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Bugün miting yapılacak 

-- --
ADANA GONLUK GAZETE 

Havalarımız 1 
Dü§man uçaklannm tehdidi al· 

tındadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım .:,:rektir. ı 

ON IKlNCl YIL - SAYI 3360 

Zehirli gaz ve dumdum kullanıyorlarmış 

10tiirke kıymak istiyen alçakları la
et/e anacak ve büyük öndere~olan 
boflılığımızı acuna göstereceğiz 

Almanya 
Uluslar sosyetesinden 

reimen ayrıhyor -
Cenevre: 21 (A.A) - Alman 

ya bu glindrn itibaren uluslar sos· 
yettsinden resmen aryılacıktır.t;; 

Almınyanın yerini Kanada
nın iıgal edeceği muhtemel gö 
rünmektedir . 

Londradaki Habeş elçisi ; İtalyanlar bu hareketlerinde devam 
ederlerse Habeşlilerin de bunları kullanacağını söyledi 

~-----------·-----------~ 

8-Jıo 6nderimi:ı Kamil Atatü:k1e kıymak iıtiyen bir çetenin Su· 

'~ t?~ra~larımıza geçtiğioi ve zabıtaca yakalaadığını İıt.aobul 
't flQıo ozel aytarlarıodın alip yaydıkları haberlerden ezı duya 

renea h•llumıı· bu alçıkca hareketi lanetle aamak, büyük şe-

Türkiye-Yunanistan 

Habeş imparatoru; yakında Dessiye gelerek ordusunun 
· başına geçecek ve asıl harp o zaman başlıyacak . 

• k ' 
· .. ~'it uzatılacak her hıyia eli tı dibiodeo koparmaktan çekin 

lı fbıi bildirmek ve ıröz bebeğimiz Atatürk için beslediği sevgi 
.. ~ bağlılığı bfttün dünyaya bir keae daha göstermek maksadi!e 

l\..~•t 16 da bOyük bir miting yapacaktır. 
~~U~ıQ doğruya halkımızın ken~i özünden doğan bu miting 

G 1 kultürk Bakanı İsmail Safa Ozler, bav~ ku~~~u .bıg~~nı 
'J ~I de avukat Sebih Üçoktaa mürrkkep uç kışılık bır mıtıng 
ıı.;tı 1Yrılmıı ve bu heyet 2 l ilk teırin tarihli dilekçe ile İlbay

••dıa izin de •lmı§mhr. Toplantı yeri Atatürk heykelinin do-
le~·•ki Cumhuriyet alanıdır. AtatOrke bağlılığımızı daha canla 

•ide aalıtmak içİa bu mitinge her yurddatm koşacığıoda 
•ıaaıı Iyol&tur. 

~tatürk' e el uzatmak 

'· to 
) 'leflı Pluluklırında ( mukad· 
~d Umu, bu toplu! uklarıo 

Ct •r eskidir . 
L. llıh. • 
~ ıetıo ayrı ayn cibetlerde· 
~~lirlij inkişafı, bizzat bu 

. . eı ) mefhumuouo kavu
•nkitafla çok yakından il· 

' llıuı denilebilir ki : Beşer 
~Ün ( mukaddes > e vere· 
· . olgunluk ve yeni bir ruh, 

.'• doğrudan doğruya, bu 
~~~n verebilmi§ olan ce· 

~~rınde 'göatermittir • 
~ ~lır ( mukadıfes ) bildik.le· 
~' e sahip olmaksızın yaıaya· 

'-. Göte : " hurafeyi kaldı· 
) ta ortadan kalkar,, der. (Mu· 

it lbefhumunu kaldırsın, İn· 
d Ortadan kalkar! tezi aynı 

~i:.tru olacaktır saoıyoruz . 
~ • cıhz, ilerlemeğe engel, 

le •11ıaç }Olunda harekete 
11" aciz bir kuvvet haline 

( .gören c·emiyederde, din 
~ ~•lliyet ) mefhumu mukad 
~ ."-•hivet aldı . 

ite . " ·ıı· . ••t ı._. ' mı ayet ., ı teceHu 
~~~ ' bir ıahH halinde sen· 

Lhit !1 rtr.iı mutlu bir ulusuz. Bizi 
~ ... llıillet ,. olarak yaratan 

eı' eo kudretli , en yüksek 
l•ıa b" duygulariyle beslemeğe 
"" dta 6Yiik Türk , bize sundu

' b!gularla birlikte damarla· 
~ı,, UHio benliğimize nüfuz et· 
1ı lla,.~r . Ve biz şimdi ; "mi 1-
hitbir· Uınu ile onun büyük 
'tııı 11lden ayud edemiyoruz, 

~ Ve bunu bütün acuna 
h:~~etmek için de ; büyük 

11 •
1
?n ulusun atası s babası 

1 an ettik 
"' . 

istiyenler 
ı topraklara sürüne sürüne, sine sine 

\ 

girmek, yurdun ta kaihioe kadar so
kulmak ve bütün bir ulusun (mu· 

l ~a~des ) bildiği varlığa zarar vermek 
ıslıyor. 

Tasavvuru hile tüyler ürperten 
böyle bir kötülüğü yapmak istiyen· 
Jerin elebaam bizi en nazik 
dal(ikalarımızda, istiklal sava§ının 

en nazik anlarında arkadan vurmak 
ist~ıniş olan bir hain! yabancı ulus
ların topraklanndan bile kovulan ve 
- boynundaki Jinet halkasiyle -
sımrlırımı7.ın bir kt!nanodan öbür 
kenarına geçip mütemadiyen kıvra· 
nan Çerkes Etem haini ! 

Cenup hududlaramıza çok yakın 
bir şehirde intİ§ar eden (Türk Sözü) 
nün sütunlarında, bu haine; mukad· 
desatına dokunulmak istenmiş bir 
insan hancı ve nefretiyle hay• 
kınyoruz: 

"-Kötü dileklerini hangi topraklar· 
da hakikat haline sokmak tistiyor· 
sun? Bir gün Atatürk, yalınayak 

dolaımak istesf'; çakılları kendilikle· 
rinden pamuklaaacalr, kayalara k.en· 
diliklerindt-n bir

0

er balı oluverecek 
ve dbıeoleri kendiliklereioden yu· 
muıayıp çimenleşecek olan Türk 
topraklarında mı? .. 

Kimse ehenımiyet vermiyor , kim• 
den çekiomivors11n ? daha çok zaif 
bulunduğu günlerde , daha cı!pha· 
nesini kadın s1rtmda taşıdığı zaman· 
larda bile srni- bir çıbanı kopanp 
atar gibi - hünye"inden koparap 
atmak ikdidarını göstermİ§ olan ve 
bugün dünya askerlerinin takdir et· 
tiği en kuvvetli bir orduya sahip 
bulunan devletden mi ~. 

Avanant ve Kılerinğ 
anlaşması 

Türkiye ile Yunanistan ara
sında imzııl.ınan avenant ve 
klering anlıımaaı Ankara Tür· 
kofisden Ticaret Odaaına gel

miştir • 
Alakadar ttcimerler Odaya 

mibacaat ederek bu hususda 

malumat alabilirler . 

Leh uçakcıları 
VarfOVa - Melborn 

gazisine çıktılar ---v arıova : 21 (A.A) - Kuman 
dan Darpiaski, makioisi Rogals
ki mavi kuş turizm uçağile hu sa
bah saat 6.30 dı Varşova · Mel 
born seyahati içio uçmuştardar . 

Hna şeraiti mOıaittir. İlk mer

hale İstanbuldur . 

Krem elin 
sarayında 

Bütün eski Rus kartalları 
(armaları) kaldırılıyor 

Kremelin sarayınm bütün ka·
pı ve kulelerinde bulunan eski 
Rus armılarınıa ve kartallarının 
kaldmlmesına ve bunların yerine 
Oraldan getirilen gayAt kıymetli 
renkli taşlardan yapılmıo beı kö 
şeli Sovyet yıldızlarının konulma
sına komiserler kurulu karar ver

miıtir. 
Bu yıldızları teıkil edecek kıy· 

mttli tatlar kendi ciosleri arasın 
da dünyanın en değerli tıglaradır. 

Vereme care • 
buldular 

Sovyetln akad~milinden iki 
profesörün k111 elektrik mevcele· 
rinin Verem tedaviıinde kollan
maaı icin ıızua yıllardan beri yap 
tığı denemeler tyi sonuç veımig

tir. 
Ea kısa mevcelerle kemik ve 

deri veremlerinin tedavisi imkioı 

oldu~u anlışılmııtır. 
13 yaşta bir çocuk 15 gün için 

de 8 emlemede kolundaki kemik 

Aımara: 21J (A.A) - Bütün 
Tiğre ve Tea11bteni bölıeaince bir 
ktşif uçuıu yapan bir ltalyan uçı· 
ğı Gondar üzeriue uçmuş ve Ta
na gölü ötesine kadar barekttine 

devam etmiştir. 
Uçalc, Habeşlerin tüfenk ateşi. 

ne maruz kalmıt ve kurşunlardan 
biri sıyırarak geçmiş, birkaç kur
şunun isabet ettiği uçak Aemar.· 
ya dilşmiiştilr. 

