
•• •• -- Havalarımız 1 
DOtmın uçıklanmn t~hdidi al; 

ondadır • Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. 
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eri fabrikası açılırken 
1 

kanımız ile Sovyet Başbakanı 1 
ında dostluk telyazıları çekildi 

: 16 (A.A) - Kayıeri 
, bu ıBn Sovyet mi
, So•yet Blyilk Elçi
• tüze ve njlık ha· 
Çok 11ylavlar ye da

l!J!l!llmı...aıe ve blyük tenlik· 

: 16 (A.A) - KaJmeıi 
açılma11 dolayı&i· 

~ ...... İUllet İoöal ile 
~':"lllllllrı:a.iı Molotof araııa· 

ra tead edilmiı-

dokuma ]abrikaeı 
'1ırıııyle ea içten teb 

Tark eadflstrislnin 
•• memleketlerimiz 

1 ve :ekoao11tik a· 
ı birlip.ia türele· 

h-.ıundaki dilekle· 
8 rica ederim . 

Molotof Sovyet Rusya Halk 
Komiserleri Kurulu Baıkam 

IMoskova 
Dokuma fabrikHının açılııı 

dolayısi1le tebıik ve dileklerinizi 
göndermektP. kullandıjınız dostça 
&özlere teıekkBr ederim . BOtDn 
alanlarda hllkômetlerimizin ger
çeldeıtirmeyi bildikleri verimli 
ve ııkı çalııma birliğiyle Kayıeri
de bir anıt 1lkaelttik . De -
terli ~Aeybkomiup Piatakof'un 
ve bitin Sov,et ulııtının Kay· 
seride bulunuıu bu çalııma bil'Iİ· 
iiaia bir belıeıidir ki .ba belge 
ye karıı derin duygular beslemek· 
teyiz . 

Bu mDnaHbetle size ve Sov· 
yet Rusy• hükumetine Cumurluk 
hDkômetinin 11rsılmaz doıtluğu. 
nan ve beaim en içten da1gul•n· 
mı• lnancaıını 1enilemekle bah 
tiyaram • 

ismet inana 

vrık Haçlı B~yrak 
----------------------

6ar1ffan ve Alman ulusunun 
riyet aşkından bahsetti .. 

haçh bayrak Almanyanı 
asal bayrağı oldu 

"9A) - Dl• No· nevi ciaô mDaııebet ya•k edile- . 
bir toplantı ya çektir. 

Sayım işleri 

Hakkında halka kon
feranelar verilecek 

-·~ 
Ankara : 16 (A.A) - Bize ve· 

' rilea malumata göre genr 1 nDfos 
1ayımında çalıpcak aayım ve kon
trol memurlarile:bu iti idare ede· 
cek idare ıeflerioe ve halka izahat 
ve konferanı vermek üzere iıt•
tistik geoel direktör muavini Salim 
Aykut; KDtah1a1 Bilecik' 'e Bur 
sada konferanalar vererek Çınak
kaleye gitmfı , 111ım hakkında 
tenvir için mekteplerin açılmasıaı 
müteakip maallimlerin 1ayım ıü 
nine kadar talebe1e HJım etra
fmda malumat Yermeleri için kil· 
tir bailaohjınca hU1usi protrım 
hazırlanmaktadır. 

Genel karma1 batkınhjı ve 
Milli m&dafaa vekaleti , istisna 
edilen zümreler haricinde" hfitll• 
ordu mensuplannın HJIPD ve kon· 
trol memurluğu vazifesinde çılıı· 
maları liıumıeleceğiai bütDa tt ı
kilata emir ve temim e1lemi1tir. 

Genel nüfus sayımı 
ilkteırin - Pazar 

-----------------------------
,de\'letler ulu~ için değil, uluslar devletler 
•kiın iken devletler sayıma önem vermez· 
tersine döodOğQ zamaodanberi devletler 
llaa iyi hizmet yollarını gösteren işlere baş 

İmam Yahya 
Aldığı yaradan öldU 

'Blr aile mıJ11a/caşası esna
sında akrabasından blrl tara
fından kama ile yaralanan 
Yemen imamı Yahya. yaılı ve 
şeker haslalığına mıipteld ol· 
duğıı cihetle, lf aket bulamıya 
rak , lkl gün can çekiıtikden 
sonra öldüğünü Suriye gazete 
lerl yazıyor . 

Kemalist ordu 
"Avrupanın en iyilerin· 

den biridir.,, 
_._ 

Berutt• çıkın Fransızca "Lor
J•n,, g•zeteai, bu b•ıhk altıada, 
oraya giden bir TGrk CeneHliyle 
7aptıfı mllllkab yazm•lctadır. 

