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Zafer ve Tayyare 
Bugün , ayni zamanda ıayyue 

bayramıdır da .. Y urııaı ; layyare 
cemiyetine yardımı unuıma .. 

B1RlNCf YIL SAYI 3007 

, 

nlık M harebesın· a n 

mamıştı. 
30-3lağustos gecesi; Türkün 

yıllardanberi sürüp gelen b?tün 
savaş acılarının üstüne sankı ka· 
hn bir örtür kapamış ve o ıztırap 
)ar artık bir daha duyulmasın di 
ye onu tarihin derinliklerine göm· 

Tayyare ayramı 

Bu yıl Ordumuza 26 tay
yare armağan ettik. 

Ankara : 29 ( A. A. )-Tay
yare Cem/yeli rt!lsl Rize me
busu Fuat bey 30 Ağustos Tay· 
yare Bayram/ nıılnascbet/le 
ke11disile görılşen bir mıılıar
ririnıize şu beyanatla bıılıırı
nıuşlardır : 

"-011 yıl içinde milli ha
vacılık için elit milyon lira te
ber rıi etml§ olan büyük Tıirk 
milleti , bu sene Orduya 26 
tayyare lıedlye etmeye mu
yaffak olmuşlıır . 30 Ağustosta 
Bafra, Bartın , Ereğli (Kara 
deniz), Akdağ madeni, Ayan· 
cık, Bolvadın, Çarşanba, Orhan 
Gazi, Kadıköy ( lslanbul ),Kar 
tal, Heylw:., Alpııllıı tayyare. 
lerlııe ad konacak ve yurdıın 
lıer yarıında şenlikler yapıla. 
caklır . 

Milletlerin en olgunu, en ıı 
yaııığı ve en civanmerdi olan 
ve gelirimizi lıer gıi11 biraz 
daha arlırmalc için nıuvaff a· 
/ayetle çalışan Tıirk nıilletin/11 
taşıdığı yıiksek vatanperverlik 
cevheri ö11ıi11de gıırıırla ııe say
gı ile eğilmek vazifemdir. 

Yar111/<I lıarbln bir yıldırım 
gibi göklerde patlayacağını nr
lık anlamayan lılç bir millet 
kniaz-ıcarŞısıııaa lıerl ııııııe!ıe· 
rlıı birer uçan millet lıaliııe 
gelmek içiıı ne kadar çalıştık
larını biliyoruz . Milyonlarla 
genci havacılık mevzıııı lçlııe 
alara/, yarırıa arkası kesilmez 
bir eleman kaynağı hazırlayan 
milletlerin sayısı gıirıden gıiııe 
çoğalmaktadır. Ordunıııı lhll 
yaçları karşısında başka bir 
şey dıişıiııenıenıek zarureti yü 
zılııdcn bııgıine kadar temas 
edemediğimiz bu carı alacak 
mesele etrafında Tıirk gençli· 
ğiııl bir araya loplamak Jıepl
mlz/11 idealidir. Kemalist Tıir· 
klye11l11 layyareclllğine karşı 
yıırdıııı lıer larafındıı göriineıı 
nılW kaynaşma bııgiinkıi ate
ş/le devanı edecek olursa bu 
bıiyılk işe gösterdiğimiz alıtlrn. 
dan çok eyi bir verim alabile· 
ceğlmlze lıer zamankinden da 
lıa {azla inaıııyoruz ,, 

Japonya 
Hariciye nazırı beyanatta 

bulunmuş. 

Paris : 28 (A. A.) - "li•v11., 
ajansı bildiriyor : 

"Excelsiyor,, gazetesinin bir mu· 
lıarriri Japonya milliyet perverli· 
ğioin hakiki siması hakkında Ja 
pobyada anket yapmaktadır. G. · 
zete bugün huıciye nazırı M.Hi
rotınııı mnb.rı:ir~ verdiği bir bı 
yauatı neşrı tınektedir. 

FOTO COŞKUN 
fijştjj , 

Klrkpınar 
Eyliihın be~inde 15 inci •n· 

yısı çıkıyor . 

En miikemnıd nıö.lye fotoğ· 
rafları çı~anr . Amatör işleri· 
ni günü gününe yetiştirir . 
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Kara Diken .. 
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SON lllA 

~ - Cennet bacı bağırmak iste-
8 t , kızı ellerinden almaya uğreş 

onlarda vurmuşlar • Zeyncbi 
al ırmışlar , iki gündür değdalar 

Kanun onun kendi eseridir. 
O eserioi istediği gibi yapnr, iste· 
di~i gibi bozar. Ağlıyan, sana ve 
sana ağlayanlara ağlasın zavallı 

Zeynep 1 

1 &şvekil Hazretleri 1 M. Hitlerin nutku etrafında 
aş'' Tekin miitbiş bir yumruk ye 

gibi irildi . Başı yastığa diiş· 
Kapanan ·göz kapakları önün· 

o .~rceyi ilk defa canlanmış 1 
u . 