Aemara: 21 (A.A) - Hıv11 

ajaıısandan: 
İtalyanların Somali cepheıin

d~ önemli bir muvaffakiyet kazan· 
dıkları hı ber verilmektedir. 

İtalyanlar Garlogubi üzerinde 
bulunan Schillaweji iıgal ederek 
iki top, bir kaç kamyon ele geçir
miş ve bir çok esir almışlardar. 

Habeşler Gorrabei bölgesinde 
ltalyan ılerleyitine karşı ıt'lmek 
için tertibat almaktadırlar. 

10 İtalyan uçığt Çollafo ya. 
kanında bulunan Oued • Bebeli 
bölgesinin CSaemli bir Habeş sil· 
el"merluzi olan Gnerraiyi bom-

' bırdıman ederen yakmışlardır. 
uçakların f u li yetini kovalı· 

yan İtalyan yardımcı kuvvetleri 
Oued · Bebeli bölgesinde bulu
Junan Burdoniyi bombardıman et· 

mitlerdir. 
Londra: 21 (A.A) - Berbe

radan bildiriliyer: 
İogiliz Somalbiodeki deve 

suvarilerioin emrine üç uçak ve

rillmiştir. 
Bu uçaklar :iıtikşaf uçuşu ya· 

pırık hududun bituaflığını te· 

min edeceklerdir. 
Adisababa: 21 (ı\.A) - "Roy 

ter" ajınsındıo: 
Öğrenilditioe göre, yakanda 

otomobille hllkômet merkezinden 
ayrılarak Habeı kuvvetlerinin 
başlıca t.hınüt merktzi olan 

De1Sieye gidecektir. 
Bu mevki Adiıababanan 250 

kilometre kadar şimalinde ve 
Makallenin de 300 kilometre ce

nubundadır. 
İmparatorun etyılaranı taıı· 

yın ikiyüz katır dabı ıimdiden 
yola çıkmıılardır. Ve bir çok ye
ni kamyonlar da harekete hazır 

bulunmaktadır. 

1 Gıde .• , ·11 ·11· illi , mı et ,, mı ıyet 

it Yle ayırd edilemiyecek Kime el uzatmak istiyorsun? Ba· veremindtn kurtulmuştur. 
bamız dediğimiz, Türklüğün babası Ve kolu iyi olmuş. b&Btalık 

Harbin, İmparator cepheye 
ğitmedikçe ~baılıyıcacığana pek 
az ihtimal veriliyor· 

~·~ı~1~•tmıa olan Atatürk , 
~,,. 11 heyetinin bağlandığ-ı 
~ . de,•rlığiyle kendini verdiği 
"lt i~i ) Varlıktır ! 
~ '-iaıe gfloür; insanlara en derin 

~iyre uyandıran bir haber
. Otlır 
'ili . 
l 'ki· b ~ ""t l ·' u haberle ilk karşı· 
•••ti Urk, en mukaddes lıil-

' 'liıai ·~·: bir aeye el uzatılmak 
')er~ •t~ten ineanlarao duy· 

~ · 'Yı, nefreti ve hınıcı duy-
ıtı,,d 
~ılt,~~ böyle bir horeket yok· 

• 1""-iıı~ - bir nokta kadar ol 
~1e~li lt.'k; aaillik buluoımyem 

tiı ~. 'IDselerin, bütün bir ulu
~ ""di~~ bütün bir acunun say· 

ıa_ ltı 1 Ve beğendiği bu bü· 
~tela rıı ~rtık kötü niyetler 

Çekındiklerini sanıyor· 

"' '1 ~ L hr, dü 1 
"dır ~nıao uyumaz.,, der· 

bildiğimiz ve bunu bütün evrene 
iftiharla söylediğimiz Atatürke mi?. geri dönmOıtilr · 

Kimin başına gP-çmek , kimin Aıırılcısa dfllğaların sağlık i-

Lhndra: 21 {A.A) - Bu sa· 
bahki gazeteler Habeş mescleıin
de mevcut gerginlij'in hafiflemiı 
olmasmdın v~ bilhassa laıiltere-şefi olmak istiyorsun? Fakat sen ha· ıinde bu yararl 1i• çok önemlidir. 

kikaten çok sersem hir şey imiısin ! r 
Büyük Türk inkılabı hakkında bir 
şeyler okumuş olmana ihtimal veri· 
ı,· mt>z, ama hu hususta , kulaktan 
kapma olsun bazı bilgiler edineme· 

Halk kürsülerinde 
Söylev vermek isteyenlere 

din mi?. Karşanda; sıra sıra yel ıle · 
ğirmenleri değil, en Uzlü bir inkı· 

labın kudreti ve heyeranile beslen· 
mi§ ve kendisine " Atatürk nt'sli ,, 
demiş bir ulus var . Oo11n ()nünde 
sadece beyinsiz kellen ge.;ehilir .. Ve .. 
bir smğm ucuna takılmış olduğu 

halde ! . 
Sen ve ileride senin gibi düşün· 

nıek budalahğmı gösterecek onlar 
bilmelidirler ki; genç Türkiye artık 
rüşt çağına girmiştir. O; bir övey hı::· 
baya asla tahammül edemiyecek ve 
öz babasma el uzatmak istiyenleıin 

.:..._~---------·----------~ C. H. P. Seylıan İlyönkurul başkanlığwdan : 
Cumuriyetin oa ikinci yıl dönümü Bayramında C. H. P. tarafm .. 

dan Urıy alaıunda , Kuruköprü Çeıme alaoıada, Taıköpril ~a!ında 
kurulacak halk kOrsüleri, uluıal ouygularımızı acuaa inan verıc·ı ses
ler halinde s6ylemek isteyen Kıdıo , Erkek bütün vatandaşlara ıc;ık 
bulunıcaktar . 

Bu küraülcrde ıöz söylemek isteyenlerin adlamu, bayram günün-
den 6n<'e parti bışkanhğanı gelerek yazdırmalarıc.ı özel bir önemle 

sayın yurttaılarımızdım dileı iz · 
C. H. P. St>yhan İlyönkurul Başkanı 

Bahkeııir Saylavı 

Ôrge Evren 

nin Musıoliniye verdiki teminatla 
geçen cnmarteei İogilterenin ltal· 
y ya karıı münferit bir hareket
te buluumıyacağını temin eden 
Baldviniu söylevinden dolayı se
vinmektedirler. 

Londra: 21 (A A) - General 
Tenperley "Deyli Telgııf,, gaze· 
teainde çıkın bir yazısında diyot 
ki: 

İtalyanlar, ileri hareketlerine 
şimdiki yavıılıkla devam ederl~r· 
se AdiPıbabıya varmak için en 
aşRğı üç sene zaman lizımgde

cektir. Çünkü her senenin yalnız 
yedi ayı kuru g rçmektedir. 

İtalyan genel kurmayi da bir· 
kıç ay evvel hunu ve üç senede 
Adisabayı vardıktan sonra mem· 
Jeketin geri kalın kısmanı ele ge· 
çirmek için daha dört sene lazım · 
geleceğioi zımoen itiraf etmiştir. 

Adisıbaba: 21 (A.A) - Doğu 
ceph~sinden bildirildiğine göre, 
geçenlerde iki İtalyan kolu ileri 
harekete geçmek üzere Musa Ali 
bölgesinden kalkmışlardır . 

Birinci kol çölde boğucu bir 
sıcakla çok hızlı ilerlemiş ve ni 
hayet iaşe serviıinia bulunduğu 

ikinci kol ile irtibatını kaybet 

mittir. 
Birinci kolun yiyecğile suyu 

uçaklar vasıtasiyle temin edil· 
mektcdir. 

Diğer tarllftan Musa Ali yakın· 
larında yol yıpmakta ol"n İtalyan 
&1kerlerinin göz hastalıiı çek· 
mekte olduklara bildiriliyor. 

Bu hastalığa ıebep, ordunun 
yol yapııında kullanılan Kaktus 
ağacı suyunun yakıcı tesi;idir. 

Adiaahaba : 21 (A.A) - Ku
zey cepbesiodc durum durgun ol
duğu bildiriyor . 

Ogaden cephesinde İtalyanla· 
ran Cerlağli su noktasını iıgal et
tiklerine dair ı•yıalar dolaşmak· 
tadır . 