Ba Gener•I, bB1ük bırpde Biri 
Seba ile Gaze arasında bir aı 
keıl kıt'aya kamandanlık etmiı 
imiı. Tlrkiyenin askeri siyaseti 
hakkıad• bir görOıme yıpılırkeo, 
adıhı bildirmek iıtemi1en Gene
ral ıu beyanatta balunmu§tur: 

- Tftrkiyeain askeri hnu
lıldan, ıo ıırıda Atatllr kün tf§Vİ
kiyle geni§ bir inki§af göstermek 
tedir. Gayet iyi bir surette talim 
ve terbiye görmtıı olan ordu, en 
yeni techizatla mücehhez olup 
Avrupanın en 'mükemmel ordula· 
rından biri addolunabilir. 

- Terkiye ıazetelerl, Trak
yada yapılan manavralardan uzun 
uzadı1a bahletmektedirler. 

Türkiye, her ihtimale kartı 
lcoym•k için , kuvvetli olmak 
istiyor • Atatük'ln hftlcômeti, be1· 
nelmilel ıi1a1etinln her tOrlü in· 
kiıafına mukabeJeye hazır bulun· 
mık suretile millete kartı vazife· 
ıini yapmak ıayeaini gütmekte
tedir . 

Uy•nildık , bir milletin §errf 
ve emniyetini temin eden en i'i 
bir garantidir . 

Tlrldye mınıvral•n bu nok
tanın düıilaülerek konulmDf H

keri tedris ve hazırlık proıramı
nıa bir k•mım takipten ibaret
tir . 

Atat&rk bu ttdrlae hizıat aeza· 
ret etmektedir • Gazeteler kendi 
sinin bir ta.raf• , gezintlJe gittiği· 
ni yazarlarken Atatllrk birdeDhi· 
re o havalideki kolordunun önlae 
çıkar ve kerıı11nda askeri talim· 
ler yaptırır . Donanma v" tayya· 
recilik hakkında da aynı DIUI tat 
bik olaamaktadır • 

- Mersinli Cem•I ve Reftt 
paıaların Hab•ı orduı-uaa girdik· 
lerine d•ir ı•zetelerin yazdığı ha· 
ber dotru mudur? 

- Bu ana ~idar öyle bir teY· 
den bıbeıim yok . · 

- Habrt oıduıuna giren b;t 
k• eıki T&rk zabitleri yok mudur? 

- Evet, fallat bunlu yeni re· 
jimia mrvkie geldlğıoden beı i 
Tilrk oıduıunda hizmet almıı za
bitler delildir. 

- Türk hükGmılinin boğazlı 
rı tahkime karar veıdiii doğru 
mudur? 

- Evrt. haıidciye vekilimiz 
doktor Tevfik ROttii Aaras , At•· 
türk ve kıbiae aıaliu tarafından 
bu meseleyi Cenevrede mevzuu· 

babı etmek için a•labiyet almıı 

Başvekalet 1 ttr. Hlkğmetle laem fikir olan ef. 
klrıumumiy,., botazlaun tahkimini 

lıtatlıllk Umum Müdürlülü Türkiyenia ea e11alı baklanndan 

~""'-----------------' biri telakki ıt111ektedir, 

•ılardar. 

--
Sıyasa mevsiminde 

Bir harp olursa 
"' lngi/tere, Mısırın hukukuna tecavuz 
etmeden onu korumayı üstünledi 

Fransa ile İngiltere arasındaki 
sıkı dostluk sarsılmayacak imiş. 

Kahire ; 16 (A.A) - iki ltal· 
yan deniz alh gemiıi dün sabah 
Portıuite gelmiı ve SUveyeı ka· 
nalıo• girmiıtir. 

K•bire : 16 (A.A) - "Elci 
had,, ıazetuinin yazdığına göre 
Mııır ba~bakanı ile logiliz üsno 
mal :komiser muavini ara11nda 
harp halinde Mumn duruma hık· 
inada yapılan konuımalır sonunda 
İnıiltere , Muırıo baklarıodan 
hiçbirisine dokunmamayı tıabhut 
etmiıtir. 

İogiliz makamları evvelce .Mııır 
hOkiimetinin muvafıkatıoı alm•· 
dan Mısudı hiçbir özel tedbir al
mıyacıkbr. 

Tokatta 
Bir ,arap fabrikası 

açıhyor 

Tokat : 16 (A.A) - Şehrimiz· 
de bir f8HP fabrıkası kurmak yo 
lundalci teıebbBıler ilerlemekte 
dir. Bol üzlm yeti,tiren Tokat için 
böyle bir fabrikanın lcarulmaaına 
bDJiik bir ilatİJ•Ç vardır. 