Kulaklarında köpek ulumalara 
dı .. Meçhul korkularm gö 
iyen baya lctleri içini titretti • 
ini binlerce kurşun delik dc-

parçaladı .. Bir kadın çığlığı 

erini ürpertti .. Sonra nal ses 
mukaddesallnı çiğneyip geç· 

r .. Ve hepsinin birleşmeıiu-

meyd na gelen müthiş facia .. 
desin! kaybedişi , resmi geçit 
ılnr • Ruhunu bir sıkıntı kap
. Ağlayamıyor , vücudu tepe
tırnağa kadar alev . alev ya
rdu . Böyle saatlerce dalgın , 
uk kaldı . 

Kendine gelince vaktın epey· 
lerlediğini gördü . Fersiz kış 
eşi batmak üzereydi . Mehme· 
,öylediğiue göre iki gündür 

akta idi . Bacaklarında bir uyu· 
l luk seziyordu • Kalktı odasında 
ey• tı yukarı gcıinmiye koyuldu . 

uı~1ştc: bir hağ daha koptu .. Ne 
ul •cQktı ? 
tef Ey b11yat 1 mrğcr sen boş bir 
ti~ ıodaıı ib:uetmişsin • Hurafe 

ve g\!çeriz . Halbuki onlar da 
en çok büyük hakikatler var · 

Kervancı\ar 1ıökde parlak bir 
ız görmü,ler , bu mutlaka sa· 
yıldızıdır demiş ve yollanna 

am etmiıl"' . Fakat o yıldız bir 
e yıldızıymı, yolcular şaşırmış 
ve karanlıkta mahvolmuşlar • 
maceradan sonra on<t , Kervan· 

an kanlı yıldız adı verilmiş . 
yat budur , Gözlerimiz ufulcta 
o ısığını görür . Hu ışık bize 

bir emel vndedcr . içimiz f e · 
lar , adımlarımız vücudumuzu 
udilmüıde ruhumuzu o gayeye 
iirmr-ğe baılar . lşığın nloımııı 
ıo\atabilmeıioi temin edecek 

afcleri aşmak ve ooa yaktnlaş
laıım .. Mesafeler uzadıkça 

like baş gösterir . Hay•t yolu 
tehlikesi yolcularını br.meo 
3 iztiraba , ibkisan sürükler. 

iatin bu , liiyetegayyer cercya · 
aykm hareket eden ve o ce 
nııı mectasını dcğiıtirmek , 

vetli aheuıini bozmak iıtiyeo 
eıleria akibeti daha elim olu 
. O halde bu cercyaaa boyun 
eli ha .. Buna imkin tasavvur 

ek cinnet olur • 

Genç muallim bunu böyle an
r Evet , bıyat cereyanı baki. 
en onüne geçilemiyeo yakan 
kuvvet olabilir . llu böyledir 

e kendimizi kapup koyuvermek 
van bile olamnmakhr Öyle i e 
yapıp yapmalı kumsal &ftbi!i 
f"çirmcli .. Tekin normal u 

da bayatı höyle telakki ve bu-
ıöre hareket ederdi • Ne çue, 
u tamamiylr unutmuş , beııüı 
ı korumıyaa facia zihnini allak 

ak t:tınişti. Dolaıırkcn dudak -
ndan biç düımiyco bir cümh 
liyordu : 
eynep, ıeni kaçırdılar bal ıim · 
•ansıi datda kouıklnLlın ? 
Knlbiıı vahfi heyecanlara du· 
olınuı kim bilir 111111 titriyor· 
.. Bekaretin bir ağıııın çar· 
omuzlu oğlu tar:ıfıodan çn 
ı . Belki ,iki gün sonra köy 
oruıpu diyrcck . Herkr:ı se· 

netle anacak ve köyün alnına 
lmüt bir leke olarak kalacak 

• Ağanın oğlu i o şimdi ulta· 
yeni yemler ınyor . Stni ka· 
ası onun için ıu içmek kadar 
idir , 

Biraz durdu, küçük not defte· 
rini çıkardı. Bir satır okudu ve bir 
satar yazdı : 

Kule kların çın lasın. 
Okudu : Toprakta 

lan yalr,ız çiçek değil 
dir de ... 

hayat bu· 
dikeutcr-

Masanın başıua oturdu. 1çinde 
kerarsızlığn, sabırsızlığa hcnzer 
bir kıvrantı kendini üzüyordu • 
Çekmecelerden birini açtı. Burası 
karmakarışık bir haltle idi. 

Düzeltmek ve yerleştirmek için 
içerdc; kağıt, blok. albüm, defter 
ne varsa maıanın üzerine yaydı . 

Bu esonda pt'acerenin kırık ca 
mındaa gelen bir rüzgar onları 

odanın her tarafına dağıttı. Tekin 
onları toplamak içiu süratle kal
karken ayağı masaya takıldı. üze· 

rinde butuoan kitaplar da yere 
döküldü. Tekin hafifçe öfkelendi. 
Bir müddet onları toplamakla mtş· 
gul oldu. Fakat kitaplar odanın 
dört köşesine dağılmıştı. Hepsini 

toplamak \C istif etmek için yarım 
saat lazımdı Halbuki bava epeyce 
karnrmıştı . Gözlerini oğuşturarak 
çömeldiği yerden kalktı. Lamba
sını yaktı. 

