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-- ·- Havalarımız f 
Dü~mao uçaklarmıu tehdidi al-_ 

tıodadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. ı 

ADANA : GÜNLÜK GAZETE ON IKİNCl YIL - SAYI 3341 

H8beŞistan genel 
4 Vapur asker daha 

~IJ'anların bir yandan konuş~o
Q ııgraşırken Öte yandan Aftika
Vapur dolusu asker gönderiliyor 
b . - - - -

Sa eş l~paratorunun önünd\:' bir buçuk 
at suren bir geçit töreni yapıldı. 

l/Qbe ::---..;.:;.ı 
Ş/standol sef erberl/ğ/n /lô.111 üzerine sllıilı 

lt allı Habeş askerleri 
~ ne,,e . 29 

lı,d · (A.A) - Habe· • neli tüf.kciler, Siiel okullı;r tole· 
I• 1 ')• 

~,qk lııı 1 ao edilen genfl ıefer· besi ve İmparatorun özel mubı-
-" ~u P•ratorun a~ker toplae fızları:olmuttur. 

r 11 oı:~Uod. timdi ye kadar Alayın üzerinde! iki de uçak 
~ fıı>k 112° müteferrik tedbir- dolaşmııtır. 

' '~ı •ı bir şey eklemk ola- Napoli: 20 (A.A) - Asker ve 

Oaa ctpbane doln 4 npur dün doğu 
il, çl,, k · · · Af 'k · · · D" bllı omıtesınıu yarın rı aya gıtmı§tır. ort vapur 
~0~11 ıtıııhtemeldir • dı bugiln gidecektir. 

~ı ~t 8 
: 29 (A.A) - Hahrşiı- Paris: 30 (A.AJ -- Bazı Paris 

'iı ba~~· 1 sefnberlik ilan edil· gazeteleri sınırların uzunluğuo-
1~at 1111dıki resmi haberler dan ve münakalatıaki zorluklar· 
" tııet\ · b d 1 H b 

1 1 ''ııd, enn eşlangıcıuı da an ötürü talyan . a eş sınırı 

~' ,. a~ b hldaştırmış olacak - na gönderilecek müşahit ve eks 
D 1a ~ aber o kadar çok beye· pres h•ytlinin bir iş görebilece-

1 ı.. ÇG0
1

k1.!118nmıştır . ğindeo §Üpbe etmektedirler. 
'ı U· b' lo1d ' lr kaç günd8r bek· Puis gazetesi şunluı yazıyor: 

~Qt9~~ Görünüş, şüphtsiz ki hoşa 
n1ta1 : 29 (A.A) - Habt§ gidecek şekilde değildir. f.,gilere 

kıQd:rko•ıııın geoel ıeferberlik veya İtalyadao biri daha müsade 
'rt1k 1 beyanoame~inde bu- kar davraomeJığı takdirde siyasal 

~~1tt Ve g~ciktirilmiyecek bir ufukta bir değişiklık göremiye· 
~e~ltd' bır V•zife tllduğunu bil ceğiz. 

, • t,0 ır . lıalyanıorgeriliyeceği hakkın-
,ı 'ııı ''•e . 2 itf ~ ıaı0 · 9 (A.A) - Habeş da hiç bir r.iddi emmare ~oktur. 
V 1 deıd :.u; uluslar sosyet<sine Mussolıni ülk.sinin, rejimin ve 

'b 
1
'

1 ı· İ '•lı . lir telgrafta ganel şahsının iıtikbaliyle otnamakta-
.C r 1td;, ~ 1 iliio elliğini bıldir · dır. Duçenın kalben umuılsuzlu 

~lıs,L ğa düştüğüı ü biz· kimse söyle 
~ •ı, 10 aLa: 30 (A.A) - Düo mecli. 
ı''ıt ruQ gözleri önünd e Süd İcgiliz siyasssır.a geline•, bu 
t ' t" ~'Lir L01•ni yapıln ıştır. Bu siyau anrak İogiliz komoyu daha 

il, a~tr' uçuk saat sürmüştür. az heyecan gösteıdiğı gün yolunu 
.11~ıl,k lııd1: ti.zili, coşkun bir değışıirecektir. 
~I Old A•rupalıların yetiş Uzun zemaudanberi p .. lamen 
I il~, 8 Ukuktarı mod-.o tabur to larafındau ibmal edılmiş olan 

~ f~va 88 alkışlamışlardır İngilız Sü bakanlığı ve Amir allığı 
ı:~ h;:~ boıukluğuııa bıkmı- bütün harp silablarıuı m• plana 

ı 1 · ~ Oıg6 •n bıı g'çit töredode koymağa ve logiliz preslijıni ye-
~iı k~· gq;enler ize ler, azad oiden kurmağa çalışmaktodırlar. 

eıı~ı ' e'. tımarcılar, maki· Gerisi ılçcincıi say{ ada -

----~----~~~~~,-------------·~ 

20 ilkteşrin - Pazar 

Cumuriyet bayramı 

için Ankarada bir 
proğram hazırlanıyor 

Aokata : 29 (A.A) - Cumu 
riyetin on ikinci yildÖnUmü bay 
ramını kutlama proğramini ha. 
zırlamak ilıere Cumuriyet Halk 
p.,tisi geoyön kurul ba~kaoı ve 
uray mümessilleri ile Halkevi 
mümessili , Kültür Direktörü ve 
diğer ilııili bakanlıklar mümea· 
ıillerinden mürekkep b, yet bu 
gün lıbey :Nevzadın baokanlrğın 
da ılk toplaotısını yapmıı ve ha 
zulıklara b•şlamışıır. 

Musa dağı 

Filmi artık çevrılmiyecek 
Ankara : 29 ( A A) - Ha~er 

aldığımız• g<irr Metro Goldvıo, 
sin•ma sosv•tesi ( Mus.ı d•ğınrh 
kıık güu) ismınd· kı filmi çevir . 
mektrn vn geçmiştır. Bu beher 
Anka.arla ve Türkiyedr büyük 
hassuiyetle karşılanmıştır. Ame· 
ıika hükiimtlinin Mrtro Goldvin 

sosyeıesioio bu suıetle Türk mil 
!etine karşı göstermış oldukları 

dosıluk ve hakseverlik takdir ve 
memnuniyet uyandırmıştır. 

. 
iz mitte 

Bizans eserlı:.ri bulundu 

lzmit : 30 ( AA.) - KAğıt fııb 
rikosının alttnıla ve yakınında ya
pılan kazı larılu Şarki Roma impa. 
retorluğuna ait olduğu sanılan 
ıürlü eski eıorler çıkmıştır. Bunlar 
desti, çanak, kup . kandı! , yazılı 

yazısız ufaklı büyüklü merm~r sü
tun başlıkları , işlemeli taşlar ve 
külçe hAlinde madeoi parçalardır. 

Alman hükumeti 
Eski zabitleri şUmen

düfer hizmetinden 
çıkarıyor 

Berlin : 29 (A.Aı Alman 
demiryollar idare~i ; eski savaş· 
cılardao veya harpte çocuklarını 
kaybetmiş olanlardao da olsa he· 
nüz bi.tm•tte bulunan bütün zıı· 

bitlerin işten çıkarılmasını şube 
şeflerine emretmiştir . 

Çaldaris 
Kralcılık lehinde 

söz söyledi 

Atin• : 29 (A.A) - Halkçı 
Partisioin yeni binuım açan 
Başvekil Çaldaris, kat'i olaıak 
kralcılık lehinde bulunmuş ve bil· 
ouo Yuoanistaoda sükun ve İs· 
tikraıın kurulması için elzem ol
duğunu söylemiştiı . 

--------··------
Ankara da 

Genel Nüfus sayımı .. 
1 ! ~tli 
~~i 1 Yabancı herkes o gün bulunduğu yerde ken-

Ya~dıracaklır. 

Başvekalet 

İslalfalik Unııını Mıidıirlıiğıi 

Dil ve tarih fakültesi 
Dil, tarih ve coğrafya fakülte 

sinde ikinci teşrinde derslere baş 
1 !anacaktır. Fakülteye kız ve erkek 

olmak üzere müsabaka ile kırk 
leyli talebe alınacaktır. Müsaba 
kaya girmt k iç;n !is-. olgunluk 

imtihanını bitirmiş veya ahı yıllık 
öğretmen okulunu ikmal ı tmiş 

olmak lazımdır. Müs1baka Anka 
uda• G 1zi eosıiıüsünde ve 1.tan· 

-------------~----------------·-----= 
bulda yüksek öğretmen okulunda 
15-16 birincitrşıinde yapılacıktır. 

ilin etti 
Alman - Macar yaklaşması 
Orta Avrupada Leh - Macar ve 
Almanyadan mürekkep yeni bi!" 

antant kurulacağa benziyor 
Berlin : 30 (A.A) -.... Havas ay· 

lsrıudan : 

Sıyasal çevenltr Gömbö§ÜD 
Almanya gezisinden bir Alman

Macar uzle§ması çıkıp çıkmıyaca 
ğıoı !Oruşturmaktadıı l9r. Bir yan 

dan Gömböş, Göeriog ıle birliktr 
doğu Prusyada avlanadunuo, o 
nuola beıabu gelmiş olan ıki yük
sek Macar İ§Yaıı baıbakaoın pa

ıardao sonra Bitler ile yapacağı 
görüşmrletin zemioioi bRzırlamak 
üzere Berline gitmişlrr H Oıada 

ııyasal çevenlerle temasa geçmiş 
lerdit. 

Sonra, haber verildığine göre 
Gömböşten örce boraya Macar 
süel heyetleri de gelmiş olduğun 
dan görüşmelerde süel meselelere 
de dokunulacağı anlaşılmaktadır. 

