f.T BOLTE 1-

da dı hapiste altı ay kıldılıtan p f 
sonra tekrer Beruta gelnıittir . 1 aranı• ---.ı 

~•ne eri 1 
Y
u YOru ur ve oibayet u-

r . 
~olis, mu.vuıla~ıaı haber alincal Boş yere harcama ve har• 
yıae tevkıf etmıa ve muhtelit k 1. I l 
mahkemeye •~vketmiıtir . J:ıya ~ an yer ı ma ı a 1 aksi olmak ib· 

- 1 ıan ırımofonunl müziğine 
_n 1 
ı.alııırak biç dıı uyuyamaz .... 

Bır ti b r " unun 
•ıııali vaıdır • 

Alsaray sineması 
Bu akşam 8,45 dan itibaren 

Bu ıı~oeoin en büyük ve en güzel fevkolAda tilmierioden 

Torkçe sözlü şarkılı 

Baran Reşit ve 
Ali baba 

Şaheserini sunarak ııoyın müşterilerine iki saatlik bir bedüyan 
ziyafetini veriyor 

ilave: dünya haberleri 

matineler : 
Cumartesi 2,30 da Dantenin cehennemi Ki 
Pazar 10-2-4-8 45 H . ve eopatra , arun Reşıt 

DiKKAT : Yalnız bu filme m~hsuıı olarak f' l . ıyat ar 25-50 dır. 
6486 

Dl doktora 
Şevket Şermet 

Yağcamii karşısındaki muayenehanesinde her gDn 
ha talarını kabul eder. 

Cumrırtesi günü öğleden sonra yok ullara ve tale• 
beye parasız bakar. 6329 19-26 

--------------------------------~ 



DDnyanın en fazla tanınmış 

makinası Kaymak 

Kızlı maklaa 
Adiyle tanmmış meşhur 

VEGA ve FORTUNA 
Senede yüzlercesini saten deposu 

Rasih zade biraderler 
Halefi 

Rasih Zade Feyzi 
Adano-P. K. 93 

Tecim evi 

H,~r zaman her boyda mevcudu 

vardır 12- 30 6438 

Adana Borsası Muameleleri Sayhan posta, telgraf baş müdüriye
tinden : 

PAMUK ve KOZA 

CiNSi 
Kilo Fiyatı 

En az En çoL. 
Saulıo Mikdır 

·=~~:::;=-===="'i====•=~K~. -==ı=s-·= l==K·.--~s=·=-1=r::===:z-==-=-K~==-=-=-==4I 
37,50 apıma ı pamu 

iyaea parlata ,, 34,75 35,50 
iyaea temizi " 

laoe l 39 
iane 
Ekapreı 

Klevlıot 

YAPA~l 
Be,..z 
Siph 1 

Ç l G t T 

1 1 
2.2.5:• 

" 

1) idaremize ait 1108 adet muh· 
telif boyda telgraf direğine birinci 

derecede istekli çıkmadığından 13-
2-936 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle tekrar eksiltmeye çaka
rılmıştır. 

2) Bu iş açak ekıiltme suretile 
yapılacaktır . 

3) e~her dirık için dört lira be. 
del tahmin edilmittir . 

4) ihale 27-2-936 perşembe 
günü saat 15 de Adana posta tel
graf başmüdüriyl\tinin bulunduğu 
binada mütPşekkil komisyon huzu· 
rile yapılacaktır. 

' .. 

• ·~ m 
21~ 

-r- • 
1 

-DAoA- · 

Fl 

22 

5 KUfl 

an Ş 
sız 

tel 

iri yedek 
pjekıif 

l1e oku 
• Kom~ıJ, 
tkaUi<k 

imkan 
la $Öylec 

haclisd 
~kmak 

'lln biu 
devleti 
an ıar4 
Bun 

lfta ve 
ranti t 
Al. Pe~ 

- BiRiKTiRE ... ;~ 
RA~AT l;Db~~ 

HUBUBAT 
Buıday Kıbnı .. Yerli 5,15 5,50 

5) Muvakkat teminat mi1itarı 

332 lira 40 kuruş olup başmOdü
riyet veznesine teslim edilecek ve 
elınaoak:m ık buz komisyona ibraz 
edilmek suretlle pey sürülecektir. 