Bir şe-y yemek istemiyordu . 
Kede-r ooe açlığını unutturmuştu. 
Dizleri yorgunluk alfımeti bir me 
calsızltkla titriyordu. Sandnliyeye 
çcikcrccsioe tekrar oturdu . Başı 

elleri arasında dirsekleri masaya 
daynlı düşünüyordu. Hıçkır11, hıç

kıra ağlamak istiyor gözünden 
bir ~amla yaş akmıyordu. ilk de 
fa ağlamamak acziyle kıvrandı 

Zeyo p .• Ölüm .• Sukut .. 
Hayır Zcynt>p m&sıımdur. O 

nu kaçırdılar canavıtrlar !Kör olası 
gözler ağlasana,Zeynebin,hir iff e 
tin sukutuna ağlasana !.. Diye ba
ğardı Sesinde kin ve nefı e\ aşi · 
kardı, yüıUoün adcleleri ayni ma
nada tekallüı etmişlerdi . Sonra 
bır ha lanın mm\tılı sayıkl:.ması 

gibi <levarıı etti : 

- Ağla, zavallı adam. Ağla .. 

Aağle, büırnnın büyük; ağla, 
ıdıı ahın dcrio; ağla, bak o: <"vsi
min tesiriyle l>ütiin köy ağl yor .. 
Zar an yok, ioiltilerınc cCVf\ p veren 
olmasın; sana, kış rüzgirmırı gc· 
tirdiği homurtulu elem yet r. 

Sanı, köpek ulumaları ::ız mı? 

işte; hep seoi dinleyen lnvan 

var .. 

Homurtular, köpek ulumaları 
ve diol~yen lavanın susan ı hc.ngi, 
yerine göre bir mntem şarkıs•, bir 
ölüm mersiyesi, bir t selli mcnbaı 
olabilir. Onlaıln konuş ve onlau 
dinle zavallı genç. 

Dağınık kitaplar üz<!riude şöy · 
le bir ğöz grz.dirdi. Ve )'BV ıŞ, ) il 

vaş onları topl:.ımağa başlndı. Bu 
iş lieodioi )irmi dakıka kadar O· 

yaladı . lçindea yükseleıı bir ses, 
ona: 

- Aı tık ıonslien düştii diyor· 
du. Son günlerde hir yülc giui ağır 
1 şau masken düştü 1 Ve altından 
çırıl çıplak hakiki büviyetin gö • 
ıündü . Bu köyde yaşamağa niçin 
razı oldun, şişkin karınlı, sarı, sıt· 
malı, mnoasız köy çocuklarma ni
çin elini u:t.nlmak büyüklüğünü 
göstermek istedin, katillikle itti
bam edilmeğe neden tahammül 
ettin, niçin V t li dedeyi ıevdio, ni 
çin Zt-ynebe, bu mahdut yabani 
kıza gönül vermişgörüudüo ? 

Bunlar milliye\\ e ülkünün kıy 
nağıodan alınmış ilbnmlamıydı ? 

Hayır ! değil 1 

- Sonu var -

Tepe köyünde mühim bir 
nutuk söylediler. \ Fransız gazeteleri bunun daha yumşak 

yazıyorlar . 
Üdemi,. : 29 ( A. A. )-Ba~,·e 

kil İsmet Pu:.a Hazretleri ıefakat 
lerimle Dahiliye, 1 la· ieiye , c•kil
leri ile İzmir V nlisi l fızı m Paş 

1 bir lisanla söylendigini 

, e İzmir mebusları olduğu halde 
im sah lı Üclemişe gelirken tor 
bahd:m Tcpeköyfioe geçerel ... kii· 
çük 1endere ovs ı ı lalı ameli· 
) e inin açılış re::.ınini ) npmıı;tır. 
fsmet Pa a 1 fozretleri hu mlinn .. 
sehetlc asalFı<laki nutku irat hıı ... o 
),ırmıı~lardır. 

Ad adaJar ! 
Kıiçük l\1·mderesi11 i;;Jal11 gibi 

hiiyiik bir te:.ehhii iin ha .. rnle) ız. 
Memleketin sıhhat ve ilerlemec:i 
noktai nazarından şimdiye k ,ı.ar 

umntsıızluk mıntakası olan geni~ 
hir snll'l bundan sonra ı::c" et ve 
mcdeııiyet itibariyle Tiirkiyeııiıı 
en mamur yerlcriııdt-n bir niimu
ııe olar.tktır. Hunun ehemmiyeti 
ni takdir lmyuraıı Uiiyiik Gazi hıı 
ovanın sağlık ovası haline geti · 
rılmc, ini irade hu) urdular. Bu 
nrzoyu hakikat ah ~ınc iı::al el· 
mek hiitün memleketin memnun 
olacn~ı bir irnar ıııınt kesı haline 
getirmek hiik:fmıct icin f'll mühim 
hir vazifedir. 