Yab msktebi 
Tokat : 16 ( A.A ) - Tolcata 

bağlı alb kaman merkezinde yeai 
yaptuılaa yatı okallarıoıa birinci 
katlan ta1namlanmııtır . Dökme 
tepe kamun merkuiade 30 evi• 
yapı itleri bitmiftir. 

Elektrik 
Tokat : 16 ( A .A l - Tokat 

elektrik santralı hiaa11 tamamlan
mıttır. Makine aksamı Samsun
dan getirilmektedir. Cumhuriret 
bayramıaa kadar tesisatan bitiril 
mesiae çalı1ılmaktad1r. 

lzmit va Gemi köyUnda 
yangın oldu 

İzmit : 16 ( A.A ) - Sıbaba 
kırıt tebrimiıde bir yaDgıa çık
mııtır • Bir bucak ıaat aürea bu 
)•nıında bir dBkkin Ye altı ev 
yaamııtır. 

Ankara : 16 (A.A) - K11ta
monuda aracın 32 evli Gemi ~ö 
yG•de çakan yangıq aeticeainde 22 
e• ve Hm•nlak ve abırlaıile bera
ber 1aamı1tır. K6y1Dler eualarıaı 
da kurtaramamıılar.dır. 

1 

Londra :16 <A.A) - Dıyli -
meyi,, gazetesi diyor ki: 

Fraasa ile İogilere harpte ol 
duğu gibi ayni güven ve hüsnli -
niyetle hareket etmelidirler. r Çok 
tanberi Fraosa ile İngiltere ara
ımda tedafüi bırlik temenni edi 
yol'oz. Bn birlik yıpılmıı olsaydı, 
bugünkü duruma dıdar gelmeıine 
mani olacıkh. 

Diğer taraft•n bu gazete lııgil· 
tere ıiyasaıunın oynadığı prensip
leıi mlld•faa edebilecek araçları 
S•ğlamak üzere mecburi askerlik 
uıalünüa ibduını iPtemekte ve 
bugllokü sıkıntılı durumun logil· 
terenin zıifıoden ileri gelditi mu 
talaaıını ileri Rürmelctedir. 

Kuyu açılırken 
iki insan kemiGi 

bulundu 
--

Ham•m Kurbu uramında ota
raa koadurıcı N ızif oğlu Mebme
din evinde bir kuyu açılırken in
san kemikleri bolunmuıtur • 

Toplatdınlın ha gemikler hi
~Gmet doktoruna maayeae etti 
rilmiı ve bunlarm yirmi yal önce 
ölmüı Ye toprak •ltında kalmıı 
i"i erkeğe aid kemikleı olduiu 
anleıılmıftar • 

Y ıpıl•n incelemede bu evin 
Eemeai doktor Mbaka aid oldap 
ve bu eyde itgal ınal.r1nda Er 
meni ailelerinin oturdutu ve ban• 
lar yurdamazdan gittikten ıonra 
evin bükômete kaldıtı ve bir mu
hacire verildiği 11ptınmı1tar • 

Bu kemilclcria ltgal sıraların
da bir tuv.ata düılirllerek bu eve 
getirilip öldBrülen ilci zaYBlh T&r 
ke aid old•ıgu ~uvvetle umalu
yor. 

------------··------------lran ecnebi ameleyi 
çıkarıyor 

Tahrandan gelen bir habeı de 
İra D hiilciimetinin demiryollarmda 
kullanılan ecnebi •melenin ibra
cile yerlerine yerli amele istihda
mı için şirkrtlrre tebligat yapmıt 
tır. 

iyi bir ba9langıc; 

S1yasa mevsimi, umuldağDD• 
pan daha müsait ıerait altıada 
inkiıaf etmektedir. 

Yaz aylan çok gergin bir ltal· 
y• Hıbeş durumuau getirralttİi 
Balkanlarda, ayrı ayrı devlerlerl• 
bazı deeletler arasıadaki dara· 
mtın düzelmcıi ve barııın yap 
ması mt:nfaatine sıyaaal teraziala 
küfesinde bır ı'ırlık göze çarp
makta lı . Çünk6; bir haıka sefu 
de ııöyledığimiz gibi, bugün ar~ 
barış namına bütün otorite91Jle 
ortaya çıkan İngiltere ve sonra 
Sovyet Ruıya gibi iki muazzam. 
devlet terazinin bu kefesinde Jer 
almış bulunm'aktadırlar. 

Dığer taraftan küçük andlaı
mayı da Beld'deki toplıntı11n a 
biricek barış enstitüsü olaa 'Ulu 
lar Soıyetesi,, ni takviyeye k•r r 
vermiı görmekteyiz ki, bu da ge 
net barış yolunda bir çalışma de 
mektir. 