Berliodelci diplomatik çeven· 
!erin hir takımına göre de hu gö 
rüşm•ler yrni bir !iyual sisttmio 
tem• llerioi kuracaktır . Bu yeoi 
sisttm küçük anlıınta karşı orta 
Avıupa devletlerinden bir bölük 
vucuda gdirmeği göıt!t~cektir. 

Kendilerinden haberleri 
olmıyan kuvvetler 

.. Yedi tane büyük devlet var 

dır : 
Biritauya İmparatorluğu, Fran

aR, Birleşık devletler, Sovyet Rus· 
ya, Almanya, İtalya ve Japonya . 

Sovyrtleı birliğinin de huoa 
katılışından btri, bir l<k anıulu 
sal organizasyon sistemi vardır : 
Bu da ulu!lrr sosyrtesi ve onnn 
birge güvenlik preusıbidir . Bu 

!İstemin kıymeti "" ise odur . 
l:lelki başka sistemler de bulu · 
nabilir ; 1fakat buolarJD en ağır 
yanlr§r, mevcud olmamaktadır . 

Almanya ile Japonya bu sis 
temin dışındadır . İtalya, sistemin 
kenarında ve onu buakmağa ha 
zırdır · Britaoya imparatoıluğu, 
Fransa ve Sovyetler birliği siste

m" bağlıdır . Tarafa z, uzak ve si
y.sal bahmdan ortada olmamak 
la beraber , derin menfaatları, sı· 
ybsal ve ırki meyılleri , eski rol· 
feri ve helk yığmlarıoıu değılse 
bile, elitl·rini! katılmasile, Birle· 
şik devlctil'r bıı sistemle ilıııli· 
dider. 

Devletler nüfus, zenginlik, si· 
Iahlı kuvvet ve bammaddeltre ma· 
lik olma sırasile 8ınıflandırılsılar, 
Britaııya imkaraloıluğu, Fransa, 
Sovyeı Rudya ve Birletik devlet
ler başta gelirler . Öteki üç dev· 
letı .. İse ilk dört devletin nüfu· 
sunun dö•ıte biri, silahlı kuvve
tin yarısı fınaosal, endüstriyel 
v~ya natürel zenginliklerin zayıf 
bir parçası vardır . 

Bundan çıkarılması lazımge

len sonaç ıudur : 

Orta veya küçük Ön•mde o 

ı.u bu dört ulııs, ortadaki tek lir· 
sıulusal tesanüd sistemine daya 
narak, bir sıyasa seçip bunu mu· 
zaffer etmek için birleşsder, dün· 
yanın geri kalan kısmı bunlara 
karşı bağlansalar bile bu sıyasayı 
yen•cek rakib buluoamıyacaktır. 

halbuki ötekiler bırJ.ş cek hal
de değılıerdir, çünkü Japonya; !tal· 
yanın Afrikadaki isteklerıne kar 1 
şı olduğunu bildirmiştir ve Al 
manya AvusturyaBın alıoyazısı ha· 
kımından, İtalya ile anlışama· 
maktadır . 

Bununla beraber, en kuvvdli 
ve en zengin olau devletlerin bir· 
ge olarak güdıecekleri bir ııyasa 
nın muzaffer olduğu görülmüyor. 

eden ? 
Cevab açıktıı ve bir çok şey

lerin sebebini de aolatmalc.iadır. 

Çünkü şimdiki dünyanın en büyük 
üç devletı olan en büyük üç de 
mokrasinio kamoylarıoıo birbir 
!erinden haberleri yoktur . 

Fransa, İugıltere ve Birleşık 
devit tlH, kam oy memlek,tleri 
dir . Yani kamoy hir defa tebel
lür edip ortaya çıktımı, baştaki 

adRmlarıc buna aykırı şekilde hü· 
küm ıürmı:leri imkansızdır . 

Bu kamoyuo kararsız ve belir· 
m<mi§ olduğu zamanlar serbest 
olan baştaki adamluıo, kamoy 
§ekil ve kuvvet aldığı zaman bu 
na karşı durdukları vaki değıl· 

dir · 
Bu sıralarda Fransız kamoyu 

ile öteki iki büyük demokrasinin 
kamoylaıı arasında çok derin bir 

-- Gerisi üçüncü sayfada 

Toprağımın kokusu •. 

Konya 

29- 9 -93.5 
Bağrı kavrulmuş tarlalara ilk 

yuğmur taneleri düşerken tozlu Lir 
yol üstündeyim . Tepelerden kopup 
gelen sesler ağaçların yapraklarına 
uğurlu bir habn getirmiş olacak : 
Sıra sıra iğdderio hışıltısında, nzak· 
tan duyulan civilıilere benzer sevinçli 
bir hal var .. 

Bulutlara bakıyorum : Kara bir 
haberin hayat , bolluk Vf' zenginlik 
de müjdeleyehildiğioi görmek ister
seniz, enya hesrrt çeken bu yurdun 
göklerinde belirecek kara bulutlara 
bakın ! 

Damar damar çatlayan toprağa 
ilk yağmur taneleri düşüyor . Ne 
bir şimşek parıltıAı, ne de bir gök 
gürülıüsü ! yağmur , bu topraklara 
o kadar isteksiz, o kadar çrkioerek 
ya!!;ıvor ki .. 

İçim bir yalvarışla dolu : Bulut
lar daha çok alçal e , daha çok ko . 
yulaşse diye gök yüzüne bakıyo· 
rum . İçimde yalınız bu yalvarış 
duygusu değil , bir korku ürper -
mesi de var : Ruzaarlar beıtlarını 

" " koparıp fırhımasınlar v.- gelip bu 
b.uluıları dağıtmesınlar diye içim !İt· 
rıyor .. 

Anam babam çiftçi değil ; ne be· 
ğım , ne dikili bostanım var; tapu.o 
üstümde olan bir korış toprağım 

yok .. fakat bütün bu topraklar baş· 
tan aşağı henim ! oroda ; ekilmiş 
ümitlerim , gelışmiş dileklerim var! 
anam balıaıu çifçi değil ama , Lü· 
tün çifçiler f,.•rıim anam haham .. 

Etrafımı yunık bir koku sarı· 

yor:· Behe~ın ilk ça~ırı karşı,ıı:ıda 
evıoçle kı§neyeo dinç atlar gıbi, 

yüzümü boşlukta dolaştararak bu 
koknyıı ciğrrleri!'le ç .. kiyorum ! 
Gt'nişleyea ciğnlerimio havasını : 

- Toprağımın kokusu ! Topra· 
ğımın kokusu ! .. Diye bağırarak 
boşalııyorum . 

Y oldao fırlıyorum, keodimi ke
nardaki tarlaya atıyorum . Sulanan 
tozlu yolların kokusunu , heğırı 

damar damar çatlamış kurak tarla
ların yağmur altındaki kokusile ka· 
rıştırmayıo. Bu; bir orospunun la· 
vaoıa ve pudra kokusunu , ağzı •üt 
kokan temiz bir çocuğun ten koku· 
sile karıştırmak gibi büyük bir hak· 
sızlık olur : 

Toprağımın kokusunda ; kaval 
sesinin , kağnı gıcırtısının yanıklı· 

ğına benzer içli bir yanıklık vardır! 
Eğiliyorum .. bu kokuyu içmek, 

emmek istiyorum ! toprak, dizlerimin 
altında, bana; sevilen ihıira•lı bir ka· 
dınıo bile ver.-miyeceği aşk duyguları 
veriyor .. 

Ne olur, bulutlara kolum yetişse .. 
onları en küçük parçalarına kader 
bir araya toplayacağım, bir süugri 81· 

kar gibi bütün kuvvetimle sıkacağım 
ve toprağımı istediıti kadadar seriolete· 
cek, kanıksayıncaya kadar su alııode 
bırakacağım! 

Ve o zaman; toprağım bana hü· 
kokularını koklatacak! bütün güzel 
kokulaıını verecek!. 

Yaz güoe~i altında iliklerine ka
dar kuruynıı kavrulmuş olan otlar 
son. uefeslerioi toprağımın bağrında 
verıyorlar . Can veren otların nefesi 
ilP toprağımın kokusu birletiyor !. 
Büyülenmiş ı:ibiyim .. Tütsülerin 
en dokuoaklııfı ile tütsül<'nmiş gibi· 
yim ! Toprağımı yalnızca koklamak 
bana yetmiyor .. Bu kokuyu içmek, 

r--- Foto Coşkun 
emmek bene az geliyor ... Toprağımın 
üstüne boylu boyunca yatmak, kol· 

---., - .. ,... larımı gerehildiğim kadar germ ·k 
ve onu bütün güzel koknlariyle ye· 
mek istiyorum! .. ; 

Yaz münası>betile hemen hemen kapalı bir vaziyette 
bıılıınan Yağcamii y.ınındakı fotoğraf atelyesini 2 ilk
teşrin çarşamba gününden itiharen tekrar faaliyete ge
çirecektir. 

Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye fotoğrafı 
ve her türlü Ağrandısman ve diğer biitün fotoğraf işle
rini yapmağa başlıyan Coşkun Güven, hı>r gün sa
bahtan akşama kadar açık bulunan atelyf'sindı> saat 14 
den 19 kadar bizzat çalışacaktır. 
• 

Toprağımın kokusu.. bana hiç 
bir koku, senin verdiğin baş dönme· 
!ilİDi VPremiyor! 