Ümit cclerinı ki lıir kaç sene 
zaıfınd.ı altanat fclflketleıi gibi 
buıalnrıııın sıkıntı ve i tırapları 
nm ) l nız :wı hir hatıraya in
kilttp , ttiğioi ZC\ ki ılinliycccğiz. 

lluras namzet oldıığu inki~af ile 
memlekcıin ziraat ' 'e lıer tiirlii 
mcıleı ivet snhaı;;mclıı en ileri. en 

.r 

zımgin bir mmtaka ı olmağa nam 
z .. ttir. 

Ümit ederim ki lmgiinlcri )ti· 
kın Lir zamanda idrak ederek im 
racii ısizlı•ti yine tebrik c<le('e· 
ğim. 

İsmet Paşa llazr tll'ri hu nul· 
ku müteakip halkın samimi tc · 
zalıurları arasıncln Torbalı tari 
kiyle Üdemişe lıarc~et huyurmu~
lardır. Halk bütün i ta yoularda 
Ba::vekil lIAzretlcrioi hararctlr 
sclamlanu~lardır. 

Öclrnıiş istısyonunda bir as 
kcr müfreze i ve hü) iik bir hali· 
kalahahğı tarafından .. •lfıınlanan 
Baş,ekil HazreıJ .. ri doğruca Ci>I· 
ciik yaylaQın1 tc.rif huyurnrn)ar· 
dır. Ge eyi Ya) lada geçit en L 
met Pa:.a Hazretleri lmgiin İznıi
re clöncc.eklerdir. 

Zira at Vekilimiz 

Artvinden Ardahana 
hareket etti • 

Arhin : ,,.9 ( A. A. ) - Ziraat 
vekili Muhli Bey diio lnıra)a 

gelmi .. ka aha Jınricirıdt• kaza er· 
kanı ve halk miimc. illeri tara
fından i tikhnl edilnıi,.ıir. Kasa 
Lıt içinde hütüu halk Vt•l ... ıl heyi 
samimi tezalnuatla kar ılamı:. 
hr. 

Vakii Bey umlıuriyet Halk 
l•'ıı kası hiıınsıııcla zirant vaziyeti)· 
le mevcut hakır fabrikaları bak · 
kında malUnıat almıştır. 

müteakiben hükumet dair sini 
gelnıi~ ve hu sahalı Ardalıana lıa· 
reket Ptmi:.tir. l\lulıli bey geliş
lcrinclc ohlngu gibi samimi J,ir 
surette tc:.yi olunııın.tur. 