Bununla beraber oradaki tel
ıiz istasyonu çalıımakta devam e· 
diyor, 

Bnrada durum kendilerine 
mDuittir . Habeşler Tıgre bölge
ıinde kuvvet yığmaya devam edi 
yor . 

Ahalinin çetin durum , arızi 
nin arızalı ikiliminde olması ih 
timal ki bir zaman içio İtalyanla, 
rın burada ilerhmelerine engel 
olacaktır • 

Cibuti : 21 (A.A) - " Ha 
vu ., ajanıı bildiriyor : 

Mısır krallık ailuine mensup 
Davutpaıa yanında doktorlar ve 
bir çok ilaç olduğu halde Cıbu· 

tiye gelmiştir . 
Paşa buıusi trenle Adisaba

baya giderek orad• 300 yataklı 

bir hastahane kuracaktır . Cibuti 
ve Buradan Adisababaya mühim· 
mat gönderildiği söyleniyor . 

Asmara, Aduanın zaptına iı 

tirak etmiş olan askerlerle 1896 
daki Adua muharebesine iıtirak 
etmit olan eski muhariplere cu
martesi günü para mükafatı dağı· 

tılmıştır . 

Londra : 21 (A .A) - Rumi 
mahafil Maısolininin Drommon 
dı hılıhezırda Paris ile. Roma 

arasında yapılmakta olan noktai 
nnnr taatilerinin mevzuuno teş
kil eden bazı teklifler hakkında 
malfimet vermiş olduğunu kabul 
etmekte ise de bu tekliflerin eaı
sı ne olduğunu bildirmekten ka
çınma\chı ve bunların uzun ince
lemelere ihtiyaç göstereceği mü· 
talaasanı ileri sürmiiştür . 

Düçenin D.comonda İtalyanın 
İngiltucye karı• dü§manca hiç 
bir niyet b rslememekte olduğuna 
dair yeniden lranra vermiı oldu
ğunu ehemmiyetle kaydedilmek

tedir . 

Londra : 20 (A.A) - ltalyan
Bab< ş anlaşmazlığının halli için 
J'aris, Londra ve Romada yapıl
makta olnn siyasal faalıyeti ve 
İngiltereoio tek h:1ştna biç bir te· 
şebbüıte bulunmıyacağına dair 
Baldvıoin cumartesi günkü 9ÔJ

levinde verdiği teminat borsada 
çok müsaid bir tesir yapmıştır . 

Gazeteler bu teminatı memnu 

niyetle lcaydet~ekle beraber bu 
tfminat ile mesela Akdenizde İn
giliz donanmasanıo tahıidi ve in 
giliz topraklarındaki hal yanlaran 
çıkarılması gibi hadiseler arasın · 
daki •nlaıılmaz tezadı müşıbede 
etmektedirler • 

Bunun içindir ki Samutl Ho
arein Avam kamara11nda söyliye 
ceği nutuk bu noktayı aydınlata
cağı ümidile bilyük bir sabırsiz. 

lıkla beklenmektedir . 

Şimdiye kadar22 devlet ltal -

yaya silah ve mühimmat ambargo 
ıu koymuş bulunmaktadır . 

Mamafi komitenin ilk teşrin· 
den önce toplanıp toplınmıyıca· 
ğı bellidir . 

Fakat ıu bir kaç gün içinde 
mezkur tedbiri tatbik eden dev. 
!etlerin siyasa durumun tetkikini 
icabettirec .. tc derecede artarsa ko· 
mitenin toplanması muhtemeldir. 

Londra: 22 ( A.A )·- Habe
şistan elçiliği , İtalyau kuvvetle
rinin ne zelıırli gaz ne de dom
dom kurıunları lcullıamadıklar1 . 
na dair Romanın iddialarana lcar 
şı bir cevap neşretmiştir . 

Gerisi ıiçuncıi say/ ada 

istanbul spor geliyor 

27-29 ilkteşrinde 

Ad~na İdmanyurdu ile 
yapacaktır. 

iki maç 

6 bir Yı~01ru ... bu dafa da Su- 1 
il lttatt •o baa kaldırıyor, A· 1 

•rıp erkinlik verdiği bu 

elini, taa dibinden ~esecek.tir!. 11 
Hamdi Akverdl 1---ı.-._ ........ .-.'""""'----..-.-..---mll!"---·· 



Y unanistanda Cumhuriye -
tin Lağvından sonra 

~~--------~--------~~ " Ordunun Yunanistanda yap da bulunan ordu ise, ulusun ne 
dığı ıynklaomadan az zaman istediği ni ortaya atmasından ön-
önce J)emokrat Partileri Lider ce kendi kararını vermek isti 
leri Kırel Jorj'a bir mektup gön yordu . 
dumişlerdi . Ordu iki gün önce 1911 ka· 

Bu mektupta demokrat fır· nun esa ısini yeniden ıade etmek 
katarı Liderleri, Yunan Ulusu- suretiy'e Yunanistanda Kırallık 
nun Cumurluk rt>jimini koru- ujimiui iade etmiş oldu . Or· 
mıya ve idımeye kesin karar dunun verdiği bu ar ran tesir · 
vermiş olduklarını iddia edi leri altında Yunan Mebusan mec· 
yorlardı . 1 liei tarafı d n \erilen kararlara 

Bunlar KaralJık rejiminin ye- gö e Pleb.st } ine yapıl ocaktır . 
niden kurulması işinde bazi Ancak Çaldaris bu plebist 
lcimseleriu işbaşına geçmek hır i~inde ne düşündüğünü istifa et -
sı gibi bir münasebetsizlik gö · mek Au ·etile tP.ma .ıeo açığa at 
rüyorlardı . mıştır . Bu f .. rk ynloız demok -

Bunlara göre bu yüzden yurt· rası fırkaları ar s1nda d"gıl Kı· 
ta ahlaki bir knrgaşanlık do - rallık rejimin" iono ile bağlı 
ğacak ve bu da devletin moh· olanlar ra rnd d görülmek -
volmasını mucip olacaktır . tedir . Kışladan gelen son bn-

Bu mektup okunuoca demok- reket yiizüoden plebistin önemi 
rat fırkaları liderlerinin Yuna ~ azalmı tır . 

niıtanda Kuallrğın yeniden ku- Bu 800 hareket , aki olma-
rulmasında halk hüriyeti ıçın saydı bite Yunanistan'da Kıral 
bir tehlike görmedıkleri ve biz tık rejiminin plebist ile yeniden 
zat keedi ifadeleri mucibince kuralması ümidi yok değildi . 
bugün idare makinesinin başın Halbuki bu hareket ordunun u· 
dı bulnnaoların Kiralhk sem lusu sı\u şhrmak istediği tesirini 
holünü kendi özel emellerıne uyandıriyor . 
alet etmelerinden,, korktuklnrı 

Di,;er her hangi memh~ket 
kanvati hasıl oluyordu . 

Çaldaris dahi, Kırallık ve· gibı Yunani tan dahi kendine 
istediği rejimi kurmak hakkını 

yahut Cumurluk rejimlerinden haizdir. Yugovlavy komşu mem · 
hıağisini arzu ettiği hususunda 

leketin bu iç işl~rine Yunaois· 
fikrini söylemesi serbestliğini tan'da ister Cumurluk ist<'r Kı· 
çok yeTinde bir hareket olarak 

ralhk rtJ0 imi bulunsun, katiyen 
halka tcrketm"'k suretile bu kor· 
kuyu izale etmek istemıştir . karışmaz · 

Zaten Yunan Ulusunun oy Ancnk ): ogoslavya Balkan 
çokluğa ile Yunaoistaoa döne paktı ile, arsnılusal faaliyetioi 
cek olan bir Kıral yalnız Yu- Yunaoist n hadiselerine bağla· 
nan Ulusuna bağlı olur . Kuul maktadır . Balk rn paktı ile ya-
Jorj dahi bir lagili1. gazetecLi- pılan iş b: ı liğinin her ola.ıda 
ne verdiği dıyevde plebisti bu verimli oldugu görülmüştür. Bu 
tarzda telakki ettiğini anlatmış· gün, bütün Avrupa gibi Bal 

kanlar dahi, Afrika hadiseleri tar • 
Kıral Yunaoistana avdehoin yüzünden heyecan içinde bulun 

kıtiyen yurtta eski idare tarzının maktadır · 
yeniden kurulacağı demek ol Yuonanistan Akdenizdeki du · 
mııdığına söylemiştir. Kıralıo is· romu dolayisile Balkan paktını 
tediği bütün ayrılıklardan uzak- imza etmiş olnn o bir devletler 
laşılması ve devlet kurumuna den ziyade doğıudan doğruya 
ulus iradesinin temel olmasıdır. tehlikelere maruz bulunmaktn· 

Çaldaris yukarıda alınan mek dir . Dış memleketlerde Yuna· 
top hakkında , erdiği diyevde istanıo zayıfladığı hissioın ha-
Krahn bu diyevini tamamlamış- sıl olm sına meydan vermemfk 
tır . Çald ri , Atiaeye dönme- hem Yunenistanıo hem de Balkan 
mcsi için Kırnla karşı ileri ü- pakti ile birbirıue bağlt bulu-
rülen dileğin yanlış olduğu fik- nan komşularının menfaatleri 
rindedir . muklcz sadır . 