6) Bu direkler, Adaoa , Tar!Us, 
Pozantı istasyonlarıoda tesellüm 
edilebileceğ inden istiyenler bu üç 
teıellüm )'eriıden b .. r hangisini 
muvafık görürs~ ona göre pey sü· 
rPbilecekt'r. istekliler şartoa'lleyi 

beımüdfiriyet kaleminde ve ma 
halli posta t .:.lg• of müdürlüklerinde 
müracaatla görebılirler. 
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Alfa ., 

Lherpul Telgrafları 
20 I 2 I 1936 

Santim 

Hazır 6 
Mart Vudeli 5 
Mayı Vadeli 5 
Hint hazır 5 
Nevyork 11 

l'trı• 

18 
93 

~ı 341 

Kambiyo ve Para 
iŞ Bankasından ahomıotır. 

- Liret ıol~ 
Ranmark 1 97 
Frank"Franeız,, 

Sterlin .. lnl?ili•" 620 50 
Dolar ••Amerikan" 124 49 
F raok 04lniçre" 2 4-i 

, ...-- Foto Co,llaa , 
Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işlerini 

ve her Ulrln Ağrandisman ve diğer blitün fotoğraf işle· 
rini yapmağa başlr)' an Coşkun Gnven , ht>r gün sa
bahtan akşama kadar açık bulunan atelyesinde saat 14 
den 19 kadar bizzat çalışmaktadır. 

Amatörlere mamkün olan biitün 
kolaylıklar göaterilir. 

Hizmetci kadın • 
aranıyor 

Evde hizmet görDlek için bir 
hizmetçi kadın aranıyor. Mothao· 
mıza mürncnat eclilmFısİ. 

Kacakcılar 
7) İıleklileriıı tayin tdiler gün 

ve sttaıta hoztr hnlunmelara . 

• • 
vatan hainidir 

14-18-21-26 6467 

----·---. 
• ---------------- MiM 

---------· 
En ince kumaşlarınızı. yıpratmıyan üzerlerinJeki kir, leke ve yoğlorın 

soğuk su ile temamile temi?.liyon madeni ve neb&tt bir terkiptir. 

Kalıp hıtlinded'r . 

Perakende olarak kahbı (11) kuruştur. 

Mı·m ile her şeyin 'zi temiıliyebilirsiniz Hatt4 Pelıkaa miirekkobi 
ile lekelenmiş eşyalarınızl bile .. 

Mim çocuk bezlerini kolaylıkla ve zedelemeden tertemiz 
eder . 

M · Loko LoyalarJoki kir ve lekcl .. ri çini banyo,cam , kristo l 
ım madeni sofra takımlorınızı çatal,bıçaklorınızı çizmeden yed 

yoni bir hale sokar . 

M • en n. zik ipekli, yünlü kumaıların yikanması , temizlen · 
lm mrsi için biricik modi!ni sabundur • 

Adanada umumi sahş yeri : Ulucami 
caddesinde Mehmet Öz Bozdoğanh ve Ömer 
Başeğmez ticarethanesldir . 

Her bakkaliye mağazasında da 
91 bulunur. 6269 

r. ... ... 
GÜZ.El VE TABii s~S ~~ 

Eyi hir miizik ve dünya httberll'rini ılinliyebilmck ıçlO v 

Hassas vH ayırma kabiliyeti kuvvetli •r 
RADYO isterseniz size gayet şık: .~i 

S CHA U B Kıso- Ortu - Uzun mevclik RAV :t: 
MIZI tavsiye ederiz. .~· 

l ·ı k' . . o~r·".• Radyonuz kulııkl Hı nızı tırmahıyıcı l f•ğı zev mızı is 
Bunu ancuk Hadyolarımızda bulabiloceksiniz . tCc 

Merkez Kumand. altında Muharrem e 

14 - 18-21 - 25 6457 :1f. 
lliçlarınızı ve b 

yağlarınızı 
Ali Nasibi eczanesinden alı 

Temizlik s310 232 Ucuıl 
Umumi ncşl'iye t IJl 

Nevzat Giilıe11 

Adana Türk sözü u •• 