İtalya - Romanya 
arasında 

BÜKHEŞ : 29 ( AA ) - Diin 
İtalya ile Homauya nrasında ta · 
ka u ulii lesi e<lrn l•ir tudi) e 
itilafı iınza cdilmi~tir . 

~~~------· ·-----------~ 

Sarlılar verilen bu nutku dinleye bil
mek içiıı tam beş saat beklemişlerdir 

BEHLİN: 29 ( A.A) - Al 
ııınu i tılıharat hm o n lıilcl ıriyor: 1 

G.,z teler ı \\Clki giiıı )OJHlau 
Snr tezahiirntından lınhcederek 

cliyorlnr ki : 
Biitün Almnııyn M. Bitlerin 

ili dtf olnnyarık tc)it ettiği 

ümide i,.tırıık C'tmekteılir . Jıu 

iimit Fran. anın Snr 111c,..ı ·lt·~ iııiıı 
lınllirıd n onın helki m<'~ l 'lcıi 
oldnğn gıhi göreceği ve A 1 ıııao · 
ya ile lınlisane bir sulh aktcdc 
ceğiılir . 

)ı'rnn 1:1. politikosi için Sar sn
kinlcr iuin Alnımı hi siyoıı <lola
Y•Sİ) le kay lwlil ıııiş bir v :lİyC't 
<lir . l•'okat Lu sukiıılerin a~ık 
arzulıırı cHirü t bir surelk t • · 

bit ve hali aııe bir surelt\! tatbık 
C'diltlikteıı sonra devamlı lıir ul 
lıun temel tn~ı ve iki bii) iık kom· 
~u ıııtmleket arnsıud-. Sl'mer ... Ji 
Lir iktı adi muhadclcııin 1 Gprii· 
ü olabilc,·ektır . 

l'All1S : 29 ( A.A) - " Ho· 
ter ,, njnıı~ı mnlıalıirirnlen : 

Frnu ız maLlmntmm dün M. 
Bitlerin "arrc için t'.'üylPdigi rnı· 
tuk hakkmdaki fikri par i. gnz~
tdcrinin yazdığı gilıi şu c•iim le 
ile hulasa edilebilir : 

İyi ii) lodi . fakat ~imcli süz
lerdf'n onrn ynpıl~ıc·ıık olan lın 
reketleri hckliyc'liın . 

" Botcr ,, ajan ıoıo ımıhalıiri 
l. l [itlerin nutkno1ın bu ef er 

daha ) iiksek Jıir sckilıle oldu 
ğmm da ilfi,e edi) or . F'eknt 1. 
llitlc·r hu sözleri evHlce Ö) le· 
ııı i:. ti . Bımmı için Fran a şiiphc 
li L r vaziyette knlmakla 'levnın 
eder " b1ıııa hnyret ctmflmelıdir . 

Diğor taraftan I•'raıı ız gaze· 
teleri );'ransaum Almarıyaya kar· 
şı frna \ c gizli bir niyeti olma 
dığını yuzmakta dohn iyi hir on 
l §UHl ayt-sirulc iki memleketin 
miiııa l:\ lıütlcri (.liizcldiği takdirde 
souk rnziyctiııcleıı vaz geçını'ğe 
hnzır olduğunu ilave etmektedir. 
l1'ran n; Almaııyo tarafından şıır· 
ki Avıupa paktının imzalonnıası
nı Ye Almaoyonın milletler cı·mi. 
miyetinc dönme i gihi yakılan 

'aitlerin tutulduğunu teyit ede
cek haraket hcklcmektedir . 

SAJ>HEBH UCK : 29 ( A.A )
" Daily telegrof ,, m muhabiri 

arrebruk lınlkının Bitler niinın
yi:.iııio fona bir §Ckilc.lc tertihin
clt·n dol ayı istikrah duyduğunu 
lıilclirmektetlir . 

Ji'ıllıakika halk M. Bitlerin 
nutkunu <linliyehihnek ve sıhhi 
sclıcpleıden dolayı l\f. Von Papc
ııin 8<>z ~<>yli)eıniycceğini lıal>er 

alohilnıek için lırş ı;;aat lı klemek 
m<'clıuriyetimlc kalmıştır . 

So yali~t gazeteler .Nazi alo) Jı. 
tarı Siilzhah niimayi)nde hulu
nanhırın Sa) ısını 100,000 olarak 
tahmin etın,•kt• dir . 

İngiliz parası 

Hükfun"t sukutun sebPplP
lerini araşt11·ıyor . 

j Uzak Şarkta Japon 
işi azıtmış ... 

Londra : 29 ( . A. )-1ngiliz 
para ıntlaki ı-on suklıtun schr.ple· 
ıini arnynıı gazeteler buou c<"nchi 
onıitlerle lıizzat İngiltcrt•nio \U 

ziyctinc ve fazla rherıımiy .. ti ol 
nnyan mc' sim lıadLcleriııc Eıtfet· 
ııwktt•cliı lcr. 

"l>qlı Telgraf,, gazetesi diyor 
ki; 

JI aclisey<' lfi) ık old utiurn lan 
fnzla elıeııımiyct ~f·rildi. Paranıı1. 
lı e r fi u~ on lıaharJn badi olan 
hir veziyctten nıiitceı:: ir olnnı,. 

tur. 1 
Bu son lıalıarcla gııla ilıtiyantı 

ile nıevrıcldı ipti<laiye itlı:ılfitım n 1 

istilzam ettiği t tliyattnn mütcvel· j 
lil olnn hu 'azi) et bariçt" cl.1ep- ı 
'-İz olarak Jıa ıl oları hir t·nclişe 
yüziindcn son 10 gii11 zarfında 
,lakı ziyade gerginlc~miştir. 

'· ı\torning Po f,, g zctf• i sn· 
kfıtuıı sehrhi ne Lundınd l! 'e 
ne ele Patisıc olduğunu nıwak do
l::ırrn istikraısızlığındn 'e nıe· 
rikaıı para ı;ipı ctinde! ... 1 knrMSJZ· 
lığında ıırannıak Hizım gel ·N·ğini 
SÖ) liiyor 

Bazı malıafılde paralarrn U· 

nıuıni i tikrarı içın ç lı:.:ılmak za· 
uuını geldiğine keti kanaat uıev 
cuttur . 

Mt rasime iştirak (>den 
Bordurlular • 

Bordur : 29 ( A. A. ) - Af
yon-Antalya hattının teıu("l at 
mu meıasimiııe iştiıak etmek 
üzere hunıtlan 300 kişilik hir lıc 
yet Afyona har<·k<t etmiştir. Bor
dur bando u da hey tle ı. ,, r,.lwr 
gilmi.Lir. 