Ulus oyço Juğu ile Yunnnis- Hılha sa Yunan Oıdusuoun 
tana dönmesini istiyecek olur- İç işlere kaıışıııak suretiyle, ken • 
11 Kıral yurt dışında kalmak - dine lazım ol ıı mukavemet kuv 
ti devam edemez . Çaldaris bu velini kaybettiği ioaomın yer 
liderleri )&hştırmak için Kıra - tutmasına meydan verilmemeli · 
Iın Yunanisıana dönmesinin ger- dır . Yunani tanda ıralhk reji 
çekte " Taçla bır demokrası ku minin mi l e is ol una cağı yoksa 
rulması demek olacağanı ,, söy- bu günkü ar sılmış Cumurluk 
)emiştir . rejiminın mi baki kalaroğı me· 

Doğrusu yıllardan beri Yuna· selesi o kadar önemli bir şey 
nistanda devam edegelen buh değildir · 
ranm en doğru hal çr.resi bu Önemli ohıa Yunan nlusu 
dur · nun, kışlanın müdahalesi olma 

Bu buhran içiode ulus küt- den, kendi akibetine kendinin 
leleri azçok kenarda kalagelmiş- bakim olmasıdır . Zaten Çulda
tir . Bu, gerek muhtelif Kıralla- ris'in fikirlerini neşreden gaze· 
rın hükumdarlığı ve gerek Cu· te de bu fikirdedır. Bu gazete 
murlnğun iş başında bulunduğu Yunenistanao dı .. mt'mlekctle 
Zlmaolarda Lövle olmuştur . rınd ki şöhret ve önemi bakı 

Ulus kütleleri isteklerini or· mından plrbist yapılması be -
tayı atmak gücünü gösterme· h t mehal lazımdır ,, diyor . 
miştir. Böyle bir i~e kalkı:.:mnk 
her şeyi isteyeo ve dayanacak « Politika n 

aoktalarınıo kışlalarda bulan par --
ti kurulları ile çarpışmak demek 
olurdu . 

Plebisitik Uhıs iradesinin 
kuvvetli olarak kendini göster
mesi ve gerek • Taçlı demok
rasi kurmak ,, ve gerek olduk· 

ça zayıflamış bulunan bu günkü 
Cumurluk rejiminin mükemmel
leımesi anlamlarında Yunaista 
nın inkişafına temel olması is
teniyordu . 

Kondiliım kumanda ı altın 

Len.ingradda Habeşis
tan s&rgisi 

Sovye tl ~r birliği ilim eka<le· 
misi tarafmdau L ningraddn Ilk · 
teşrın ortal rında bir Habeşistan 
sergisi açılııc ktır . Bur eda bil · 
ha sa profc ör Çekanobbkinin 
La:.:kanlığınd Habeşistanı gez 
miş olan lıeyetlD getirdiği numu · 
oeler te .,hır olunacaktır . Bunlar 
arasında A.ıbe ,. i lanın ziraatına 

Türk Sözft 

Şehir Dayakları Faydalı bir 
Yılbaşıftdan itibaren 

Dörtyolda J Şoför, arabacılar 1 öküz ve camus arabaları ya ok 
Narinciye ağaçlarında , . Çifçilerimiz bu kat'i karar karşısında~•~· ( ~-

iserya böcekleri 1 Urayca sıkı bır kontrol . d ik" t k 1 ki" b t d rı·k ,, ıı u 
alt allnd 1 

çırme en ı e er e ı ara a e a s · · · · ı d · · ı n a ı a r 1 ,ı goru U j Bundan iki yıl öner., Umumi zarımıza kısaca şuo • ~ 
.....__ Seyrü St'fer iş!'arlara tarafın- M· clis toplentı halinde ik~n ve· rek, bazı dımağlard• bllk 

Dörtyolon bazı portakal ağaç dan şoför ve aralıacılar çok sıkı rilen bir takrir üzerine, ilimizde ne doğan lereddüdii 
farında iserya denilen lehli · bir kontrol altına alınmışlardır. kulJaııılao iki tekerlikli öküz ve silmiştir: 
keli böcek görülmüştür . Bu cümleden olarak yolun sa manda arabalarının hem bayvaıı- "- Memlexette b•f 

Banuo içio bunlarla yapıl•cak ğıoı takip etmiyen, arabalarını lara fazla ezerek çürüğe çıkardığı, lioi bugünkü zavallı d 
savaşta en tesirli çarenin ı ,.oyus hızla süren, sıra gözetmiyeo ve hem de yollan çarçabuk bozduğu k.1.atarmok amacıoa J• ~ 
denilen faydalı böcekleri bun le rın yollarin intizamını boza o olu?. beş gözününe g<'tirilerek. bu eı abela· yasağı kesin (kat'i) oh'; 
üzerine saldırmaktan ıbarettir . kadar arabacı daha görülmüş ve rın kullanılmasının ya3ak. edilme· kararındayız. Önüoıil~ 

Tarım direktörlüğünce Ko baklarınfla zabıt tutulmuştur. sine, buoların yerine iki yıl içinde bir zaman kalmıştır. 
zanda bu faydalı böceklerden ön· Mü e tddit .kereler cezalandı · iki tekerlekli arabaların tedarik te ihtiyaca yeter der 
ceden türetilmi~ olduğundan bun· rıldığı nalde yine suç işlem~kte olunmasına karar vtrilmişti. tekerlekli araba vardır· 
ları getirmek üzere ziraat müca- devam ettiğinden dolayı sanat Hesmi mera~imle de tekem - dan da mütemadiyen 1 
dele işyarlalından Mete oreya yapması yasak edilmiş olan Kon· mül eden bu kararın üstünden, di r. Bugün Adapazarı' 
gönderılmiştir . yalı arabacı Afinin uslandiğı gö- aşağı yukarı iki yıl geçtiği ve çif rikası direktörlüğücıde~ 

B l 
· ·ı· · ·ı rulerek sanat vapmasıoa._Uray en· çilerimizden mühim bir kısmı, ka mektupta, bu jı::i bur• un ar gchrı ır getırı mez sa- ı ~ e 

, aşa başlanmak üzere Oöıtyo'a cümeoince karar verilmiştir. rara uyarak dört tekerlekli araba mek üzere fabrika dit 

d ·ı k Daı"m ... ı Encu·· men eıiindiği ve artık bu yasağın tat- di Gökçca~m"ııı iki göo crı ece tir . Jdl 
bikiue de ancak iki ay kadar za Adanaya geleceği bi bl 

Ölüm 
Çif çil erimizde o sekmeo oğlu 

Jbrabimin eşi Fatma öteygf'c kalp 
durmasından ölmüş ve cenazesi 
akraba \'C dostları tarafından kal 
dırılarak karşı yakada yeni mezar 
lığa gömülmüştür. 

Ölüye tanrının rahmetini diler 
ve nkrabalarına lıaş sığlığında bu
lunuruz. 

Kültür haberleri 
Ay başında orta okul
larda öğretmen adedi 

artacak 
--.---

Asfale cadde üzerinde yapıl-
makta olan ismet loönü ilk oku 
lunun bitirilmesine çalışılmakta
dır . 

Oku!un 15 ikinci Teşrine ka 
dar bitirilmesi umulmaktarlır . 
Bura bitince şimdi ecatibey o-
kulunda okumakta olan öğrenici
ler buraya getirileceklerdir . Ne 
cati bey okulu rla Eski istasyon· 

da doğum evioiu yanıııda kirala· 
nan ve onarılmosı yApılmakta o 
lı:ın binaya taşrnacak ve buraya 
şimdi öğle<len sonra ders okumak· 
ta olaa ve bu çevrede oturan öğ· 

ıeniciler yerle ıirileceklerdir . 
Bu o\culun ooarıJması da önümüz 
deki Paz rtesi gününe kadar bit· 
nıiş olacaktır . 

İlk okullarda öğrenici kaydi 
ayın sonuna kadar sürecektir . 

• 
Orta tecim okuluoun kadro 

su h enüz Bakanlıktan gönderil · 
memiştir . Bunun da tecim okul 
lan öğretmenlerinin bareme a 
lınma ile ilgili olduğu ıeonedil
mckhdir . 