Bütün uluslar barış yolunda 
d1r ve bu hakikat, en 1avaşçı bll
kômetlere bile pek manalı bir du 
rom teşkil etmektedir. 

Biz, Bulg.ristanda, yeni bir 
siyasal mevsime;giriyoruz kı, bu, 
dı§ bakanımız Köse lvanofla Bul
ı•r siyas11ıoın parlak bir muvaf· 
fakiyeti olarak telakki edi mek 
ve hfttüa oluı tarafından parlak 
tezahürlerle karıılanmaktadır. 

TürkiJe - Bulıariıtan müna· 
ıebatı karıılıkh doıtlalc Ye i••• 
aibi aamlmi temellere da1••1D 
d•h• kalbi bir darama girmekte 
dir. Eıaıen bµaun aklioe im~in 
1oktur. 

Hiç bir vakit ve hele böyle 
zamanlardı, Bulıariıt'lnla Tir· 
kiye araıınd• k11rıılıkh doıtluğa 
vfı inanı dıyıamıyan bir duruma 
tahammül edilemez. 

Tevfik Rüttli Araa bizi Ttırki · 
yeain en yakın dostları araıında 
gllrmek iıteditini töyledi. Biz de 
Tflrklyenin en ıımimi do~tu ol ,. 
mık istepadeyiz. 

lrakda mecburi 
askerHk 

lrakda mecburi aekerlilt kaea· 
auoun tatbilcına bıılaomaıı IH 
rine ıeyyır aıiretler ar11ında ih· 
tilif ve maarıza ylz ıöıtermiı vfr 
meı•Jlll reiıleri kanuna itaat glıl
t,.ren aıiret adamlannı ilimle 
tehdit etmiılerdir. 

Aşayır reiıleri eski Oı ...... 
idareıi zamanmd• aak.,bkcl• illa• 
af tutuldukları cihetle bu yeal ic
bari aıkerlik kınunuaa itaat ede· 
miyeceklerlai ileri ılrmektedirler. 

Almanların yaptıkları süel manevralar 
Son zamanlarda 

Avrupanın bnyok 
devletleri arasında 
göze çarpacak de· 
recede bir " sOel 
manevra,, hareketi 
devam etmektedir. 

İngiliz, ltalyan ve 
Fransızlardan son
raAlmanlar da bn
yiik bir manevraya 
başlamışlardır. Yu
kar· da ki resim, Al
manların son giln- , 
lerde yapttkları bnyok snel manevralara hazırlanan•ordudan bir kısmını teftiş ve geçit 
re5mi halinde göstermektedir.-_ --
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Cenevre f oplanhsı ve 
İngiliz basmı .. 

----·--.+••----
İtalya - Habe§iıtan ihtila · 

fanı incelemek ve ilci tarafın iddi
ılaranı dinledikten ıonra hillclhn 
Yermek üzere 4 eylülde ille top· 
lanU1tnı yapan ~-:1 uılar ıoıyeteıi 

. lronaeyinde ver 1 .-o ıöylevler İogi 
liz bakımında hemen hemen ıyni 
ıekilde akiıler bırıkmı,ıır . İogi. 
liz basını İngiltere hükumetinin 
ba iti barış yoliyle uluılar sosye
teei kanahndan halletmek politi
kaııaı mütt~b;den taevip etmekte 
ve İngiltere efkarı umumiyesinio 
bu iıte bükiimetin tuttuğu yolu 
çok yerinde bulduğunu bildir· 
mektedir. 

Liberal Fulcanın fikirlerini 
Dtfreden M1ncb·ester Guardiın 
gazeteei Cenevre foplanlııındın 

babıtden kısa bir bentte diyor ki: 

" B1ron Aloisi'nin dünkü 
ı&zleri kuvvetli bir tehdit taşıyor 
du . İtalyanın Habeşistan ile mü 
ıavi haklar üzerinden müzakere· 
ye devam edilmesine razı olmaya 
catı ve lü" n:.n hasıl olacak her 
türlii tedlıideri tatbik edebilmek 
için serbesHıini muhaflZa edece 
ğini bildirmi§tir . Bu sözler diplo
matik taleplerin en a§m hadlerine 
varılmı§ oluyor . Buna mukabil 
Lival tam bir silkiinetle ulnslann 
ber türlü ındlaımalaTa riayetle 
m&keıtef oldukhundın bab-İetti • 
Eden ise barıaçı olduğu kadar sa 
bit ve §aşmaz bir ifade ile ltalya
nlD haklı arzulırıoıa Habeşistanın 
tımamlyelini haleldar etmeden 
ballolunması çarelerinin arandığı 
aı ve İngiltere hükiimetinia , uluı· 
1 ar ıosyetesi ızuı olarık nbde1i · 
ne düıen muuliyetleri müdrik 
olduğunu bildirdi . 