l\lo. kova : 29 ( A. A. )-Kıt. 
haro\ 1 ... 'lnıı biltlirildiğine gfüe 
13 Agıısto tanberi Çin Şark de
mir) oll rınm ~ov yet memurla 
r uıclmı !)3 ki) lC\ kif ohınmuş 

tur. 

Bıııılaın i)cmrdiklcti l'iirüm
lcri itiraf ettirmek için işkcn"e 
cılilm ktedir. Trvkifat mulıik gHs· 
tcrilm k i~in hunlar Kurıknzlara 
gizli mföıosebetlerdc Lulumnak 
ve Çin Şark demiryolları trenle· 
rine ka l'l suikn tlar hazırlamakla .. 
ittilı ın edili)orlar . Hi•lnyctte 
fauçuko polisi tarafıudan yapı

lan l t' kifatı şimdi açıkca Japon 
jantlarınası ıclare cylf:mcktetlir . 

JJiger taıaftan Maııcnko mii 
nakal.H nez retioio hizmetinde 
bulunan iiç Japon memurıı Har
lıin'e gclmi12tir. Hmılor geçen se 
ne yapılan tevkifat esna mcla 

O\) et aleyhtarı hareketleriyle 
ve Cin . eri... demir\ ollarmm mü· 

.. ' J 

saıler esine teşelıhiis ctm ek le ta 
nınnuşlaı dır. 

Hu miina chctle ( HnrhinQkoe 
V rcnitn) g zete i im memurların 
Çin Şark dı·miryollaıı l\fau~uri 
iclaı c inin crkföıi} le göriiı:crck 
eezrı tedbirler alacaklarını \C 

mezkih deıııiryolları miidiiıiiuün 
salfıhiyctletini ta,lil cılcc•okleıini 
miitliirden ayuı zamanda OV} et 
Hu ynya naklolmınn makine ve 
vagonlaun lıc~abrnı soracakl ırmı 
yazıyor. 

Yine hu nıföıaselıetle llarlıiıı 
de çıkau Japon \e 1mıçuri gazc 
telcri , Mançu. ide otııraıı hiitün 
SO\)•'I t lıeııs ımn ilıraı--ı \ e Çin 
Şıuk dı•ınir ollarıı1111 uıiis:ıdcrc i 
için ~idıletli n .r.pıt ynpuıaktn 
clı in•. 

Snlıitc : 3 

Japonyanın büyük 
sanayii 

- İkinci sahifeden artan 

temişlcrdir. Bu sur~ıle Japon bal
kı bu sı:ıııatırı kıymt·tini hıkdir elti 
ve inkişafına çalıştı . 

Son zamanlarda Japonyaaıo 
2ipf'k piyasası eskisi giui parlak 
değiltlir. 1932 senesind' Japon 
yanın umum ibrl!lc&tıodan yüzde 
kırk üçünü ipek teşkil etmişti • 
1933 senesinde bu miktar yüzde 
yirmi altıya kadar düşmü,.tür. Bun
dan mütevellit zarar yirmi milyon 
yendir. 

İpek ihracatındaki sukutun se 
bebi, yalnız Amerikanın ithali 
tından tcvtliül etmtyip, Çinin te· 
kabetinde de aıaoabilir. Çüukü 
cihan ipek ıslibsalatmın yüıde o 
nu Çintle elde ediliyor ve Çıode 
bir nevi ipekli kumaşlar imal o· 
lunuyor ki bunları Japon kadın
ları bile istimal ediyorlar. 

Halihazırda japonyanm dıkkat 
nazarı pamuk manıulatına müte 
veccibtir. japooyada ipek ve pa 
muk Lirhirini tamamlamaktadır . 
Ham pamuk japonyaya hariçten 
gelir. 1933 senesinde Japonyanıu 
umumi itbalitınıo yüzde otuz üçü 
lıam pamuktur. Diyebiliriz ki Jn 
pooya, cihan pnmuk mensucat ima 
!atında ve ihr.ıcatıııda birinciliği 
kazaomıstır. 

Japonlu mamulatlarıı.ı ucuz 
fıatla satıyorlar ve h,., mıllete, 

busu ile İogiltcreye ve İtehRya, 
relrnbet ediyorfor. Bu suretle ucuz 
fiallı Japon mamulatı biitün piya 
sıılerı istila etmiştir. Hiodıstaoda 
ve cenubi Af rikada hile japon 
mensucatı satılmaktadır. 

logiltered'' ve italyad:ı İmdi 
olunan kumaşlar, derhal japı>nya 
da taklit olunur ve bunlar ecnebi 

piyasalarında satılır. lngiliz ve hal 
yanlarırı s lbkları kumaşlarııı ay 
nioi J aponlar )Üıd~ kırk v<'ya yüz 
de dli tenzilat ile salıyorlar ki 
bu sutetl Japonlar ç,ık çalışıyor 
ve muvaffak oluyorlar. 

Muğlada 

Kuraklık devam ediyor . 

Muğla : 27 ( A. A. )- on gti o 
leııle yazlık ı-kiınlcıdcn 1ı ıı· \e 

hunlara Lenzt•r mnhsulfttı..ı y:ığ · 
nıura şiddetle ihtiyacı , ar . Ham· 
km·ak devanı ettilri takdirde im 

" enenin mezruatı geçen sene) e na· 
zaran nok an olar.aktır. Bir çok 
nıuhalleıde bu malı ulftt kelle 

ynpmı:.: 'e ha ada da ha lnıımıştır. 
Kuraklık dolayi iylı~ bağlarda hiç 
bir lıa talık yoktur. yalnız son de
fa ) uğnn tlolu uzum malı ulünü 
kısmen tahrip etmi:.tir. Bu ene 
bu malı ul ı.;cçen senenin hemen 
ynwmıclan nzılır . Her tarafta 
iizlim malı ulü kt"nıal<ı gelnıi:.:Iİr. 

-------... , ________ _ 

YAZLIK SiNEMADA 

BU AK A t 

Büyük yıldız 

T ALULLAH BANKET 

'l'oı·nfmd ı fovkal!ltll' 11111\ ıffnkıyı ılı 

lı it' il l'ılılıııi. 

Aşk ihtiyac 
1, 1 ' •• · 1 I ' ı ı 1111 ç,u tc•r ı ı•('•·lo ıı 

ilave 

Dünya havadisleri 
4471 



( Türk Sözfl ) 
~~~~~~~~!9!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~========= 