* Lise li'elsef~ öğretmenlerio· 
den Hamrli Akverdi, tarih öğret
meni Aziz, 'fabiiyc öğretmeni 

Emin, edebiyat öğretmtni Arif l i 
had, Türkçe öğretmeni Oğuz, öğ 
retmeo okulu riyaziye öğretmeni 
HuJiisi ve orta okul Türkçe öğret· 

meni Halıl bir kıç küne kadar 
s · 1 üdcvlerini bitirerek şehrimi 
zc dönecek ve ay başından itiha· 
ren derslerine başlıyacaklardır . 

Bu suretle orta öğretim okul· 
larındaki bazı açık dersler k•pa· 
tılmış olacaktır . 

* Bütün orta öğretim okulların · 

da kayıt ve kabul işleri tamamen 
bitmiştir . 

eodüstıisine , dinsel ve kültürel 
ya:.ayışma aid oümuneler çoktur. 
Ayna zamonda Habeşistandn tı· 
oanmış bazı ll beş ressemlarının 
ve anatkaılarıo10 r~sim ve h, y
kclleri de gösterilecektir • 

man kaldığı bir sırada, bazı ileri Eskişehir ve İaegöl ar9 

· le gelen ve münevver çifçiler, bir Vt'- atelyeleri de bu JŞ il' 

Daimi Encümen dün öğleden 
önce lıbay Tevfik Hadi Baysahn 
başkanlığında toplanarak günde
lığinde bulunan maddeler üzerin 
de gör:işülerek kararlar verilmiş· 
tir . 

çok imzalı bir mazbata ile ilbay- ilgilidir. Binaeoaley st• 
1 lık katına baş vurarak bu yasağ~n riki imkanları daiıı>•, 

üç yıl daha sonra haşlaması dile· olduğuna göre, yasak b• 

Dıvarları kirletmek 
yasak 

Bazı kendini bilmezlerin Uıa· 
yın şehrin muhtelif ye~lerinde yap· 
tırmıı olduğu umumi .. halaları gör
miyerek mahalle aralarında, cad 
delerdl' hiç utanıp arlaoma~an 

yer ve cJıvarlan kirletılikleri gö 
rülmektedir. 

Bunlar.hakkında Uray işyar
ları takibata girişmiş ve bu cüm· 
JedP.n olarak dün bu gibi harekete 
bulunan iki kişi görülmüş ve hak
larında zı:ıbt tutulmuştur. 

§Hosao adında birinin evin .. 
den sokoğa çirk.!f suyu akıttığı 

görülmüş ve hakkındı zabt tutul 
muştur. 

Bir yıldırım düştü 
Polis srtntralt Naci, büyük 

b' r tt\h ike atlattı 
-Öteygün yağan yağmur esna· 

aında çok yakın bir yere düşen 
yıldırımdan Y sğcamii yanındaki 
telefon diı eğinin iki çana~ı kınl
mı§ ve bu par çatar elektrik telinin 1 

üıerinc dü erek : kontak yapmış f 

'e bunun on ucu ol aralı polis 
santralının dö. t nomroıu ile Ha· 
cı bayram karagolunun ve siyaıi 
kısım amirinin e\'İndeki telefon. 
lar yanmış ve ıaotral Naci de 
Lüyük bir tehlike atlatmıştır. 

Yanan telefoolar dün yapıl-
mıştir . 

--~---------·------~~--Faşit Almanyada 
erzak darlığı 

Tas'ıu Berlio aytarıoın haber· 
lerine göre Almanyanın büyük şe· 
birlerinde et ve yağ kıtlığı görül
mektedir . Devlet tarafından er 
zeka narh konmlması köylünün 
pazara erzak ürümüoü azaltmıı
lır • Devlet mahfclleri bu kıtlığı 

geçen yıl hasılatıoın azlığın:t ve 
aynı zamanda holkın ıılım kuvve
tinin artmasına atfediyorlar . Hal 
hu ki asıl darlık bir taraf ran iş 

rnükellefiyetioin ve askeri kıta
ların çoğı:ılmasından ve bir de et 
l onııerve f abrilcalarıoın savaş ih· 
tiyah için et ve yağ mahsulünü 
lıemen kam ilen toplamalar m<lan 
ileri ğelmektedir . 

Buğday darlığının izalesi için 
) • hariçten eruk getirtmek , ya· 
lıut köyliilf'ri devletin koyduğu 

fiyattan eızak satmaya mecbur 
ı tmek lazım gelec.:.ktir. Hariçten 
ı rzak ithaline döviz kıtlığı ve dö
vizlcrio askeri ıhtiyaçlıu için l9· 

sarruf zarurtti eogeldir . Askeri 

ğiocJe bulunmuşlardır. önce herkesin başı0111 

Biz, önümüzdeki yılbaşından bakması liizımdır. Bo b• 
itibuen tatbike ba~lanacak yasak gili yurtdaş'ara bildirt 
kararının geri bırakdmasını icgp . u bı:ıld(, hükfı~et•:, 
ettirecek hiç bir zorluk düşüne- ğı kafi olarak tatbık ~· 
mediğimiz i1;io, bu dilek bakkıo· şısıoda çifçilerimizio '' . ıııe 
da ilbaylık katının ne düşündü meden ve her hangı k' 
ğünü öğrenmek istedik ve dün, bir şetici propagandoyıı e 
yazarımızı, ilbay Tevfik Hadı Bay dört tekerlekli arab• 

1 

salı görm,.ğe gönderdik. meleri lüzumunu ce"' 
İlbay Tevfik Hadi Baysal, ya- hacet görmüyoıuz. ~ 

Japon protektorası Albay Dö ~ 
Altlnda yeni bir mon

gol devleti 
~ 

Japon generala Ooihara, Çi 
nin Çabar vilayeti iç l\fongolis
taodaki Moogol kabile reisleri 
ve mümessilleri ile göı üşdükdeo 

sonra Japonyan1n protektoraıı 

altıoda müstakil bir Mongoli!tan 
teşkilini japorı hükumetine tek
lif ediyor. Bu seyalıatıodan l\lok· 
dene avdet eden general oradaki 
Japon orduları ba~ kumandanını 
vaziyf'ti anlatmıı ve bu izabatdao 
sonra gazetelere şu b{'yanatta bu 
luomuştur : 

'·Çın kızıl müfıezeleıinio Mon
golistana giı':memelerini temin 
jçin Morıgol kabileleriyle mes
kun yerlerde bir tampon hükii · 
nı t teşkiletmt:k ve bn kabileler 
deo teşkil olunacak mahıılli kıta · 
larla bu ileri mldafaa etmek 11· 
zım~ır . Bu maksada , Moogolis · 
tan prcııslerioclen Dövan ve Su 
iyao vilayeti illbayı muv:ıfakat tl· 
mişlerdir . Mongolistan medeni 
yd ve kültür bakımından çok ge· 
ride kalmıştır . 

Fakat bu ülkenin Japon yar· 
dımı altında medeni ilerleyişiııi 

hütiiu mongollar iyi telakki ede
ceklerdir . Beş vilayetin birleşti 
rilmesile vücut bulacak olan bu 
yeni devlet kuzay Çiode barışın 
\'e güvenin tuisi için büyük bir 
amil olacaktır . Meselenin kati 
halli için Çen - Çun şehıin<le 
büyük bir kongre toplanmıştır . 

ve polis teclbirleıi ile köylüleri 
mal satmaya mecbur etmek ise 
iaıkaneaıdır /Bu sebeple bütün 
dükkanlarda sabah altıdan itiLa· 
ren mrseli 100 gram yağ alsbil · 
me\r için uzun sıralar tPşekkül et 
mektct.lır . 

Alman gazetelı ri halka yağ 
ve et yetine fazla batates yemcle 
rini teklif dmekte<lirlcr. Halktan~ 
bazıl~ı ı ve bilhas~a kadınlar ga 
zcle baş mulı rrir leıine tclt"foo 
ederek bu rejımi kendi uefis)eri · 
ne lotbik elmrği tavsiye etmek· 

tedırler . 