Hamdi Alwerdi 

Avrupaya lise mezunu 
gönderilecek 

Maden İ§letme enstitüsü mü· 
hrndislik tahsili İçin Avrupaya 

sekiz lise mezunu gönd~rilecektir. 
Bunlar Avrupad• okudııkları müd· 
det kadar enstitüde hizmet ırör· 

me&'e mecbur olacıklardır. 
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• 26 ı:,ıüıde hüyük.gö,,.,;ı.,ı. kuı A ""' .. , . ı ,11 , 1., 1 1, " " Berliocr ıaıı•bl•tt ğaz.ıe•i _ Ş&blr DDJDlllUI ğur~~iu" :·!~:1:' ~&.·:.:~ ' İstanbuldaki ~koooml muhabirin- Cenevre aıyası erını 
ladığımız dil oayrarnında • Halkevi· koşdurmuş olmak , ikinc·i bir ar · d' ot l 
mizde değerli ıöyle\·lerin söylendi· l ğ , .. k k .. den aldığı lıir mektubu nrşrd- Okullar açıldı Trenler gı·clemı·yor •tmekte de-1.tSm, ıy ... t11it1ı•. 

ı ın teme ınJ urma ooemini de Maal~sef, güoler ~yr~ ~ 
li• yazmıfllk • Bunlar arasıuda mü· kezanmıst:ır. mektedir. ~~ 
semiz direktörü Yalman Yalgıoı.o, Bu mektupta oöyle deniyor: Du··n Orta tahsil Okulları Ma U il 8 h de. ortada dünya ok· l. 
incelemeye dayanan a~ağıdaki söy· Neva/den sonra : 16 EylUlde ekooomi bakanı m re e a Ç8 ara· çıkaracak bir brber br • dıi(' ~ 
levini gazetemize koyoruz: 4 - Timuruo toruou "İsken· Celal Bayarın buzuriyle ve büyük talebelerle do u idi • Sanda kl;yol yapıhyor G~rütülteek fe, ı:•cİd•.,!tt 

"Saygılı dinleyicilerim · der Mirza,, S -Mir Haydar , 6 törenle açılış merasimi yapılan· - ··--• ... -.-- ~ den eheoimiyetçe 8j k.İ P, 
BUğön Türk dil dn'riminin 3 Afe,Jana Lfüfi, 7 - Mir:za Hacı Kayserindeki devlet tekstil kom Orta tttİisiliOktilİarı dün açılmış- .Son Y•i~n yaj'murlardao Ma- ilci çetio mesele var 

11 durd''k 
llncü Jıbnı bitiriyo•uz , Bu büyük Safdi , 8 - Mir Said Kabili , binası, Tür\Ciyede devlet eli ile i tır. Bu yıl bu! ~kulların ö~renici sa- µıure ilr. BaliÇe arasındaki treo dalci noktalarda bir•• 
bayr,mıu sevinçleri içiode gene 9 - Sultan Hüseyin Mirza 10- dare ofunmağa bıışlayan ekono· yısı geçPn yıldıın çok fazladır . Er· battı bozulmuş olduğnndan tren- fa1deli olur: ıO "j.o· 
&nemli bir gün )'aşıyoruz · H<-pi · Baber Mirza , 11 - Abid hail • ıniuin inkişafı yoİucda mühim kek.,Lisesi öğrenici sayısı bin iki ler lslcenderun yoluyle gidip gel· 1 · ihtilafta, ha~:~aıo•IP1~ 
oiz.-: hayrımınız kutlu olsun . 12 - Kemal ağa gibi dalia bir bir tutak teşkil eder. yüzü ve l\.ız Lisesinin öğrenici S ı- mektedir. Bu trenlerden .,almz lonyal,, ımılini tam• aod• 

t • • f . 1•111 • .,, 
Sevgili dinleyiciıerim . !»ölük aıayıcı yetişmiş ve her biri Bu y~ni fabrika, beş yıllık QD · yıst nlu yüziı geçmış ır. yolca ve posta gidip gelmektedir, na tatmin ve aynı . jklllj;I 

Türk dili tıpkı türk tarihi gi az çek Türk dili arnşq1rma yolun düstri programı il:: kurulması ka İlk okullarJa <la derslere bugün Marşandiz tu~nleri iıleyememek Hab §İBtanın siyasi ıet baffı"Y' 
bi bH>leıce y•l karanlıklar içinde da ün almışlardır . rarleştırılan dö t ,ckstil fabrika başlonacoktır. Bu okulların da Öğ· ı tedir. dahili hakimiyetini ID:ıaoit'1'-
kalan§ "e uııutulmuş bir haziııe 13 - bu arada •• Fadlullab,, sının ilk ve en büyüğüdi:r. ronici sayısı gı•çen yıllardan fazla· Cuma günkü ye dilokü eksp· aalih bir hallüfasl !0 ':1k yolıJ'd~ 
idi . haoın Faıscaya çevrilmiş "tuğatı Bu fabrikanın güodüz ve gece dır. Kültiır direktörlüğü başvurun l Hl trenleri de İskenderun yoluyle ~adarlar• bejendıro> ,·,to ~tf 

Türk dilinin orta Asyada bir Türk"ı,. adlı biricik kitabına unut ı ] 3 · b ı k o·:ı:.renicilerin h~ç birisi okulsuz bı- gı't-ı•tir. "Biiyük be~'ertkornilt 
1 1·ollli~e' ç• ıştırac·ağı amr e blni u ma l"ı LU 'i k" .. k betler • _,ıı 

gömü olduğunu ilk önce Aıap ve mamak gerektir . ( Bu kitab şim· tadır . Yılda 30 milyon metre bez rakılmamıştır · Bozulan kıs'Dın bir kilomet· mafarı ve uçu tali ~o tr' 
f•l'S b lgioleri, sonra da değerli di Biritiş Müzeöm kütüpbaot~in· dokuy&cdktır. Necatibey okulu' Eski İst:ısyc:n- reye yakın olduğu ve bupuo an- sinin yani ekspre;.'::ı,rir-~ 
Avrupa ilimleri buldular. Biz o dedir . ) B,ş yıllık planla kurulması 1 da lbratiim Sadığın evine taşıl)- cak bir hafteya kadar onarılacağı ::;;.:;:;~z8';:i ::ı,cak? bıflllfl 
çağlarda derin bir ölüm uyku 14 - Hin~istan hakftnı Mrb derpiş edilmiş olen diğer üç fab mıştır. Yalnız bu 1erde bazı ona· tahmia oıunuysr. 

2
_ Son zameolatıl• . • J 

ıu ıçinde buluouyoraıık . med şah 1747 de '' Şeyh Tabibi rikaornd .. ikmalinden sonra ki rılmalar yapılmakta olduğundan F1rtınadan telgraf tellerinin I 1 'lia ~..ıı 
Dl. k d d ğ r Buhaıi ,, nio armagyan ettiği " Fi d b · · · K buranın ö"renicileri Cumuriyet oku· bazı yerlerinde bozukluk olmuş gelen talyaa og~ f-' -~ i ımizin ne .ı ar e er ı bunlar aıı irisıoıo yen onya ,, lığının hatti Bahrıt• . 

ve ne kadar eski verimli ' alımlı, beyanı lôgatüttürkiye ••adlı kitah Ereğlisi, ikiocisioin yeri İzmir lunda ögleden sonra saat on \içten ve bu yüzden muhabere iki glin ' l . d.rkİ ger ..-:-.Jf' 
' d l ld - b"J . da Türk dili için unutalmaı bir . . d k' N 1· k b on ye<liye kad11r dHs okuyncak- giiçlükle yapılabilmi• ve diia öğ· Afrika siyaeet erıo ...- ·!;, geo1§ urum u o niunu ı gı cıvarıo a ı azil ı asa ast ve ~ el'an devam deham et ~· 

alanında da görmek istersek önce izerdir · i1çüocüsünüo yeri de Malatya ola · Htrdır. J ledeo sonra bozulaa bu yerler den balcahm dünya ko.:_
1
.1 

d b d·ıı b"d . T·· k d l . 1··· k . " k""kl . . k J Asfolt caddede yapılmakta olan onarılmı• ve muliabere temia L. ... • ıJIİ ea u ı er ı erı ur ı ının 15 - ur çenın oz o erını ca tır. ., harp rüyalara g6r. ece• ~ 
orta Aıyadaki durumunu gözden ılcrin bir araştırma ile buloo"M•jh -Bu yeni ffibaikalarla Hereke lsm~t lnönü okulunun bu ay so- edilmiıtir. itte AvrupaoıD ıul..-

k · · · k · Lb F h B k d k ._ · nuna kadar behemehal bitirilme• • tk _ 
geçirme lığımız gere tır. met Hubi " nin "l1üldsai Au os " es aoe ve d ırköyün e i ea.ı Maaş bugün Veriliyor dltll•e•l•rla u;redlll ~· ... il"' 

Tür'k ditınin inceleme ve bu· t. dlı ki\nbı dil bilginlerine ~leğt!rli fabrikalar ki bunlar dahi ıon ıa &ine çalışılaco.ktır. Burası bittikten 1 ı t k mniyet n•...-- ti' 
1 d I 11 , 12. . h. l h A d . ( ·ı . . sonra Necutibey okulundaki Ög.;rre 1 k er ve ar ' e d·a..ı ı· iki •°' a• D§ yor am arına ı- ancı asır · bir ona tor o muş ve em vru · man a gf'nı§ el\ mııtır. fyarlırrn birinci Teşrio aylı eapluını bekle 1• er .,. ,.., 
d ıt. J b"l · · b" d b · 'l l t 1 111. l k · - ı- nicherle dig·rer okulların öğrenici d d• a uaı ana ı mışlı ıraı ı • ın · pada bn iş ı e uğraşan ıırı coş ur ma ulın mem e cttın yun u ve Jırı bugllo verilecektir . al Ceaevrede, Loo r• ? 