Fakat dünkD toplantıdan ak 
eedea en kuvvetli su diplomatla 
ne ıeıi deiildir . Eier Musolini 

tıaavvur ve aiyetleriade iarar ede
cek olur1a bu llztlmıuz harbin 
ne kadar 9ahıice olacağını göste· 

ren deliller dün Ceaenede verilen 
ıöyleYler dtiil , evvelce Parisde 
halyaya yapılan teklifler ve veri
len waidlerdir. İtalyanın bakla ola 
Hk iddia edeceği ve yine bakla 
olarak ictinab edcceti her ıey 
hazır)aomııtır . Konıey proırımı 
ltal1an1D ve rerekae Habeıiıtanan 
a1uvaıakat etmeleri ihtimal dahi · 
liode bulunan arazi lizerinde an· 
lqmı meıelttİDi de bir tarafa at
mıaıııtır • 

Bu durum üzerine efkarı umu· 
miye ltalyaaın oikiyetleri ile 1tal 
yayı memaun etmek yolunda bü
ylllc bir gayretle : .:31iaine çahtalıa 
çareleri y•n yan .. koymık imki 
aıeı balacakhr . 

5 EJl61 935 tarihli Taymis 
pzeteıi Cenevre toplantı11ndı 
verilen ı&ylevlerdeki genel hava 
dan babı dtikten ıoara " barııı 

temin için yeniden pratik teklif
lerde bulunmanın açık bir red ile 
karşılanacağı esasen beklenilme
ytn bir şey değildi " diyor . 

ıularının büyük bir kısmının yine 
Nil vadilerine doğru yolunu bul· 
mHlnın önüne geçilemez . fakat 
göl sularıoın alnıını ftnni bir 
surttte tınzim etmek. grleıı suyun 
kontrol ve tevziatını biç ıüpbuiz 1 
bu günden daha iyi bir ıekle 80· 

kar . Her balOkirda Mıstrın orta 
ıarkta önemli durumu bu kriz es 
nası~d~ İtalyayı bilhassa alakıdar 1 
etmııur . 

Ve geçen gün lıkenderiye 
ıytarımızıo da bildirdiği gibi ~on 
zamanlarda kayda değer mikdar
da iizli ve sinsi halyan propagan· 
d111om devımJctmckte olduğu 

, görülüyor . Bununla beraber Ede· 
oin geçen Çarşamba güoü dediği 
gibi 1ogihere ile İtalya arasında 
biç bir politik çatışma yoktur . 
logilterenio t eminine çalııtığı 
uas anıulusal münuaaları şid · 

detden ziyade hakem vasıtaıiyle 
bailetme metodunun yerleşmesi · 

dir . Buna misal olarak Musulun 
alınması yüzünden İogıltere ile 
Türkiye arasında çıkın ve ıulb 
yolile halledilen ihtilaf gösterile 
bılir . 
İngiltere , diğer memleketlerle 
beraber uluslar ıöıyetui metod 
launa bağlıdır ve bağlı kalacak· 
tır . Cencvrede son bir kıç gün 
ıçiade geçea müzakereler göster· 
mi§tir ki arsıulusal düşünceler de 
" geni§ bir cephe halinde ayni ıu 
reli bal etrafıada toplanmı§tır . ,. 

lıçi partilinin fik!rlerini ne§· 
reden Daily Herald gazetesi 5 ey· 
liil 1935 tarihli nüıhaaında kon· 
ıcy toplantuını ıöyle aksettiriyor: 

" Baron AJoisi , Babeşistının 
andlışmalara riayet etmediğini 
ve Arsıulusal tcabhütlerini ifa 
etmediğini iddia ediyor . Bu gibi 
meselelerin • Kovenana'ın on be· 
§icci maddesi mucibince hakem 
k•raTına b1rakılm11ı gerektir • 
Aceba İtalya nedf!n huou idrak 
etmek iıtemiyor 1 Habeıietan , 
Fransa ve ltılyaa111 tı•a11utu ile 
uluılır sosyetesine girdikten oa 
iki yıl ıonra , &Oeyeteden tardına 
yol açıcak ae gibi mevzuata ria 
yet etmemiştir ? Bunu tayin ede
cek ltalya değil • kon1eydir ; ya· 
ni ıikiyetçi değil , juridir . 