Fransa Faşisti•~ 
kanı hak1<111 

- ıı• 
" Albay de la Roq oı' 

ta olduğu pıopağaod• -s' 
gıcında bulunduğu ol 
etrı:ıhoda toplanını§ . ~ 
müteşekkil gurupları · .. e• 
ihtilal teşebbü lerın• 
sus ,, bir ı.eni yardııt1~11 
dı ttiğiui söyler durur 

Bu hareketin yard10"0 
ten baçlar ,, teşkilat1111 

na gelm si isteniyoıd~ 
Albay Comte de la~ 
raftarlarının gözii0 e 
hşebbüsü ., demok 1851

, 
l rıo1 

nıo ve ulus bat a 

k b. ~lf 
ee yriodeu baş a ır :;Jı' 
İnkılfiplaramızdau ~ 0 

nan AllJay de la Ro<l 
1 

)arandan hırind ) ııe ot 
leıine dönmeğe çaM Y ~ 
Cf plıe üzerinde kaç•t' k 
yor . Fakat çok geÇ f • 

f 1 ı.ı O ve do tları az B 

m;t bulunuyorlar · 
,,ı 

Dün sol c nalı P ,ı 
l 

. ,, ~eıı 
rabhna heyet erı eı 0 

k 1.. llluı• 
orunması ,, uzu 1, 

suretle kararlaştır~1ş1,, 
Elimizdeki vesık• t 

.. .~ı . b t etfll vucuuuuu ıs a ,, 
• eO Bu vesıkalar katıy 

değildir . .. ~· 
Dela HoqueniP ı:Jı.I 1 

~ , b" ctı ~ cumıarı ,, ızzat 1' 
mokrası kuru11orıP•0 

matufldr . j 
.... ııo I 

Ona göre : vıv rıışf 
minde muvaffak 

018 ı~" • 
blı " .. d.. . s•f •'' teşe usu ur • 

0
aj> I 

meclıslerinin topla ı 
d •er ' hşehbüsüdür i e •tiı-''' 

dol yıs yle Lav 1°_ J ttş'~ 
Ya, edılmesi Hıtilııl ıco . t 
Hodikal - So yah

5 
tJ f 

eJJ' , 
toplantı ı, sol c ıf1 J 

den bakımlar afltl sı t 

s çimi , halk c pbL O 
. . ... l l .. udu '~ ılıtı al it > >U8 .. IJll' .. iJl 
alanıı.dn ay ı go' 

airi 
'Q ç 
i o 

illi. 

~'g 
l~iıi ,, ) 
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Asri Sinemada PAM'rr'f ve i(()zA 

bni mühennanın yaprakları arasında 
~kabülerden insan üstüne bir kaç söz : 
( sg'Ç . ıünek - gemik !e ilgili 

611 ) ~ ··k·· ( ·· k H k ( l k 
11 o u suome - - te- a an, tekin me i -) 
1 - u k? Zama ) vo ( süngü lleldn - ümf'ra oğlu. Bu ıöz s' )de var . (bey) dediğimizden gelmedir. 
~~ köktr( elastic) bir anlam- Bu iki sözdeki (io) ekinin 

"'Yor &. · bı1susi anlamını imleyelim 
8i'· •uğrağı - kıhıf. YaJga -millet başı (yal) kıyı l 
t~ - nıub . satıh, üst drnıek. 
tırk .. k . G k '- . 
1 'gor - günllık - üoga - gündüz be.çısi 

ai . . . 
l'incısı ilk süsün kürk olma 
~ ç~knnş. Tnramadao alınan 
• 

0 uyuş ' ğör.oek - göz ) 
1. 

Urıak 
ı.. , uzgak - hanek . 
«tı .. d 

)l e ( gak ) ile fltpılmış 
, adıdır • bizde ( g ) lar 

Or 
( . 
U~' ) ti§ , yilkseldik , Ustdür. 
tit : doğ, u , uz - us - üı 

t Ustt .. 
~ Ur • 

rtııı 6 d .. ( l\ ~ - y z erııı . 
· •rt ) yaşla demek - vüz 

l ~(Yaş) giSıteriyor drmek mı? 
) ·~ - •rne)n ( davar aya· 

( l',,.. le 
~ 8 ) a benziyor . 
,. Zdık - bulkum , b: - llleokib 

Qılcılc ,~urnak - parmak 

~ 
'-"h.k - sırt kemiği 
.. ~k ( yoğun ) sözünde de 
!>tı\ lı11 , kaba demek ( Ö(:- çiğer 
~) e) de bunun tşidir • 

~\ka (öbek - öpmek)te 
li fiı •nlemı da olduğundan 
ıt (ıııuaoaka) ve (embrasser) 

~•dır. 
~ k) le topluluk anlamı var. 
t\;ğıo hafifçe kıpanması 
' Vermiştir. 
~•le -,mide 

~ YUta - sak - bacak 
ık; - incik - bıcak ke 

'•ıık - Karabet 
; doıt, ııddık 
~ •ı - bir makalleli 
~: - bir memleketli , 

h tı - llom§u) bizde (kmşu) .. ,_ 

"'' 1 - köylü (kent) in e-

~ •ık (öyekli) (öz1emok) 

Tungak - g .. ce bek«isi (tün) 
gecedir. 

Türkan - kraliçe. Burada 
(an) eki tl n:s edatı İH (b

0

ay) danda 
(bayan) gelmiştir. 

tenis eki olarak (bınım) (biğim) 
söLlerindeki (m) yi bıliyordıık" 

Başka eözlerde bunların tşi 

yoktur. 
lrkli - nüfuz ıabibi 
Öge - bakim 
Yaşuk - pusu 
Yaşımak - 11klamak örtmek 

demktir . 
Uru - galebe ( uruğ) 
( urmak ) ta böyle ( ur ) kö

künden. 
( Urun ) - makam da öyle. 
Kaçıg - keçıt - hezimet, 

firar . 
Bulg•k - bulak - fitne bu 

lanmaktan . 
Bulak - menba anlamına da 

geliyor . Bulanık su df'mekmi . 
Ancak ( bulmak ) taki kök baş
kadır . ( 6u ) işaret sözünden ol 
malıdır . 

Öteki ise ( buğu ) dandır. 
Yuogak - kavga 
( Yunmak - yıkanmak ) 
İkısi bir kökteuı.lir . 
Ancak kavgadaki ( yun )u ara-

mak ister . 
( Yı - yu ) yuvarlak ta var . 
Yum ru d• buna ilgilidir . 
Yumruk ta öyle . 
Kavga ilk yumruğun ilgisi de 

bdlidir . 
( Yu ) yukarı ( yı ) aıağı hare

ket göı1teriyor ( yıkmak ) . 
Hareket sesi ( i ) dir ki : 
Vusul , mesıtfe, eL'ad aclam 

farını veriyor . 
Bir zaman ( fili cevheri ) de· 

dikleri (imek ) te de var . 
iki anlamı ilt! ( itmek ) te bu -

nun müteaddisi olduğu açıktır . 
A. Bukşı 

1 

1 

Suikastinin Aydınlanması 
~ı,,. ------··-------
ti tıstanda ola gelen ha· 

•t b:'lılc tahlil edebiliriz . 
leblitıktimetinia yaydığı res 
"'i~ erde babsoluo an ma
t~tt·~•d Yl doğrudan doğ· 
't 

1
b. edilmemiş ve yahud 

ld lr §umulu haiz bu· 
~tir· Bu hakikat git<lik. 

O( L 
~· •.ra" ortaya çıkmak-

1•eı · h·lerın başlangıcrnda 
b:ı f111acti na~ına teb-

'rl!t lanın resını mubabe 
~tt, <>~lavdan Bıılgaıistana 
&

111 
Kt~diği, Velçev'deo 

~ K•1 ıstana Koıta Vo 
~ Ooço Uzuoov'ua da· 

·-- b' "-ret' ızams z olarak eş-
~ ~•le geçdiklerioi iddia 

\ •dar ileri varmışlar -
:~ lblllti 

ı..'-• ta· Yo~uslavyadan Bul-
a." ;G•ta ıç bit çete geçme-

hıı~ l'odorov'ın Be grad· 
''raf •dığı, Fransız, bükii· 
t bır~~an 1931 yılıoda 

(\ ılan Doço Uzunov' 
~ "'Y.d "'tııt • bulunduğu sa-

t~tı il l' • 

~~a1 .. ~u V11kalar Bulgaris 
• ... Q • 
.. • ıçeıide ve dışarı 

, •tı 1Jrı:ı11ın1yeyi aldıntmak 
•eu B 

~aı t ulgaristanda su 
tr aoaığı b:ıkkıodaki 

1ddialarıoı ~ uvvctler.dirmek İs · 
tediğini ishal ederi r . 

Şımdi de mesele, bize göre 
tamam ... o bı~ka bir şekilde or
taya çıkmakdadır . Bu güokil 
Bulgar kabinesınio durumu 1lk 
günlerinden beri ,.mio değildi. 