1. k ı k b J'- · T h 1 fazlası buraya verHecektir . · 1· orl•'· ~ ce ıyect .o uraa e aı acunua ana muştur. ( Bu kitop şimdi o ıando pamuk u kumaşa olaıı ihtiyaçları· Atanmalar mada butllo n~ 11 ıy _,.ı.1ol 
dıli olan Türkçe 9 uncu asarda hi Şahinşah Hazretlerinın kütüp - oa kif.tyet edtc. ği umulmakta Bu yıl Plevne okulu da trahomlu Betler komiteıi, ••1 .. .,ı lıi' 
ıa:ı ıtık vermi~ti . Türk dilinin hr.ıoesindedir . ) dıt . öğrenicilere tahsis edilmiştir. finaDI gezici tahsil İfYarla· Habeıiıtanda beynedd~ 
bundan ön~cki durumu dil uiuca lb- 1:311 inceleme ve araştırma :\fektupta bundan soora beş Hukuk hakimi izin aldı rından iken eli İ§den çektirilen bilkimet ve idare dl 

lara için karanlıklarda gömülüdür. kitaplarının 9n güzeli " Fethi AIA • yıllık pli na dahil fabrikalardan Ziya, varidat lcitipliğine ve o it kurmak niyetindedir. , ~ 
Türk diliei Arkeolojı kuılau Kaçnr,,ın « BehcetüllOğnt »ı dır.Bu hangilerinin inşaatı bitmiş olduğu İkinci 11liyc hukuk hakimi yarlığa da merkez vııidat kitibi Bu "ıoi gen~ri~" <0;;8

1

,1y,ır, 
tarihile beraber yeıadığanı ortaya kitap Fars dilile yazılmıştır. ' ve bangilerioin ne vakıt bitt>ctği Fuat , dünden itibaren bir aylık Ali Remzi , sıtma mücadele kur mlinbastr) ff'jlmıo ~tt'· jlt 
koymuıtur . Bundın böyle büyük Size bu kitaptan bir örock ve- hakkında tefsilat ve malômat ve iznini lcullonmBğa başhmııhr . suodan çıkmış olan Mehmet Re· büyük devletetler olac• bi161ııe''' 
bir inanç ve sevinçle umarız ki : rirseın eskilerin çnhşmn yoluna rilmiş ve milli bankaların bu plan· izin alanlar ıat ve Ahmet Sakip sıtma müca mafib, İtalyaya buıad•ıtle dıt~ 
bu miai, mini arattırma ışıkları karşı bir porçu fıkir cJinmiş ol- na iştirak hisseleri ve kendileri- dele sağlık iıyarlıldarına atın . diter de•letlere otab..;.. ,.., 
yakı•.hir giinde bir aüne§ aydın· moktan geri kalınmaz . Ttlrkçoyi nirı finarısal durumları muvzu Şehrimiz trahom hast•hanui mışlarur . büyült bir "pay" •Y

1
' • 

lıl'Y1• i6rlcri kımııtttuacıktır • Farisi olarak tercüme eden anış- bahsedilmiş ve §unlu ·yaıılmııtır. eczacısı İsmail Hakkınan hastalı· küo olacaktır. I .,:~ fı~ ilbayunız hasta z p . te, ogı - r 
• tırıcı diyor ki : "Sümer baokla birlikte lşban- ğıodan dolayı on gün izin veril· •t•n an• · bllflll' 

• • kası K'çıborludaki kükürt ma~eo- miı ve mrmleket hastahanesi hem sız İtalyao ınnütmeıea ı~·f' 
Dılimiz araştırmalarını geçelim Oğan- Tanrı, İzed-Hrlda l•rı'nı· ı'•letmekt~ ve Erganı'dekı" . l . d H t' . . ı' ,· mı· İlbayımız Tevfik Badı Baysal, sistem laaliatie tatbik ve dı 

y k .. v " ıırc erın en 1 ıcenın ızn Y 1 rahatsız bulunduğundan düa öğle· .-
ye dilimize yardımları dokuoan· Varak- avra bı1kar maderi de iıletmtg~e hazır- gu-n uzatılmıttır. da teklif etmişti. . tıod• .t 

1 .ı ı ı y l Üst Peyamber den ıoora ödevl ba 11ıoa geleme- C B ..... ,, r' ıra 11na.ar a ana JQ'J , a cıvuç- lan maktadır. ~ enevrt', a~ .. o•'' 
d k Z B ~ ~,a Çcıg- • le d' . .. 1.. ·ı .• :aadı • A Orta Asya; iıterini il ara§ eman- all'ı - iş bankası •ı'tıbarı milli Bau d . . . mı§ r " . sıyaıı, ma ı ye I•. "'. f• '-&n' yiine bağl11nmasıaı ken iıı ıçın A~ h Lnı • ..... n " Y -~ 

hrao Araplar Ve Farsla'r o1muş Şurada da ( Oğf\o,Tnnrı,İzed )ad. kası" nın halefi sıf&tiyle Ergani bir muvaffakiyet ıaymakıadır. .,ar ceza a!"7erı rejimiai lcurmık aetır-bl .. ~. 
Ye aonraları bu öoemh işe Avru · )arının (Allah) o<lı olduğu yavruk imtiyazını haiz ve Sümer bank Türk gerçleıi, ~ovyet Rus fab başkanı jimin itlemeıi tcoe oz lıl',., 
palılar ka~lmıı olduğuou biliyo aılının ise (varak ) <'lıluğunu,Yala- dahi şimdi bu imtiyazda hükii- rikalaııoda ytlİAIİrilmelc lberc -- bırakıyoru. fakat be• olflı'~ 

~ İzinli olarak İstanbulda bulun h · t b"yetteD fi '' 
vuç - Peygemöer , Çağ - ze mon metin 1 milyon .liralık hissesine Rusyaya göndeıilmiıtir. rm angı a ıı b ohıo 

1 -( 12 / inci yüz sene orta -

ıında lrında yaşamı§ On1D Arap 
~ramerciluinden 11 Mehmed hin 
Kays ., Tütlcçe bir kitabı Arabca· 
ya çr:virmittir . Mebmed bin Kay 
ıia Arıpcaya ~evirdiği bn kitab 
ıimdi ortada yoktur . Mebmed 
bin Kayıdc:n baıka d~ğerli bir 
Ruı arasdauc111 olae "M. Yoraoe 
ki,. bu kitabdan pek çok şeyler 

ortaya dökmüıtür . Bu kitabın 

en büyDk degeı'i bize vrrdıği gıa· 
merdir. · 

8.kınız bizim••Var., dediğ mize, 
bo kitab hem " Bar ,, hem de 
" her ,, gibi bize daha iki lebce · 
Ji de öjreniyor. Bu izcrdc : 

( Bargıstıdı Varmak istedi) 
(Gelgisedt -f;e/mek isledi) dlr. 

Eski Osmadlıcaoın "Variser, 

ıelir•er , ,, gibi sözleri orta As
yanıa bu lehçelerinden kopup gd 
miş olsa gerektir. 

Melımed birı Kays!e11 sonra: 
2 -Son Harzem bakanı Kut 

buttin bin Mehmedin oğlu " Ce
lileddia ., gelir . Celaleddin de 
orta Asyada dil araşttumaları yap· 
mı§ ve bilinmiyeo bır kısım öz 
Türkçe kelimeleri ortaya atmıt 
tır. 

3 - Bir çok dilleıe çevıilen 
tD aeemli izer ise .. .Mir Ali Şir· 

vai ,, nin "Malikemetüllugatio.,i 
i ... 

Bu ki1ab ( 1399 J da yazıl 
ııtır . Bu kitab ( 1876) de Os 
aalicaya çevrilmittir . evai bu. 

ada bnfdufu T&rkçe ke]jmelcri 
celer Ye tararken ., Ben Türkçe 

ai her diJJeo ,Dıtün Vt! bay 
lrdlm . ., der. Nevaa'in bu bu 

makta olan tehri01iz ajır ctza I · · f • tıtri 
olduii-unu anlntıı ken sizi ( \Oruk ) sahihdir. Rus mutahassıs amelesi de erının rıe 0 RC•i' ı,t 

o 1 · hakyeri ba§kaaı Şevki , dünkü t &1'11'' 
k<Jjimesi üstünde hir parça <lüşün- E'g.ırniye giden demir yo u ın şimdi kararla,tıı•ldığı veçbile mıt ar. ? O • 1 t• 
rey~ koyultmak isterim. ıaatı malum olrluğu Uzere hemen · ekspresle şehrimize gelmi§ ve du- İtalya ne istiyor. 