Vilayeti celileden : 

~ !ll He : 4 

• 

lnhisıırlıır idııresi eski takip 
memuru Mehmet Ali efendinin lü
zumu muhakemesine dair vilAyet 
idare heyetince mumaileyhin ma
halli ikameti mtçhul olduğundan 

tebliğ eılilemediğinden tebliğ mn
kamma kuim olmak üzere keyfi· 
yet iltln olunur. C 

Seyhan Defterdarlllmdan 

S!Cfll(Lf/RDR MiDE ue 

25-8 - 934 Cumartesi günü 
ihaleleri mukarrer olan hazineye 
oit emlake sürülen pey haddi ldyık 
görülemeJiğinden artırma 1 -9-
934 tarihinde ihale olunmak üzere 
bir hafta müddetle temdit edildi
ğinden tuliplerin Milli Emldk ida· 
resine müracaatları ilAn olunur. 

, 4482 
BllG!RSIJHllJRINIZIJ ÇOK .., Sayhan defterdarlığından DIKKFIT ET/1Eff LllZl/10/R. 27- 8 - 9J4 Pazartesi günü 

ihaleleri mukarrer Sazak ve Kıı

yarlı karycsindoki hazineye o.it nra · 
ziye sürülen poy hııd,li Iayik görü· 
lemccliğinJen 3 EylO.l 934 pozartPSİ 
günü ihaleleri icra edilmek üzero 
bir hafta müddetle temdit edildi
ğinılen taliplerin Mim Emlak iJn
rcsincı müracnotlorı ilfin olunur. 

. .. 
BlJNUN /(UN KOHKHROR.!i. 

"l(;/YRDElE_N pRZOZlf Jı l(INIZ 
~~ HEM SERiNLiK l.JERIR HEM

DE BESLER. 

Türkiyenin en eski, en kuvvetli 
ve en ileri DE i fabrikası: 

4481 

Posta ve telgraf baş
müdürlüğünden : 

Sümer Bank Beykoz Deri fabrikası 1 - 15 - 8 - 934 turilıirulon 

itibaren Aılonn - istasyon poı:ıtn 

nrıkliyPsinin lıir oy miiıldetle:ve pn
zorlıklıı s ıtılmosmn karar vurilıli
ğınllon tnliplE1rin Seyhan P. T. Baş 
M.no mur:ıcao.tları ilt\n olunur , 

ilk defa olarak pj YASAYA DERİ SATMAK ÜZERE IST ANBULDA hir büro açmıştır . 
Her nevi yüz derileri, kôsele, yarma. cldiııenlik ue giidcri mubaywısı 

için im bıiroya mıiracaat ol1111mulıdl1' . 
Adres : lstanbul-Sirkeci - Sanasaryan han yanında No. 36 Telgrafı BEYKOZLU lstanbul· Telefon 22832 

Adana Borsası Muameleleri 
P A 1 U K \e K 0 Z A 

c 1 ı s t 
Kilo Fiyatı 

Eu az En çok 
Saııları .Mikılar 

K. K. S. Kılo 

Klt>vlant 

YAPAGI 

ç l (; 1 T 

11-.,....,...e~rl~i-.=,y~e-n~ıl=ik-,,-----•-~~~.?=s----·•---~---ı-.....----------4-~ 
,. "f ohuınluk.. _ 

HUHlBAT 
Bnj!day Kıbrıs 2,87,5 3 

,, Yerli 2,40 3 

" Mentane 
Arpa 2,75 
Fasulya 

ulaf 2,57,;i 2,60 
Delice 
Koş yemi 

eten tohumu 

U N [ V er~i dahildir . ] 

•••• Salih Efondi ı -=-----------· 
- " Düz kırma ,. 

Alfa 
Cnmhuriyt>t 

" Diiz kırma ,, 
Alfa ., 

Liverpul Telgraflan 
29 I 8 I 1934 

!Santim Pt:nıı 

Kambiyo ve Para 
iş Banka ından ahnmışur. 

K. 

Frank "lsvi r<•,, 

Reçetelerinizi mutlak Yeni 
Eczaneden yapbnnız 

Si' 

Kolunya , lavanta , podra ve sair eşyanızı 

Yeni Eczaneden tedarik ediniz 
Yeni Eczane : Saf. temiz ve ucuz ilAç satar. 

4468 s 

l4HO 4440 19-22-26-30 

Yıldız parkında 

30 Ağustos perşembe günü akşamı 
Zafer ve Tayyare bayramı şerefine 

Fırka kumandanı Fahri beyefendi 
hazretlerinin himayelerinde 

Askeri bando iştirakile 

Gençler temsil mahfeli tarafından 

Sakaryamn tayyarecisi 
Duniin vo ynrının Türk tnyyare(•ilerini anlatan Milli piyes 

________________ , ________________________________ _ 

Adana Kız muallim mektebi mü
dürlüğünden : 

Kilo 

23500 
140000 

1 ?200 

Dört yılılız undan ekn~ek 

Kırılmış MoşP odunu 
Koyun oti 

Mcktebimizin dokuz aylık yoıne vo ynkına ihtiyacına ait ek
mek, et ve oduoa tek talip çıktığındıı•ı ihalesi müJ<loti bir hafüt uzn
tılmışıır . 