Bu hükumete Bulgar ulusu, es· 
ki paı tiler ve tr.sırli mahf...ller 
aleybdar bulunuyorlardı . Bul 
gar Kıraı. Borisia taht.. otur· 
masıoıu oıı yedinci yıl döoil 
mü olan 3 biıioci Teşrinde bü
tün Bulgarista~ rrjimioia de
{f şmesini ve eski kanunu esa· 
sının t krar iadt. olunmasını 

he1'liyordu . 
Eski kanunu esHioio iade· 

si iı: hakikatta bugünkü reii 
mio sona erişmesıni ifade eder
di • Bunun için hükiimtte, iş 
başında kalabilmesi ve düşman 
lariyle hesablaşabilmrai için bir 
suikasd uydurmak faz m geli· 
yordu . 

Yogus!avya efkarı umumi · 
yesi ıçın en ziyade dikkate 
değn olan cihet şudur : 

Bay Toşef ki ın~sai tarzı 

balkan savaşları sırasında Brlg 

r~dda v bü)'ük savaş sırasında 
da Vıyanada stfir bulunduğu 

zaw .. olardan malumdur . 

CiNSi 
Kilo F'iyau 

En En çol.. 
Satılan Mikdar 

az 
K. s. K. s. Kilo 

I= -- -
l(apımalı parnulC -

Piyasa parlajh .. 36. 
Piyasa temizi " iane I 39,50 :l9 
Jane Il 
Ek prf>R 41.50 
Klt·vlant 42 l 

YAPAGI 
BPyaz 

1 ı 1 Si vah 

Ç 1 G t T 
Ekspres 

1 
iane 2,75 
Yerli "f f'mlik,. 

"Tob urnluk., • \ 1,82,5 " -
HUBUBAT 

Boıt<lav K.1hrıs 5 
.. Yerli 4,s1:s-- 5 

" 
Mentııne 

Arpa -Fasul)·a 
Yulaf 
Delice 
Kuş yf'mİ 

Kf'tf'n tohumu 
Merrimf'k 
Si sam 1 11 1 

UN 
•••• Salih 750 

- 675 -.... . . 
·- .lj 

... 
..n «:! -Oiiz kırma .. 
...!.<:.~ - -
::ı .... Simit ,, o ı:: -**-u--C u ııı huri yet -800 - -~ii - - -> ... " 750 

~ 8.1 -Düz krmıa ,, -Alfa .. 
Livcrpul Telgrafları Kambiyo \'e Para 

21 / 10 / 1935 İŞ Banka ından aluımıştır . 
Santim Pene 

Hazır ı 6 42 Liret 9 ı 32 
ı 

167 
1 inci K. V11deli 6 18 Hayşmark 

ı= 2 inci K. Vadeli 6 0!) i<rank"Frausız,, 

1 
Stt>rlin '"lngiliz,. 617 25 

Hint hazu 5 59 Dolar "'Amerikan., 75 42 
ı-

Nt>v~ork 10 77 Frank "levi<;rt' .• 

Sayhan defterdarlığından: 
Mahalle~i Cinsi Şimdiki kiracısı 

l\ara soku Hane Kebopcı Kerim çavuş 
(( • c İsk"nerünlü H ayriyo 
Çukur mescit • Şamat zade Rifot vereseleri 

Su gediği • Furoncı Mustafa Çavuş 

Camii cedit • Ltılıleci zade Süleyman 
Hıdır llyas c lcJman yurdu 
lluzine ye ait yokıırıda yazılı hanelerin icnrları 21-10-935 tari-

hinden 21 - I0-936 Gayesioe kad ır bir S'lne müddetle ve 5-11-935 
gününe mÜSDlliC s:1lı günü öğleden sonra saat 15 de ihe.hı edilmek üze-
re 15 gün müddetle oçık :ırtırmağa ~·ıkarıldığındun taliplerin yüzde 7,5 
teminat nkçosile Milli emldk idaresindeki satış komisyonuna müracaat-

ları ilAn olunur. 
23-27-30-5 6021 

Zehirli gaz Çağırı 
- Birirıci sayfadan artan - Seyhan spor kuliıbün<len : 

Elçilik lıu fevkatade medtDİ B ızı mı seh lui görüşmek üze-

bark uıulleıiniu HaL·,şistandaki re kuliibümiız üyelerinin 27 Pazar 
yabancı sılıluye heyeti üyelerin giinü saat. 11 Je Halkevinde bulur.-
den biri tarııfından tesbit edildi· ıııalnn . 
ğini söylüyor . Şayet bu usullere 23-25-27 6022 
devam edilecek olursa Habt>Ş hü 
kiimeti kt'11di askerininde İtalyan 

Paranı! lara kıtrsı ayni vasıtalarına mani 

olmıyacaktır . . 1 Boş yere h:ırcama ve har· 
Kamuy toplanllsında 

cıyac::ıksan yerli°mah al 1 
onaylanan layihalar -- Yurd üyelerini Ankara: 21 (A.A) - Kamu-

tayın L ugünkü ıoplanhsında çift .., 
çiler satış lwoperatiflt ri hakkın çagırış 
deki lnınun layıba lari>• le kamula-
yıo 1935 eyliil ayı be sa La tiyle 

'L7 ilk teşrin pozar günü sabah-
tablisiy~ idJrl siııiıı 931 yıl•naait leyin saat clokuzda Soyhanspor, ı\-
kat'i bes p rı poı ları kabul edil· 

dana spor. İdman yurJu kuluplorı 
miştir. 

birleştirilmesi hakkında son kararı .,, . ~ 
Meslekten çıkaraldı vermek üzere bütün yurdlı üyelerin 

Dörtyol eski Malmüdilrü Ze-
yurd binasına golmeleri rica olunnr 

Halkevinin kioin maslektı~o çıkarıldığı Fi- parasız 
narıs Bakanlığından llbıylığa bil . dersleri 
birilmiştir . 

Ualkevimiz ikinci teşrin baştn • 
Makedona dahili ihtilal ko· 

mitesi teşkilatını yeniden CıtD· 
da erkeklero yazıp okuma, kadın· 

lanrlirm•ğo, C!!ki rejim tarafın· hıra y. zıp oknınn , erkeklere hr.-

dan lıapst·dilmiı olan .Makedon· sop öğret C· k üç dersnne açacak-

ya komıtrsinc mensup katilleri tır . Dorslı r parasızdır . Erkekle 

serbest 1·ır .. kmağa ve Vançe Mi rin koyıt i.) Nıınıkk~m::ıl okulun 

ha)lof t rdtarlarıııın yen\dt n fa d.1 ' koJınl ~r.nki 5 l(ftnunusani 

ali yelle Luhınmalanna imkan okulunılo ) o pılrnnktoılır • Bılgisid 

temin et r.,eğe muvaffak olmu§· urtırınak i .. teyoııl rin bu dersane-

tur • lorc yazılmuları . 

- Soou Var - 23- 25 6020 

J 

23 Teşrini evvel çarş .tmba günü akşamından itibare 

mevsimin en güzel va neşeli filmi 

beklrbk maceralan 
adolphe • 

menıou 

ilavetP.n : Faks jıırnal en 

Dünya hav.adisi. 

pek • • 

misli görülmemiş bir film 

• 
,,enı 

bugün gündüz 
,, 

Halk ,, günü 

tenzilatlı matine 2,5 da 

6017 

Bir çok şaheserlerin büyük yıldızı ( Aanna Bella ) 
Jön Promiyelerin en güzeli ( Güstav F röhlich ) güzel 
bir film olan , 

( Glneş doğarken) 
Birbirlerine yakışan mükemmel bir çift vücuda gelirrııişlerdir . Bu 

büyük fılm bu akşamdan itibaren ,~ 

Ycazbk sl•emada 
Halkımıza taktim edilecektir. Fransızca sözlU 

Dıkkat: 
Sinemamızın kıymetli ınüdovimlorinden bir çokları kı'.?lık solonu 

muzun 11e zamnn fanliyete go~cceğini büyük bir isteği ile sor:naktedır
lar . Keflllilorine heman burada haber verelim ki : Sirıemamızı ikinci 
teşrinin ilk haftae.ına eçmağa çalışıyoruz . Temiz ve mükemmel bir ses 
çok rahat koltuklar, fevkaldde bir konforu ihtiva eJecek olan sineme· 
mızdu kıymetli halkımız büyük bir dikkatle seçilmiş çok güz~l Cılmler d 

seyred• cckierdir. 

6014 

r--- Foto Coşll1111 , 
Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye fotoğrafı 

ve her türlü Ağrandisman ve diğer biitün fotoğraf işle
rini ya pmağa başhyan Coşkun Güven, hPr gün sa
bahtan akşama kadar açık bulunan atelytısinde saat 14 
den 19 kudar bizzat çalışmaktadır. 

Amatörlere mümkün olan bütün 

kolaylıklar gösterilir. 