80 
eıJifa1,. Rus plinlarıoa göre ve Ruı makı- rakda Rrkadaıları hrafından kar C . . 1 . ıey l 

( y avrak ) - yahut ( Yafrnk ) ikmal edılmiş gibidir. neleiİ ile kurul mu§ olan Türk emıyetı • eyıne . 'I b r el 
kelimelerinin köldeıilo Arapça olan Ziraat bankasının bl'Ş yıllık fabrikalarioa göoderil~cektir. §ılanmı§tır. İ~hisaıı altı~da v~a 1ı:ir Jcıl~, 
( Vorok ) kelimesi orasındaki yo · plandaki iştirak hissesi. fş banka Türkiye müsaid şartlı altında Bir ingi iz uçafiı geldi kılde HabeşııtaD "'e .... .,,,. 
kıolık insana açıkça Arop dilinin sınan hiss~si kadar büyük drğil- bir Teknik ~ndüstrisi kazandığın mandasını talep :~~:cieİ b 
kurulduğu kdkü tanıtmış oluyor. sedı-, yene ehemmiyetlidir. dan memnundur ve kendini bu Ôtey giln saat oa y~dide teh- dir. İıte ibtUifıo ırı dff 

Orta Asyanın ( Türk dili ) ııi Sanayileşme faaliyetinin bes- ld b 1.. b ı b "d rimizc bir İngiliz uç•ğı gelmit ve rada. . . lı00 il; yo a usu u mu teme aıı ı eo ikincisine 1eı.uce. 1 
aO 11 

81 oyan Arap ve Farsçadan belki leodıği üçüncü bir kayoak da kre- lojik tesiıler•ien azade saymakta· uçakçı geceyi buuda geçir dikte• L dt•Y d 
daha çokları vordar. Bız bu kon· di opPrasyoolarıdır. d sonra clün sabah eaat sekizde HL· Romayı. Roma 

00
diyor fl bi' 

ır. mamamakta devaoı e . "'•t~' 
fcransto 011 altı nroştırıcı v< re- Bu operıııyoolar öyle müsait Türk ekonomi bakanıom ize· lehe doğru uçmuvtur . Bu uçak. kı ı• mesele drafıoda ı:ı~ . .,,. 
bilılık . Bundan sonrıı Avrupada şartlar altında lvuku bulmaktadır~ hına göre devlet eliyle idaıe Adilen spor uçağı olup Cumartesi günü dil kullanıyorlar. i• b•'d"' 
uyanan llil araştırmaları arnsııııla ki ınulad iş Trasaktiyonları bu ekonomi dirije sistemi, Sosyalist İstanbuldan kalkarak Kooyaya İngiliz matbuatı . b•~Jıt.11 :,,. 
Orta Asya liillcri ustümle incel"· ıartları temiu edememektadır. Makıimler i'e bir değildir· vo Pazar giioü de ıehrimiıe gel· ceriksiılilcle "Saokıyo11, ;,e ı, 
meler yapanları da saymak g~ · 1934 yılında Ankıırada proto· Türk dtvlctçiliğiode şahsi ve miştit · dem vurmuıtur. ltaly•~ 

1 
,cJ ~· 

rrklı borçlarımız iornlır. kolu izalanau 8 milyon altın do hususi teşebbüs ekonomi bünye Bugün de öğleye doğru üç mo- gilizlH al~ybine oldaJ•ç ~oll' 
Avrupada Türk dili larlık Sovyrl Husya kr~disi, Tür sinin hakiki abasını (N~vc:) teıkil törlü bir Alman uçağc tehrimize bazen de çirkin }isao ()~ 

kiyeuiıı beş yıllık seoayileşme eder. gdccektir • mıılardır. ,cı•' " 
l - (1823)den (1830)0 ılnğin b'k' b l k •" progıanııoın tat 1 ıoa aş anma- Buouola beraber teş~bbüs r.ok· M h b l ğ B .. t'. b olar ço ıtP Frnnsız dil b:iyiiklcr indcn «ÜÖZO· 1 1 1 u ase e yazgan 1 1 u un u • y_•' . .,~e 

sın da be ş ıc:ı ami 0 muştur. san yahut zayıf oldug~ u müddetçe bir hı vayı doiurm•Y ..,, b• "' 
!'.>em Orta Asya dıllcri içinde yop- B L r· l d r Y t" , şka u mars. yar ıma devletin müdah•lesi lazımdır. Açık buluoon fınans muhasebe tan g .. ıi kalmamıotı.: .. ...,elt 
t .ğı aroştırnıada « Uygur V!J Ça- k d 1 d h' f "k d'I 1 oı&lr-teknı yar ını ar a 1 te rı ı.- ı Daha henüz pek ZRyJf olan yazgnnlıg;ına lııtanbul finans mu tice, btyneddüvs g .. ~yftJ· ~;, 
ğo.tay » kelimelerini toplamış ve b 1 h ' k · k gor"' _e1f miş ve bütün mı ar er 1 ı tara Türk şahai teıebbüs şilizinio rlev hasebe mümcyyizlığindt-n açıkta yilzden ço zarar ·ı;yo,_. da 
ilk önce bir müj~lcci gibi ' Jurnal fın aralarındaki dostluğa .da) en- ı Her halde hep bl 

1 
.... • ır,·111. 

' k d 1··· k ı · ı · l lı 1 · · }etçilik sayc~inde hakikaten mÜ· kalan Reşit • atanmıştır. 1 y- ,., Azyatı • e ur t ı ı e çe arını maktadır. ciddi düşünldllkte, t• , Jıfl .a 
ta t t sa it bir inkişafa mazb o. r olup ol · lıı·mı·z buyruğuna veri- ı ,,... .u-1" 

nı mış ır. Hu dostluk ber iki memleketin mayacağı buradA bir çoklarınca beş ihtilafını lir tA t/lrr:,tııl' 
2- Bunun ardından lng liz d•· \ 'et adamları tarafınd~n h er len bı"r ö .. .:..ııretmen neıde kalda ki .cihalll •-"" ""...w 

L l V d '832 .ı ... irad edileu bir sualdır. :-1 k v "'.,.. lerılen " umeyı e ı s " ı . ue fırsatla ve 2İmdi de Kaysei fabri haline sokmak bıç a ı b61'"' .. ,l 
c Sarf ve nnhvı Türki • adlı kit!l- h Türk 'ekıtil endüAtrinin kuru A b k ıodıO ır 

kasının açılış mÜbasebetiyle iz ar luıu işi, şimidiye kadar Sovyet İstanbul Üsküfjar yirmi ikinci vrupa a 1111 • ••' 
hını LonJrada.bastırnruk bu yolun ve tcyı·d edı'Jmekt•dı"r. k 1 "ğ t ı · d 5 br' e 1•1 ar.cek bir sitı1ti cıll .. ; 

1 1 
b"I · ı · ı k ... Rusyacı inhisar altına alınmııtırı 0 u 0 rt: men erıo en a 1Y ' ··"'v 

yo cusu 0 an l gıo erı ıare ele Bu dostluk tezahurleri yalnız Tirkin , İlimiz ve Necatibcy oku- olabilir. 'b -~ •"' denebilir. ta ı tf ,-
getirmiştii'. so-zlc değı'I, bu'"tün hareka-t ve mu· k Ju ögw telmenlerirıdeo Nilüfer de Hiç bir devlet 

1 
, .,. 

Türk tekstil fabrıkaları, Tür W ' 
3 - 1849 <la Meli Yoranski amelatla tryid olunmaktaiar. Urfa ili buyruklanoa verilmi• heainde l>unuD be8' ol•' 

ekonomi bakanının Kayseride ~ k d. d ~·ıd· .-.ı i 
edın<la bir Rus ılostumuz, hiç kim- N, tekim Kaseıi Tekstil kom- lerdir . a ıt e6ı ır. b t".,... ı.I 

Ö 
söylediği gibi, "her gün dljba zi- ş k. Af "k da 8 r """er-

senin bılmeılıği • zbek metnini» binasıoın açılıt merasimine iştirak _.,. mımııııınııııııııuıııııınnıı1111111m111111nmmııma.H1111111H1111111UH1111111ı:: 81 ı rı a ilO "' ;' 
yade samimleıen Türk - Sovytt .... k? p k la Bili ., ,- , 

Hıısçoya çıı virdi. içio gelen agw ır sanayi komiser j bu gece no·· betçi ,, ca e a . L ili r• ... dostluğunun birer abidesi" dir. ı ~ d ı ı b 111••' .-.":, 
Gerisi yArın Vf'kili PJ' atakow'un başkanlığı al - j ev et er unun n~;ııa ~· 

Diğer sanayi şubtluinio ku- ı E na gayret etmelidir. "' ,,,_, 
tındaki heydio lıurada göıdüğü ruluşunda diğer mr mleketler de ıı CZane l 1 dePr · v k l . 'lk b l 'k d v j lılara, aı 81U uıa rdit• C•;' Aaca cı ar ıyı a u 7.1 re eger. iştirak etmiştir. 1 Yeni otel civarında J meydan verilmem~e.:tl•' ,ti• 

• • Her iki.tarafın mrmnun oldu. bilhessa Almanya için bu sa i Avrupanın ve &hl •· bıJ 1 

Vat n h l. ı·d· w s R Vatan t,czanesidir • Q a n lT gu xörünüyor· ovyct usya, hada daha gtnit bir faaliyet 11bne. yetinin aelimdi aııc.ı 
Türk saaayiiniu Sovyet Ruı Stoa si açılmı§lır. •n11111111li111111111111-ıiJIUlıııı-.ınıı11uımıt1111111ııın•- koruDmUf olur. 
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1. L ın baıka hectsi

>ılıııı 
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1 ~1td 

·~ .. 1ti.· e ( 873 ) uıkaz : le 
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'Yda ( 878 ) buı ada 

dı ( i - ım - un ) ekini görü· 
yörui . 

Avınç - lllfet ( Ö8 j . 
Bu sevinç gibi evinçtir . 
Ancak t•aelli etmek anlamına 

bir de ( avutmak ) ear ki bııooo
la ilgilidir . 

AyH ayaz-· mehtap . 
Bu da ( ay )kökünden . ( u

az ) eklerinin birliğini gösteriyor. 
Ayıl [ ? J - rabıta . 
Buna ( aiıl - akıl ) desek §u 

Çıkar. 
Arapçada ( akıl ) bağlamak 

demektir . 
Ayın- Hile 
Bu söz ayın oyun terkibinde 

var. (Ay) kökündecdir. 
( Ay-Oy ) ikisi d~ nidadır . 
( Hay-Hoy- Hayü huy ) da 

oluyor . 
Ayın oyun doğrudan Joğruyıı 

buradan mı çıkmıo. 
( Ay ) kökünde dolaşmak ıın

laıtıı da vıı r • 
(Oy) kökünde ise ( Oynamak

hareket ) bulup oyalanmak boş 
yere Takıl geçirmek - Oymak -
naht) aı:lamları var. (Ay öy) va
kıt anlamına. 

hıle manası( Aymak) taki ce
ve!An,hitap intibah, istihale anlam· 
!arı içinde aranabilir 

Azak - Pay (887) . 
Azak denizi buradan mı ? 
Bil ayak dediğimiz sÖı!düt . 
Azu- Acaba (888) 
Frisideki ( Aya ) ile yaklaşır. 