Garipdir k\ bu münazaada 
kınuna riayet edea • kendiıini ta· 
mamile lcanuoua ellerine teslim 
eden ve onun vereceği hükmü 
kabule hazn olduğunu bildiren 
" asi ,. Hıbeılstaadır . Diğer ta· 
r1ftan kanunun belli beah otori· 
teıi olan medeniyetin esaa pren· 
siplerini tebdil ed_ea İle İtalya • 
" medeni ., halyadar . 

Habeıiatan üzerine ıçılacak 

bir iıti y il bar bi medeniyetin te 
mellerioi çöktürecek bir hueket 
olacaklar. Hakiıa olacak zihniyet 
kanun ve medeniyet mi olacak • 
yoksa haydutluk ve cinayet mi ? 
en cıulı DOkta budur .• , 

Yiae Taymis gnetesi , 6 Ey
JQI 1935 tarihli nüshasında <' Kon· 
ıey ye İtalya ,, başlığı ahanda Ce 
nevre toplantılarını ve ltalyan -
H•beı ibtilifının esasına inceleyen 
bat yazısında İtalyan emelleri ile 
Habq mutaliılarını lcıydettikten 
ıonra bu işte İngilterenin durumu 
au ıöyle ııralıyor : 

Daıly Telgraph gazetesi 5 ~y · 
lul tarihli nüshasında Cenevre 
söylevlerini tahlil ettikten soura 
makalesini şöyle bitiriyor : 

•• Konıeyia açılış söyle\'·lcri 
aıikir bir suıette gösteriyor ki 
İtalya barLe giritmeden pek çok 
ıeyler eld.e edebilir. ltalya ile ya· 
km ve dostane münaıebetlrr eme· 
lini güden t fransa ile İngiltere 
ise katiyetlc harp aleybindedirler. 
Musolini harbe giriımekle bütün 
dünya efkirı umumiyeeini kendi 
aleyhine çevireceğini bugünden 
kesin oiarak gösteren delilleri bi
çe mi 11yacaj'ız ? ,, 

Habeş t.lprakluıada İogiltere· 
yi yakinen •• :1 adar eden biricik 
puça Sfttfau ve Mısıra zengin te 
reuübataaı taııyaa ıl nehrinin 
meabaıaı teıkil eden Tanı gölü 
hıvzaııdır . Do@hne anlaımanın 

Mı111 bılummdın ehemmiyeti Ha paran 1 /---
bet giSlllnDa sularını kontrol iıin- ı 1 
deki kıymeti bu derece mubılıta Boş yere harcama ve har-
etmedea de ıalııılabilir • Tına cıyacaksan yerli mah al 1 
,<>il kimin elinde olurıa olıuo • 

Ttlrlc 6Szft 18 EylfJI ı93?-

KüçU k itilaf 

3 Eyllll 1935 tarihli oüıha· 
sındı yukarıdaki hatlıkla yazılın 
bir makalede Küçük itilaf oazır
larıaın son zamanda yaptıklara 
toplantıdan bahsedilmektedir . 

Toplıntıya mevzu olan ve ara
larıadı Tuna pıkh plim da bu· 
lunan meselcle1in ehemmiyet ve 
gümulO ;itib•rile bu toplantı mil· 
him sayılma"I• beraber ıyaı za
mandı bunun bir jubile toplantı· 
ıı olduğu da zikredilmektedir . 

Tıiıoon aulb muahedesinin 
bükumleıini mnbafız tutmak e. 
meliyle bundan tam 15 yıl evvel 
Çt"'koılonk Cumuıiyetibin Yugoa
lavya ile bir itilaf akdettiği ve 
bu akdin üzerinden bir sene ge· 

çince Homınyanıo dı buna ilti· 
Iı.k eylediği v~ ba üç devlet an
laşmuını " Küçük itilaf,, adı 
veıildiği bu üç devletin mülga 
Habıburg ealtaoatının ülkesinde 
taksime uğrayan erıziıieo en bü 
yük kazançlan dden devletler ol· 
duğu, işte bu kazançlarının emni· 
yet altına .alınması Küçük itilaf 
devletleri uasınrlaki ilk ve asıl 
gayeeini teşkil ettiği, bu ittif akıo 

münhasiran Mac:ariıtaoa lc.arıı tev 
cih edHmit olduğu. l\tı.caristan

dı evvela Kayser krahn iadei sal· 
taııat teşebbüslerinin ve ondan 
sonra da daima yül"t:lti · 

len reviziyon taleplerinin ıusma· 

8lDID k üçllk itıliifça tehlikt li gö 
rüldOğll, bu 1111 sebep haricinde 
küçük itilafın te~ekkülünün ayn 
ca tabii bir lüzum ve zarurete 
dıyandığı kaydedilerek Çekoı· 
lovıky•. Yuioılavya ve Romau

yAnan taıihioden etraflıca habH
dilmekte • bunlıırın eski Avuıtur . 
ya - Macariahndan medeniyet 
problemleri tevarlı ettiklerini ve 
içleriadeki milli unsurların müca· 
delclerini zikrederek dahilde 

bu üç devlet kunetleoinceye ka· 
dar biı birine dayın mık için itti 
faklı birleımeleriain bir zaruret 
halini almıı olduğunu yazmal&tı

dır. 