Adana spor kulübü 
başkanhğından: 

kulühl! ttitl buz işleri görüşmek 
üzere kulüp azalarının 27 birinci 
teşrin-1935 snb(lhı saat 9 da 
halkavi salonuna gelmeleri rica o
lunur . 
23~25 6016 

EYKaf direKtörlüğünden 

istekli çıkmayın ve baddıliyık
görülmeyen yerlerin arlırm• müd· 
deti üç gün uZttılmııtır. 

25-10-935 cuma günü ea at 
3 de evkaf dairesinde ihaleleri 
yapılacağından taliplerin mllraca· 
atlan. 5015 



( Tftrk Sözft ) 

~------------·-------------------------------------~ r ' 

•• •• gunu 31 Teşrinievvel 

Arhrma günüdür , bu 
Arsı ulusa 1 

münasebetle · 

iş Bankası Çocuklar Arasında 
Bir Mlsabaka Açtı 

1 

Her çocuk '' Artırma ,,hakkındaki düşüncesini 
on satırı geçmiyecek surette yazmalıdır 

Bu yazılar 

29 T· E v v e 1 
iŞ BANKASı 

t a r h n e 

ISTANBUL 
k a d a r 

ŞUBESi 

a d r e s 
. 
1 "1 n e g •• o d e rilme lid n 

1 
En iyi yazan çocuğa 100 lira mükafat veri
lecek,ikinciden itibaren 25 kişiye birer kum· 

bara hediye edilecektir. 

lı 

Mükafatlar 31 T eşrinievvelde dağlfdacaktır 

Gayri menkul malların 

a::=i.:.rt~·.:~,~m~~~;~n - ! Alsaray sinemasında 
dan: 

Dosya No. 16 22 Birinci Teşrin salı günü akşamı 

Alacr.klı: Adenada Zeynep ve
kili Niyazi. 

Borçlu : ,, » S rıyakup 
mahallesinden Süleyman oğlu Ken· 
her. 

Açık artırma ile paraya çevri
lecek gayı i menkulün ne olduğu: 
Pozontıda : Adananın Sarı Yakup 

M. den Sütoyman oğlu Kenbere 
ait ve topunun 927 gün ve 29 sı-

rasında kayıtlı Şa. tarikitım ga. 
hara şi. ve cenuben dere ilo mah-
dut 8 odalı bir hop harap bonenin 
arsgsı ve yene 928 gün ve 30 nu
marasında kayıtlı l{Ün doğusu yol 
poyrazı ve kıblesi dere ile çevrili 
bir bap hanenin arsası ki tahmi-
nen üç dönümün yarısı olan bir 
buçuk dönüm . 

Gayri menkulün bulunduğu mev
ki, mahallesi PoznLtıda. 

Takdir olunan kıymet : Beher 
dönümü elli liradır. 

Art•rmanın yapılacağı yer,güo,saot: 

9 Kdnunu evveı 935 pazartesi gü
nü snot J 4 de. 

l - işbu gayri menkulün artır
ma şıutnamesi 21- 10- 935 tari 
hinden itibaren J 6 numara ile Ka-
raisalı icra dairesinin muayyen nu
marasındn herkesin görebilmesi 
için açıktır. ilanda yazılı olanlar
dan fazla malOmat almak istiyen 
IPr , işbu şartnameye ve 16 dosya 
numarasile memuriyctimize müra
caat etmelidir • 

2- Artırmıyn İ§tirAk için yu-

Milalr Nureddin ve 

Tanburi Refik, Fahire Refik ve 

Artaki iştirakile 

Yalnız bir defaya mahsus 

karı do yazılı kıyml tin % 7,5 nis
betinJo pey o kçnsile vo ya milli 

bir bankanın teminat ınektubn tev
di odilecektır . ( J 24 ) 

3 - ipotek sahibi a1ocaklılarla 1 
diğer oH\kaılarların ve irtifnk hok-
kı sahiplerinin goyri menkul üze
rindeki boklarını hususile faiz ve 
masrafa dnır olon iddialarını işbu 
ildn torıhinden itıharen 20 gün 

içinde evrakı miısb!t !erile birlıkte 
memuriyetiaıize b ldirmcleri icap 
cdtır. Aksi halde hakları topu i 
cililo sabit olmadıkça satış bede . 
linin poylnşmasınJnn hsriç kalır
lar. 

4- Gösterilen günde ortırmıya 
i§tirak edenler artırma şartn:.ıme-

sini okumuş ve lüzumlu malumatı 
almış ve bunları tc 'Dumen kabul 

6008 

etmiş nu vo itibar olunurlar. 
5- Tayin edilen zamalllla gayri 

menkul ii~· ılcfn bağrıld · kton soıırn 

en çok artırıma ihale odilir.Ancn.k 
artırma bedeli muhamıoen kıyme· 
tın yüzJo 75 ini bulmaz veya sa
tı,,, istiy nio alacağına ı üçhani ol on 
Jığ~r olocaklıl r bulunup ta bcdol 
bunların o gayri rnonkul ile temin 
e lilwiş alacaklarının mecmuundan 
fazlaya çıkmnzsn en çok artıranın 
taahhüdü fıaki kıılmak iizere ar· 
tırma 15 güo daha temdit vo 15 ci 

günü oyni saatle yapılacak artır· 
moda be foli satış isti yenin alacn
ğın rüçhani olan diğer alacaklı
ların o gayri menkul ile temin edil. 
miş olacakları mocmuundan fazlaya 
çıkmak şaıtile , en çok artırana 
ihale edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yopılmaı. Ve satış 
talebi dti er . 

. .... .. 
. ' 

ll 

DARA• 
-BiRiKTiRE~ 
RA~T bDı;~ 

gece nöbetçi 

Eczane 
'" f. __ B_e_ı_e_d __ i_y_e ____ __. 

HUkOmet <·ivarmda 
istikamet eczauPjdir 

·dil 
1 1- Hükumet önünden bnşlıynrnk Taş köprü öniinden .Ah' b 

cadJesile b 'rlcşen yol, Ş rbaylık Fen işleri direktörlüğürıd~ı 
proje, şartnamesi ve keşCıno göre şosadan parkeye çevrııece ~J 

8osnah Salih fabrika· 
sından : 

Yorli koza ç<-' kmesino başlaya
cuğımı?.dan fabrikada iane çiğidi 

olanların teşrinievvclin sC'nuna ka · 
dar çiğitlerinı koldırmoları ve o 
larihden sonra mukobiline yerli 
çiğitli veı ilcceğl so ygılı müşteri· 

lerimize ilAn olunur . 
2-4 6013 

~- Yola bnşlıımauun projt>sine göre kesilocek yerler "" 1 
yeniılen şortnnmcsine göre yapıldıktan sonra yol projesi 1 • 

Jurulacaktır . 
3·- Bu işin para t ntarı ( 6933, IO ) kuruştur. ~J 
4- Proje ile eklisi olan ş rtnaıne, keşif ve t.ıhlıli Cıat. cif' 

görn.ek istiycrıler her güıı öğleden evvel saat ondan on 1 ~ 
Fen işleri direktörlüğüne baş vurabilirler. 3 

5 - lhalı kapalı zerlla , 3 - KAnun evvııl - 935 salı giifl 
sonra sant on beşte daimi encümcnd>l yaplacaktır. 

6- Murnkkııt t. minatı (520) liradır • /., 
7 istekliler 1ofia direktörhiklcrinden ihıleden bir giit1 

8~ 
toşıyan bir ehliyetı fenniye veoıkas:nı Fen işleri direktörlıl60ıS 
dik ettirerek daimi encümene go;t•Jrm •ğe mecburdurlar. 

23 - 2ô-29-3I 

. 

DİŞ MACUNU 
\İ~ FIRÇAN.I i!I 

6- Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet i~·inde p•ırnyı ver 
mezse ihule kıırorı fe3holunarak 
kendisinden evvPI en Jüksek tck
lıftli bulunan kimse arzetuıi~ ol· 

duğu bedelle ulmnğ'a ruzı olursa 
ono, razı olmaz, v"'ye bulunmazsa 

hemen 15 gün müJdetl.ı nrlırmıya EC ZANES/NDEN ALINJt 
cıkarılıp en çak artırana ihale edi 

lir. İki ihale orasındaki fark VO ge· raıc_ •J19fs ııı_f> oo.~P 
çen günler için yüzde beşten hesap .., u ~j un.. ' ~ 
olunacak faiz ve dığer zararlar ay- · 
rıca hükme hacet kalmaksızın me-
muriyetimizca alıcıdan t.ıhsıl olu. 
nur. Madde ( t 33) z.:t 

Yukamla gösterilen orsa 9 
kanunu evvel 935 tarihicıde Ka 
raisnlı icra memurluğu odasında 
işbu ildn ve gösterilen artırma 

şartnamesi daiı esinde satılacağı 

ilAo olunur . 6019 