(Z) lerin(Y) ıle değişimi malfimdur. 
Atın - Alem (888) 
Dünya burada da ( Z ) ha rlile 

karşımıza çıktı ( Z ) harfi ( J ) nin 
pelteğidir. Sonra ( Z ) hadi (Y) ile 
de değişebilir. O zaman gezip do
laşacak ye.r demek olur . Bu de bir 
ayıu oyundurki dünyada da d·l 
araştırmalarında da ondan korun 
mak gilçtür. Onun için ufacık bir 
benzetme ile dıl bilik işlerinde 

yanılmak korkuta olduğunu bu ilge 
ile birgez daha analım. 

A Bakıı 

lngiliz harp gemileri 
Ak denizde 

Deyli Trlııraf gazetrsi İogıl· 
terenin İtalyay• karıı aldığı ted
birlerin İtalyan matbuatının siyasi 
&icumlarıoa bir ı;evap olduğunu 
yarm•ktachr. 

Bütüo İogiliz matbuatı, lngil
tere iı1 bu hareketibio İtalyaya 
kaışı bir tehdit tedbiri olduğunu 
kaydetmektedir. 

Ba>ıı lngiliz g1Zeteleri, İtalya
ya karşı bir harp olacacağından 
şüphe edilemiyeccğ'ini yazmakta, 
bazıları da İt•lyan sahillerinin İn
giliz filolarının taarruzlarina karşı 
müdaf•a edemiyeceklerioi kaydet 
ıııektedirler. 

Bir Avrupa bsrıtına husateo 
logiltere meoafiine karı hiç bir 
tehditle bulunmadan; harp tabir
lerini kullanmadan, çünkü harbin 
neticelerini iyi biliriz 

ltalyan Ulusu Umumi Harpte 
altı yüz bin aaker feda etmiş ve 

onun bu fedakarlığı lngiltereye za· 
feri k12aodırmış ve İmparator
luğunu büyütmesine ee genişlet· 
muine sebep olmuıtur. 

İtalyanın İogiltereye- ka•şı her 
zaman göııte diğ'i samimi ve sadık 
dostluıiu iyi anlımak için, Sir 
Greyin ve Lord Çorçil'in hatıra 
larını okumalıdır. 

Bu vlZifeyi Akdenizde toka
süf eden Büyük B>iıanya haıp 
gemilrrine bırakmık suıetiyle 

İtalyayı mığdur ve mığlôp gör 
m•k istiyeo lngiltereye meıuup 
ııruplar ıu noktayı müliibaıa et
melidirler: 

( Tlirk Söıii) Sayfa 3· 

Dört vapur 
asker daha 

- Birinci sayfadan artan-
Bugüoe kada; Fıannz siyasası 

büylik muharebede müıtefıki olan 
iki devleti uzlaştırmak ve ltalyı 
dostluğunu İngiliz dostluğuna, 
lngiliz dostluiuou da İtalyan dost 
luğuna feda etmemek mümkün ol
duğu Umduyle ya§amıştır. 

Kahire : 30 ( A.A ) - İngiliz 
drilnotları tteno ve Hood İsken· 
deriye önünde demirlemişlerdir. 
Liman e• rafında büyük menzilli 
toplar konulmuş , donanma ve 
uçakların katımiyle manevralar 
yapılmıştır. lskenderye limanı bir 
d<mir ağla kapatılmış yalan: ge 
milerio girip çıkmaları için dar bir 
geçit bırakılmııtır. Rıhtıma büyük 
miktarda harp gereci çıkarılmıştır. 
S günde 70 uçak gelmiştir. Mısır 
sü asbakanı lİi bin kitilik Mısır 
ordusu mevcudunun henüz artirıl
madığını söylemiştir. B•tı sınırın

da durum normaldır . ltalyaular 
sınır boyar,ca üç sıra dikenli tel 
koymuşlardır. Diğer taraftan ye 
niden üç bliyük İtalyan gemisi 
içinde tekiz bir. askerle kanaldan 
geçmiştir. 

Roma 2fl ( A.A )- Bıkaolar 
kurulunun bir bildiriği , Betler 
komitesinin bir çok itler arasında 
bilbusa İtalyanın genişleme Ve 
emniyet ihtiyacını hiç düşiiome· 
miş olduğunu bilclirm~ktedir . 
Komite 1889, 1906, 1925 tarihli 
anlaımıları da göz önünde bulun 
durmamıştır. Komite Habeşlilerin 
hazırlıklarını gizlemek üzere ken 1 
di kıtaartnı 26 kilomelro içerde 
ietratcjik bir mevkie kadar ır•ri 
çekmiı oldukları da göz Önünde 
buluodurmamıftır . lıalyao kıtala
tıoıo gÖnderilmeJi süratle devam· 
etmektedir. Bakanlar kurulu ulus 
lar sosyeteai İtılyayı müıe.ssir 
edecek tedbir almaya kalkı§ma· 

dık~a bu soayeteyi terketmem•ğe 
karar Yertnlştir . 

Cenevre : 30 ( A.A ) - On· 
üçler komitesi bu sabah tofjlan 
mış ve Pe ·şembe günü tekrar 
toplanmak üzere dağılmııtır . Ha 
beşistana gözcüler göndermek 
meselesine bakacak olan ouüçler 
Pazartesi günü komiteye bir ra 
p(lr vertCeklerdir . 

Roma : 30 ( A.A ) - ltalyan 
k~binesi hu sabah toplanmış ve 
Mus~olıni uzun uzadıya izahatta 
bulunarak Uıuslar Sosyetesini ken
disini beklıyen mesuliyetlerle kar -
şı karşıya bırakmıştır. Resmi bil
diriğde deniyor ki : 

İtalyanın logiliz menfaatlerinde 
ne bugün ne de ilerisi için hiç bir 
gözü yoktur. lıalya. Habeş-Italya 
anlaşmazlığını genişletebilecek her 
şeyde sakınmektadır. Tebliğde !tal· 
yan Ulusnnun kesif bir kütle ha
linde Faşist inkıldbı umdeleri et· 
rafında toplanmakta olduğu ve bu· 
nu tarihte görülmedik bir sivil se
ferherlikle göstereceği illlve edil -
m•ktedir. 

Yangın başlangıcı 

Kalekap11ında şekerci Mehmet 
Eminiu dükkanında yaagın başlan 
gıcı olmuş isede itf•iye htmen 
yetişerek çevresine bulaşm•sına 

meydan bırakmadan söndürmüş 
tür. Yaogıoın temizlenmeyen ocak 
bacuıoın lıurumlarıoın tutuşma· 
sıodan ileri geldigi ınlaşılınış ve 
Eminin hakkında kanuni takibat 
yapılmıştır. 

Eğer İıalya 1914 de İngiltere 
ve Fransının tarafını ~iltizam et
miyerek Almaoyaoın taraftarı 
olmuş ols•ydı, acaba İogilterenin 
ve onun muaznm donaıımasının 
mukadderatı ne olurdu? 

logilt.renio taarruz edeceği 
İtalyan sahillerinde kadınlar ve 
çocuklar vardır· Hanların çoğu 
Umumi harple İngiliz askeri~ 
riyle beraber ölen İtalyan as· 
kerleriuio çocuklarıdır. 

İngıltneniu yirmi sene evvel 
harp müllefi olan İıalyaya kaışı 
harekete geı;eceğine inanmak is 
temiyoruz. 

kendilerinaen haberler!· 
oımıyan kuvvetler Pek yakında ... 

- Birinci sayfadan artan -

aoıa,mazlık vardır .. 
Fransa on bet yıl boyuna bir 

birge güvenlik sistemi kurulma- ı 
sını ileıi sürmüştü< . lngilter..ı ise 
on beş yıllık bir mukavemetten 
sonra, hadiseler dolayısiyle tav 
rını değiştirmiş •e sistemden ya· 
na olmuştur . 

Eden; Cenevrede hükômeti a· 
dıoa bu !İstemi korurkeo, Htn
derıoo dıı işçiler ıdına bunun 
faydalarından bahseClen yazılar 
yazmıştır . İogilterede yalnız 
Fransız düşmanlaıile Faşistler ve 
Lord Rotermir'in revizyonist ga 
zeteleri bu sistemden yana de
ğildir , 

lıin acıklı tarafı Fransızların 
çoğunun, logilteredeki bu deği· 
şilılikten haberleri olmama11dır. 
İngilizlerin kendi taraflarından 
Fransızların bunu bilmediklerini 
bilmiyor !ar . 

Amerikalılara gelibce, onlar 
bizimle ilişikli bir çok şeyleri bil 
mıyorlar . Fakat biz Amerikalı 
ları onların bızi bilmediklerinden 
daha çok bilmiyoruz . 

*** 
Fransa bir takım ithamlar al

tındadır . Onun, uzun zaman gü
venlik prensibini müdafaa ettik
ten sonra, İtalya ile bağleşınca 
bu ptesipe aldırıt etmediği söy· 
leniyor . 

Fraosa ise pekte hak!ız olmı
yarek buna şu cevabı veıiyor : 

" Siz bu birge güvenlik sis· 
temini red ettiniz Şimdi kur · 
mak mı istiyorsunuz ? Aıa. Fa 
kat bugüu, işinize gelen bir du 
rumda bunu kullandıktan sonra 
vaziyete ııöre yeniden ortftya 
çıkmak veya bilmezlıkt•n gelmek 
için yarın bunu bir köşeye at mı· 
yacağınız ne malôm?., 

Ayoi umanda Amerika da bu 
işe ıaşıyoe: "Siz ıboyuua karışı te 
sirlı bir ıekilde organize edı:cek 
bir si~temden bahesediyosuouz. 