Nihayet kOçlik itilafın es11 
ttşekkül gayrainde bu güne kı· 
dar muvaffak olduğu , mülkiyet
lerini mahfuz bulundurduklan 
ve bu muvaffakiyette doktor Be· 

nes ve Tit6lcako gibi ricalın ta
kibettikleri iBabetli dı§ siyaaaoın 
imil olduğu kaydedildikteo!son 
ra küçü ihtilafın esas teıekkOlü 
iıtihdaf ettigi gayeaioi elde ettik 
ten baaka Avrupa devletleri ara
sıoda eski Avusturya - Macaris· 
tan Difuzanu göstermrje bııladı· 
ğı ve 1933 şubat tarihli orga""izas· 
yon pakta ile küçiik itilafın da 
ha yOkıek bir kudrette bir arsı
ulusal cUıütım olmağı ve üç dev 
Jetin bir ekonomi konıeyi tcıisi· 
oi kararhştırdıkları yazıldıktan 
sonra her ne de- olıa kOçük iti· 
laf•n dış ticert-tte ve ekorıomik 
ihtiyaçlarında clvarlarır.da kom 
fUlarıaa muhtaç . bulunduklara , 
diğer tar.ha Tuna bavzuında 

İtılyı - Avusturya - Macariı 
tan arasında akdedilmiı bir pakt 
mevcut olduğu • bunun için de 
hukuki müıavata ve milli ıeref 
ve haysiyet mefhumlarına müte 
kabileıı riayet şartile anfaş•labile· 
c,. ği ve bu sur~tle orta A nupada 
müşterek bir mrsai hayatı yara· 
da bilccPği kaydedilmektedir . 

"ı eucs Viener Tsgıblıtt,, 

-----------... 4--------~~ 
Elli lirası sır olmuş 

Ahmet oğlu Mustıfa adında 
birisi karakola baı vurarak ame 
leye dağtlmak :üzere kucaiında 
bulunılurduğu par1tarın auıından 
elli liranın arkadaıı . Vasıf oğlu 
Halil taraf ıodaa çalındıiını tilci
yet etmeıi üzerine Halil yakalan
mı§ ve mesele incelenmeğe bat 

ltDCD1fbr. 

-
Şeblr Dapkl•ı 

ilk okullarda 
Şarımızda yazım işlerine 

önemle devam edilmektedir 
~----------··--------~--

Eyliilua 16 ıncı pazartesi gü· 
nünden itibaren ilk okullardı ya· 
zım işlerine bı§lanmıştır . Kül· 
tür direktörlüğü bu yıl yazılmak 
üzere okullara baş vuranların sa· 
yısını göz önünde tutarak ispek· 
terlere ve baş öğretmenlere şu 

belgeyi göndermiştir : 
Bu yıl okulJara ba§vuranların 

aayııı çok fazla olduğuaden §im· 
dilık 926 , 927 ve 928 doğumlular 
alınacak ve 929 doğumlul1r her 

ne sebepfve br:baoe il t loluraa olsun 
şimdilik ahnmıyacak , ileride 
yer artacak olur11 bunlar için dö
nüıülecektir • 

Yukarda yazılı doğumlular
dın ol•p özel tahsil görenlerden 
okulalara girecek olanlar birer 
dilekce ile kDltür bakınhğma baş· 

vuracak ve bualıran ıınaçlara Gazi 
mtktebinde bt§ kiıiden mOrek· 
krp bir heyet tarafındın yapıla· 
cakhr . Bu ıuretle 926 , 927 ve 
928 doğumluların baavurm•lari 
-rubca~ve bedence normal olamı 
yanlar hariç-biç bir cihetle geriye 
çevrilmiyecektir . 

Öğrenici( talebe ) lrrin sıhhi 
2122mma .. 

muayeneleri Gni Paşa okulunda 
kültür eıenlik ispckteri doktor 
Üdi tarafından , trahom muaye. 

anleri trahom ve ıııları uray 
( belediye ) dispanaerlerinde ya
pılacaktır . 