2 - Bunların yeniden münakasa vo ihnlesi 30-8-934 perşembe 
günü yapılocnktır . 

3 - Şeraiti öğrenmek istiyenler her gün saat dokuzdan onikiya 
kadar mektep idnresino müracaat etsinler . 

4 - İhale Soyhan Maarif mü<lürliiğü tloircsinıle ynpılııcnktır . Ta
liplrr o gün sno.t on dörtte yüztlc yodi buçuk teminat akçalarının vrızne 
makbuzu ve yo haııka mektubunu getirmelidirler , Yiizıle yeıli huçuk 
tominnt nkçosını maliye veznesine yotırmomış VC'yn bnnkn rnekt ıhu 
almamış olanlar münakasaya iştirak ettirilmezlor . 4460 24-30 

Seyhan defterdarlığından : 
Mevkii Cinsi Dö. Numornsı 

Şahin nğa karyesi Tarla 80 7 - 3544 Muııdeli 7 hek 
3544 metro murabba tıır . 
Yokordn mevkii cinsi ve miktarı yazılı hazineye ait Emlak 13-8-

934 tarihine müsodif perş"mbo günii öğleden sonra ihale olunmak üze
re yirmi gün mfültletlo açık artırmağtı çıkarıJmiştır . Talip olanların 
Milli Emlılk idnrrosinrı mürncnatl&rı ilı'ln olunur . 4483 

Belediye ilanla 

Belediye riyasetinden: 
1 - Adonoda yaptırılacak Gazi heykeli kaide inşaatı « 1 

dört bin lira muhammen bedel üzerinden pazarlıkla talibine 
nacaktır . 

2 - Bu işe ait proje resimleri ile mukavelename sureti 
meler Adana belediyesi, Anknrn vo İstanbul Nnlıa baş mühe 
ıinden beş lira muknhilinde alınabilir. 

3 - Bu inşııata yapmak isteyenlerin nümuoesi veçhile tıı 
cekleri ·teklif mektuplarını, teklif edfcekh.ıri betlelin yüzıle y 
rıisbotindeki muvakkat teminntı ile yukarJa yazılı Nufin haı 
liklerioden bu iş için olacakları fenni ehliyet vesikası ile bir 
Eylfil-934 nkşo.mınn kadar Adnna belediyesine gönJenne 
olunur . 4479 29-30 

FOTO 
fil 

C OŞKUN 

"Agf a" filmlerinin her 

Dımyaca meşhur ( A G l A ) fllmlerlnl 
zesl bulunur Fiyatlar, dlğcr bzıtım Amrkala 
dur . 

Amatör işleri en kısa zama 

Atölye fotografları, vesika resimle 
dismanlar. 

Talebeden tenzildlll la 
rlf e ile ıicrel altmr. 

o•o 
F010 COŞKUN : 

Yağ Cami Civarı 

il 

Muhterem halkımıza müjd 

ECE SUYU 

lfokiknten bütün suların Eceıidir. ( *) Amonus Joğlıırının 1 
ynları nro.sındon körrurerek fışkıran bu çok kıymetli suyun 
" Ayran baş punan ,, diye ön almış ikon sıhlıut ve ictitnal iP 

Vekillet celilesi talllilden sonra bu suyıı 11 ECE ,, ismini uyğUil 
kışır görmüştür . Vekdlet celilenin resmi raporu aşa~lla Y 
Muhterem halkımızın mezkur resmi raprru bir kerre okum 

ECE suyunu büyük bir iştiha ve lezzeLle içeceksiniz. RC 
nu bir defa içtikten sonra başka suları behemehal unutacaktı 
kü ciJ<len Jntir, hafif ve temizılir . AJnİ zıımrında çok huiml 
saat zarfımla Acıkmak isterseniz yemekle beraber iki kadelh 
kafidir . 

TOPTAN SATIŞ YERi : Yağ Cami civarı ada helk 
şısındn ( AL} N ASIB/ ) Eczanesi yanmdadir . 

Ceyhandn sntış yeri : Müskirtıt bııyii Vusul Ziya dendi 
Mınsindo ,, ,, : Mustala Yunus ve kardeşler 

Yetmit bet kiloluk büyük damacana yOz yirmi - 1ttf 
ruftur. 

Ece Türkçe /\Tallçe 20 

r---8-iç-ki ve dikiş yurdu 

Refika Recep 
Şimdiye kadar talebelerinden aldığı <levl'e 

liraya indirmiştir . 

Bu yıl lçi'll yağlı boya,çlçel\çlll/\, l\lsımlarmdan btı!l({t 
Fransız meiollarlle lstanbul blçf"i yurdumw ta]dp cftf!JI 
ayrlca öğreillecektir . 

Yıllardonberi moml k tlmıze bir çok değerli snnntktir ge 
tiştiren müessesemdo kayit ve kabul açılmıştır 

Müracnnt lıer gün öğleden evvol snut 8 - 12 yo kndıırdır 

Tarsus kapısı; Bebekli kilise sokağı 

Umumi nepiyal 
Mehmet Nur ettin 