Fakat tam lüzümlü olduğu an
da sistemsiz ortadao kayboluyor 
veya yıkılıyor.,,Avrupalı cevah ve 
riyor: · 

"Sistemin zayifligi sizin aczi 
oizdı:n ileri geliyor. Bugün bizim 
kıtmoyumoz, vaktiyle sizin olao 
bu prensiplerine galib gelmesinio 
n<ye mil olacağını düıünerek Çe· 
kiniyor. 

Ne lıalyar, oe Almanya, kud 
retli bir uluslar sosyetesine sabota 
edemez! er. Uluslar Sosyetesini za
yıf düşren, sizin ona virmeyiıiniz
dir.' 

Oouo içi o tekidltrinizi k rndi· 
oize saklayın ee "çöple ·mertek,, 

1 

1 

,, 
açılıyor Asri ' • • • 

• 
sınPma ,, 

Adana Borsası Muameleleri 
'PA~IUK '.K~2I 

-
ve 

CİNSİ 
Kilo F'iyaıı 

Eo En çoL. Satılan Mikdar az 
/{. s. _ /{, s. Kil<> 

1!..apımalı pal'.!lnk 
Piyasa parlaj!ı .. 36,25 37,50 
Piyasa temizi .. 
laoe I 37 41 
iane il 37.50 . 
EkspreA 41,25 
Klc>vlant 43 1 

YAPACI 
Beyaz 

1 ı 1 
SiTah 1 

Ç 1 G İ T 
Ekspres 

1 !~ iane 
Yerli "Yemlik,, . 

•• 
0 Tob urolok., 

HUBUBAT 
Buj!day Kıbns 4,25 

,. Yerli 4,2,75 4,50 

" 
Meotane 

Arpa 2,80 3,12,5 
Fasıılya 

Yulaf ,. . 
Delice 
Kuş yemi • 

Keten tohumu 
~ 

Mncim .. k 
Si sam 1 10,87,5 

1 1 
UN - Salih 725 

1 ~ .. 625 
:ö;::: ... 

"' -Düz kırma .. 
-" .~ Simit ,, ,,_ 
ô r: - .. -..--Cumhuriyet 725 
~-il - .. 625 > 
N ::> 1 Düz krıma ,, ..... "' 

Alfa 
" 

Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

30 / 9 / 1935 ş üaukaorndan alınmııtır. 

~nı&m Pene 

Hazır 
1 

6 35 Liret 9 

'~ Rayşmark 1 
5 85 1 inci T. v.deli Frank"Fransız,, -

1 inci K. Vadeli 5 77 Sıerlio "lnl!iliZ,, 618 25 
Hint hazır -s-

1
ıs Dolar "Amerikan., 79 30 . 

Nevzork ' 
ıo 46 Frank "lavi~re,. 

Nihayet beklediğiniz gün geldi 

Yazlık sinemada 
bu akşam 

Bütün şehir halkının sevdiği, kahkaha kralı şen, sevimli , nükteli komik 

[ Mil ton ] 

Babalan çetesi 
hikayesioi dü§üoün .. .,, 

... Bütüu bu sözler, sağırların 
konuşmasına benziyor: "Siz barış . 

1 namındaki filmine muhterem halkımızı davet ediyor . Ve kendilerine 1 
tam iki saat kahkaha ziyafeti vereceğini vadediyor. Ayni zamanda ken-

tan yanamısınız?,, 
- "Hoyır, barıştan yanayım(., 

-« Ya çok yazık 1 Beo de sizi ba 
rıştan yana sanıyordum,, 

Vaktiyle ayni davanın müda · 
faasında yanyana galip gelen, 
düoyeuın üç en büyük demokrasi 
sioe , bu hal yakışmaz. 

••• 
ltolyaolardan tarafa bakarsak 

ayni şeyi göıürüz. Şu nokta üze· 
riode biç şüphe yoktur. 

Musso!ini giriştiği işin ya· 
hancı ıneınleretlerde .doğuıacağı 
etki üzerinde aldanmıştır. O, şöy 
le beub etmişti: 

Fıanu, son zamanlarda yapı~ 
lao anlaşmayı tthlikeye düşürmek 
istemiyecek. 

İogilteı·e barışçıl olduğu içio 
bu işe karışmaz. Amerika ise u
zaktır, tarafsız zibniyetlidir ve Ha 
brş m~seleıiyle ilgilenmez Şu 
h lele yol açıktır. 

İta!yanlarıo bu fikirleri, Al
manların 1914 de yaptıkla>1 be 
sablara çok benzemekteclir. 

Fıka bu ııralırda İııgiltere-

' 

Jisini görmeğ ı ğelecok olan seyircilerine yanlarında fazla gülmelerin-

den mütevellit gözlerinden akacak yaşları silmeleri için de ihtiyaten 

ikişer mendıl fazla bulundurmalarıuı tavsiye ediyor. Fransızca sözlü . 

Gelecek film: 
Nibelung~n şaheserinin unutulmaz yaratıcısı ( Pol Pihter ) ee Vi-

yana Operası boş ıoug~nniyesi ( İren Ayzinğer ) in fevka!Ade bir su-
rette temsıl ettikleri nijfis bir mıısiki ziyafeti , 

Kralın Gözdesi 
. 

Yakında • • 

Dünyayı Dolaşan Şarkı, unutamıyacağınız bir güzellikte yapılmış 

nefis bir film. 

nın Ulvslar sosyet~siııi ciddye al· ı 
ınasi, bir çok lıalyanlar için pek- t 
de yalıana atılmıyaeak, şaşırtıcı 1 

bir ş•ydir. 1 
Bütün bunlardan hep ayni ıo· 1 

5908 

nuç çıkıyor: Her memlekeıio ka· 
moyuoun en göze çarpan !epikleri 
yabancı m•mleketlerde başka 
türlü anla91lmaktadır. 

Ôrop Nuvel 
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Gayri menkul malların 

açık arttırma lllnı 
l>o.yı No. 35-403 

Çukurova harası direktörlİJflJnden: 
Muvakkat teminat 

Cinsi Miktarı Lira Ku. Adana 2 inci icra memurluğun

••: Kriple Maden kömürü 40--50 Ton 120 ()() 

Muhtelif eb'atta çam keresteıi 10 M. Mikdbı 27 75 -
Mekinlat usta Mehmıdin Hasan 

Şnki pa,. otlu Ahmet Kemalda 
alıcegından dolayı baczedılen. 

Açık artırma ile paraya çevri-
lecek gayı i men•ulöo ne olduğu: 

Hara ihtiyacı için satın almacak yokarıda miktarı yazıla Kriple ma
den kömürü ile çam kereste ayrı ayrı şartnamelerle ve 15 gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

No.262 
Tarih : T.Cevvel 929 
llnkü : Tuzsuz zade 

Kömürün beher tonunun muham11ten bedeli 3l ve kerestenin metre 
mik'Abı 37 liradır. 

Cinıi: Tarlanın 3 de bir hiısesi 
O&. -15-

11- l o-gJ5 cuma günü saat 15 de kömürün ve ayui gün saat 16 
da kereıtenin ihaleleri Ceyhan belediye solonnndo yapılacaktır. 

Tapu hududu: Şarkao yol gar
.. n Hacı O.man Ahmdt timal~n 
Pfllk damı cenuben Mehmet. 

Şartnamesi her gün Hara idaruile Adana bııytar işleri direktörlü
ğünden görülür ve iatiyenlere bedelıiz veril ir . 

isteklilerin belli güıı ve saatta Hara vunesioe yatıracakları temi-
No: 265 natlarile birlikte komiıyooa gelmeleri. 5905 28-1-4-8 
Tarih: 1'. Ev. 929 
lh•kii: Tuuuz ude 
Cir ti: Bahçe ve derununda 3 

t-P hanenin 3 de bir hi11es i. 
Birinci sınıf 

D6: -100-
Tapu hududu: Şarkan Ye cenu

ı,... \arikiAm garbeo Memili Meh
met Şi. Süleyman. 

Göz hastalıkları mütehassısı 
No. 268 
Tarih: T.Kv. 929 
MHldl: Tu11uı zad111 

Doktor IWesut Savucu 
Cinsi: Müteferrik ıurette 5 hap 

hane iken hilen ~i bap hanenin 3 
de bir hieseıi. 

Hastalarını her gün öğl0den sonra Hat 13 - 17 ya kadar llilAli

ahmer civarındı1 lstiklAI m""ktebi karşısındaki muayenehanesinde kıı-

Aqın: - 1600 - bul ed.u. 5912 1 - 14 

Tapu buJudu: Yemini • yeıari , 
eepheai brik arka11 M~bm1ıt oğlu 
Mehmet arı111 . 

No: 271 
Tarih: T. Ev . 929 

Toros fabrikası"dan: 
Silygı değer müşlerilrrimlıe: 

Fabrikamızın İç ve dış ::ı nbar· 
ı'levkii: Tozsuz sade farında müştf!rılerımize ait pemuk, 
Cinsi: Ahır, aamanhk ve mağaza koaa ve çiğitleri labrıkı- namına 

Te ıabaka ve böyuti adideyi şamil ıi~oı ta ettirmedığımiıden muhte-
fUlık damanın 3 d" 1 hi11esi. rem mütterilerimizio kendi nam ve 

Şimdi Dö: 13 heeaplarıoa ıiğortB ettirmPlerioi 
Tıpu hududu: 811ğı ve önü yol dileris. Aksi taktirde hu dürlü za 

IOIU tarikiAm ve hazan Hacı Osman rar ve yangından fabrikamızın hiç 
"'lik tsbniyeei.Arkaaı sahibi senet birmtsuliyet kabul etmiyeceflini 

Gayri menkulün bolundup mev- ıimdiden ilAn edPriı.5910 29-1 
ti, mahaUeei, sokağı, numarası: 

Toııus ade kar1eeinde ve ta
pana T. evHl-929 tarih ve 262, 
265, 268, 271 numaralarında ka 
yt&radir. 

Takdir ot.aaa IMJ..t : 262 

L ....... ~- \arleaaa d~oümll -10- Ye 

l 

DDnyayı dolafan 
fGrkı 

Bar ~Dzellik meakabeai 5889 

d6nfimlü bahçenin içerisinde tini o• umuş ve lüzumlu maldmatı 
9"1f dahıl olduğu halde dönümü almıı ve bunlara te-namen kabul 
-12- ve 268 No: da kayitli ho- etrnit ad ve itibar olunurlar. 
nenin tamaı - lal- ve 271 No. 5- Tayin edilen zamanda gayri 
dl kayitli riffffin -900- lira. menkul üç defa beğrıld ktan ıoora 
--·rmanın yapılacağı yer,güo,eaat: en çok artırana ihale edilir.Ancak 
lira dairesinde 7AJ04 No.lu kanun artırma bedeli muhammen kayme . 
llucibiace 30 gün içinde takdir tin yüzde 75 şini bulmaz veya sa -
eillilea kıymetin yüzde 75 ini 'imi- tış istiyenin alac11ğına rüçhani olan 
duta halde 4-1 l-935 pazartesi diğer alacaklılar bulunup ta bedel 
&1nu ... t 10-12 de bulmadığı bunlarm o gayri menkul ile temin 
takdirde artırmanm 15 gün tem- edilmiı alacaklarıı ın mecmuundan 
didJle 11-11-935 tarihinde ve fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
eyni aaaıta ibaleai yapılacağı. Ve taahhüdü baki lrulmek iizerfl or-
•nnda da yllzde 75 ini bulmazıa tırma 15 gün daha temdıt ve 15 ci 
artırmanan 2280 No.lu kanuna tabi gönü Ayni saetla yopılocak a · tır · 
tttftlaca19. mada beıt .. li s'"tış istiyeııin al:ıc:ı-

1- ltbu gayri menkulün artır- rlına rüçharıi olıın d iğor elacnklı. 
.. prtn•me•i 1-10-935 tari ların o gayri menkul ile temin oıliL 
•İod•n ilibaren 403 numara ile mit elacaklur: nıccmuun<l~ n fuzlayo 
4daaa içra ,Jaireliafo mnayyon nu- çıkmak ş1;1ıtile , en çok oıtı raıın 
laaruında herkcein görebilmesi ihale eılil ır. Böyle bir bedt-1 t>lde 
itin aeıbır. ilinde yasıh olanler- edilrıaı zse ihultt yapılma~ Ve satış 
•• ••la maltmıt almak iıtiy"n talebi düşer. 
ltr,ltba ıartnameye ve 403 dosya 6 - Gayri menkul kenti sine 
aamır11ile memuriyetimize müra- }bale olunon kimse derhul veya •at etmelidir . verilen mühlet içinde ı•tarayı ver 

2- Artırmıya ittirlk için yu- mesae ihale kararı f ct1holunerak 
ıuda yuılı kıymıtin % 7,5 nİI- kendııinden evvtl t- D yüksek tck-

b!ıttinde pey akçHUe ve ya milli lafı,. boluoao kimse ars .. tmiş ol· 
Wr bankama teminat mektabn tev- doğu bedelle alma1ta r1t1ı olursa 

edileeektır. ( 124 ) ona, rnı olmH, v~ya bolunmıızs ı 
3 ipotek ıehibf alacakhlarla hemen 15 gftn nıüJd .. tlıı artırmıya 

4'1er allkad•rlıran ve irtifak hak- çıkarılap en çok artırılDa ihalo c di 
Ahiplerinin gayri mealı:ul üze- lir. illi ihale orasandakı fark ve ge· 

r{ldeki haklarını huıneile faiz ve çen gü ıı ler İçin yüsde beşten b"HP 
•rafa dair olan iddialarını iıbu olunacak faiı ve d•A"er zararlar ay-
llb teribiaden itibaren 20 gan nca hükme hacet kalmaksııın me-
Wmd• ena•ı mö•b!telerile birlıkte muriyetimisce alıcıdan tahıil olu 
~~muriyetimİle b.lJirmeleri icap nur. Mııdıle ( 133) 

..... Akai halde hakları tapu ıİ· Bmvali gayrı menkulenin Yukarıda 
cih1e aabi& olmadıkça aatıı bede. gösterilen 4-11-935 tarihir de Adana 
liaia paylatrnaaaadaa har"o kalar- 2 inci icra mtmurlutu odaaında iı-

r . bu ilin ve göııterilen artırma 

4- Galt•lrilen günde er&armı1a 91utoam11i daiı esinde aatılaoatı 
tirlk edtnler artırma ,.ıto:11•e· i:a~ oluaur 5913 

su lşllri MOdü~ülündln : 
1) Ceyhan kasabası civarmdı ve 

Ceyhan ırmağı sol tarı.fında mev
cut mahmuzların tflmir am .. liyatı
oın keşif beJell olan 3433 lira 32 
kurut nıukabilınJe oçık eksiltm8ye 
çıkarılm ıştır . . 

Şartname plAn ve keşifııaweler 
AdanaJo Sıı itleri dairesinde bu
lunduğundan isteklilere gösterile
cek vo arzu edenlere bo evrakları 
tetkik ve iade etmek üzere birer 
suretleri verilecektir. 

2) Açık ekıiltme 935 yıla birinci 
teırinin 8 inci salı günü sabahleyin 
1&at onda Ada nada Su itleri daire· 
sinde müteıekkil komisyonda ya
pılacaktır . 

3 ) Muvakkd teminat miktarı 
f.!58) liradan ibaret olup istekliler 
Suişleri veya Nafio müdürlüklerinin 
biriıinden müteahhitlik ehliyetna · 
meeini ve Ticar•t odasında mukay
yet olduğu na dair ves kayı ve 
muvakkAt teminatao Adana merkez 
malscandığıoa bu it için yatırıJJı
ğana d.air makbuzu komisyona gös
tar~ceklerdir. 

4) Bo veııkaları buluomıyanların 
işbu ekııltmeye giremiyecekleri 
ilin olunur.5893 24-27 - 1- 4 

Sayhan daftardarlliJndan: 
Mıktorı 

13000 
133:! 
400 

1528 
174 
41 ı 

455 
358 
354 
450 
314 

1247 
208 
698 

Kilo 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

Cinıi 

Yt>laf 
Arpa 
Baki~ 

Ay \'iç .. ğı 
8isaoı 

llUğtlay 

Yemlik bıığJıty 

Y t>mlik buğday 

• 

Mısır 

Kıbrıs buğdayı 
Fıstık 

Pamuk 

Tolıum itılAh ıstasyonu malı ola
uık ) okarıJa cins we kilosu yazalı 

• ( 14) kele n (698) kılo pıt muk ve 
saire bu günde1 itibare' 15 güo 
müJd~tle ortırmAğa çıkarılmıştır. 

isteklılerin ihale günü olan I0-
10 -935 perşembe günü 89at 15 
de zahire borsosanda maliye ıatıt 
heyetine gelmeleri il4n oluour.5904 

27-1-4-8 

Dünyayı dolaşan 
Şarkı 

Jozef Şmlt 

... 
~· 

A~aıı Halklll baştalllJİd•: 
1
0.D. ve liman işlet"'e Adena mUfett1tl1 

4/ Birinci Teşrin/ 935 cuma gii· D. D. - 84 numarala gidiş ,Jönfit yolcu tari feıiaid s1ıtl 
n~ Şpor, Ar ~o ~österi~ ~omite!e- nunda bi\ecek olan .mer'iyd müddeti Birinci KAaun 935 

911 rmde açık üyehkler ıçm ıeç ım olmak üzere ve ayna ıartlarlıı üç ay daha uzatılmııtır .5 
yapılacaktır. Bu ıubelere kayitJi 

olan üyelerin seçime ittirAk etmek ----------------------~~~ 
üzere saat ( 17,30 ) dn Halkevine 
gelmeleri ilAn olunor.5900 

27-28-29-1 

1 Dünyayı dolaşan 

1 Bu iı} =u~m~ı:ız 5889 

Çttçl fabrikaSI dlraktGrmıondan: 
5 Te,rini evV• 1 935 ıarı h i ı ı tl An 

ıtibaren fttbrıkam ıs yeı li koza iılı 
yeceğioden enbarımızt:la Mısır çi · 
ğıdi buluna'l sgygıh nıüşter lorimiz 
mezkir tarihe kadar çi4'itlerini 
kaldırmalarını ılil .. riz . Aksi tak 
t.irde M111r çiA'itleri yerine yerli 

, çiA'it verilecPjti ve bu husıJıta hiç 
bir mesul yet kebul Pdemiyf'cPRi
miıi ilAn eylerz5914 1-2 

Aziz llllUkÇlr l1"1k1S1dan: 
Muhterem nıüflı rllerlmlzin 

nazarı dikkallne : 

Fabrikarnmın debil ve hııricin
J.,ki enbarlorımız la müşterilere 

ait koz•, pomok ve çiğitleri fab
rika namına siğorta ettirmediği · 

mir.den mutiterem müıterilerimiıin 
mallarını kendi nam ve heaapl11rına 
siğorta ettirmelerioi,11ksi taktırde, ----------·-----------.-"T 
yıngan, ve her 'ürlü hasardan f11b· 
rikamm biç bir gQna me,.uliyet 
kabul etmlyec.,R•ni il4n ayler.5907 

28-J-3 

• 

' ' 