Öğrenicilerin yazım i§leri 
her gUa - paydos giinleri hariç
öğleden önce 9 - 12 ye ve öğ· 
leden sonra 13 -16 ya kadar· 

dır. 1 

Öğrenciler yazım işi için okul 
)ara ba§YDrduklarındı muhakkak 
surette beraberlerinde birer sai 

lık cüzdanıDI götürmeleri lizım

dır . Aynca muayene ve aıı kiğıt 
lırr götOrmelerioe lüıô.m yoktur. 

Yazım igleri sırasında öğreai· 
ciler bir ekuldıa öteki okula nakil 

cdilmiyecek bu iş ıonradan yap•· 
lacıkhr. 

Engel ( ikmai ) ıınaçlarına bi 
rioci devrenin 25 ve ikinci dev· 
renin 26 Eylôlde yapılacak ve 
o alcıam tamamen· bititilmit ola 
caktır . Öğrenicilerin eogel &anaç· 
ları kendi ok.ullar19cla y.pılacak
tır . 

= 4:Z:ZS::WWWP = 

Lorıdra mektubu : 

ingilterede radyo 
-- ı -, olaD biiJak 

Londradı ıçı mı ı• k•· A -uıto• 
radyo sergisi 24 1 
pandı . . . _ _,,fi 

Bu ıergiye ııtırtk. ıoıakl• 
1ısık 0 it çeo yıldan biraz e i 

1
p1JaO 

ber.ber on yıldanher 1 ~19" 
tutarına göre sergi ~i~ '·ıyeo fi• ~ 

•s . de ık• iP' zanmıştar ., ergı 
1
_.a.r. 

ralık ıamarllGla Y"1 ,deklerl• ... e J ·c 
Mevaim süreg•ac 11 ~erı~ 

•· Do • 
1 

•• beraber yepılan but )cD, 
otuz milyon lirayı ~u re~,.ldf· 
tecim tarihinde bu bırt .-ıtt · · nı·· Radyo endüıtrııı et k 

ki beraber .. ı.ll 
pek yeni olma • Rıdf_. .... 
vetli olanlardaadtr . oodı0 bit 
bayırh ilerlemeler ya:kıoelt' . 
kaç yıl önce çıkan~ ıkt• r•f' 
!anılmaz olmuıtu. a ,-t ~ 
ti o kadar çoktur ki. b~etı111 ,,.. 
kiaeleria yerine ye•• -;,.,. "'. 
yolara bir kere dabe ıtJYf~ 
mekde tereddüt etote öoce !~ 

Bu yıl aergiıindeP ~ ~ 
milyon evde tebiz k~ı. ~;er 

Gelecek yıl k•Y~ 1 ,,,

leria aayı11 aekiz ınılyo" 
<'aktır. ıır bl" 

· Sergide radyo .ıao UJ.,-
800.000 kiıidir. Bır 111 f.ıit 
de tekrar alanludır. tekoik l8 

Bu yal radyolarda b•' 1,. 8 
deği§iklik oJmamakl~ ~:;.11111' 
ni takımlardı yine .bır fC 
nilikltr gorliomüıtilr .• kıti•i' 

111 ,., 
Britıay• ya.yı ,~f' ol' 

programı . üzMıae 1,.,,-o• 
neıriyıttın be•k•• ~ 
muıtur. ~ 

iktisat ve tasarrutSovyef Rusyanın Dış . 
Kurulunda ~dün yeni r· f • 5ferf1l 

seçim yapılmıştar. ıca re Si 
~ Şehrimiz iktisat ve tuuruf ku· 

rulundın çekilea ıulh hakimlerin
den Hadi Okan, iş bank.111 muha 
eebtriı\ Cevat ve lımail Burdu-

ruo yerine düo İlbıylıkta yapılan 
toplantıdı tanmeı lerimizden Re
ğıb Sepici, tecimerlerdea Muhar
rem Hilmi ve tarım bankası mu
amellt ıcfi Fehmi seçilmişbr. Ye 1 

ni kurul da aralarında Başkaohğa 
Rağıb Stpici , yazğanlığa Teci 
mer Salih Zeki yi vezotdarlığı 
Abdulğ1ni Giıiciyi eeçmiılerdir. 

Yeni kurulu kutlar ve mavaf 
fı~iyetlcr dileriz, 

Anafordan geçinme 

Bir makinesi para ver· 
miyen dostunu yaraladı 

Ragad bey uramında otunu 
topal Halil oğlu makineıt Salih· 

etdia, Genel kadınlardın dostu 
Fatmayı kendiıine para verme
meıioden kızmı§ ve pıçakla kol 

ve bacaklarından olmak üzere üç 
yeıinden öntmli bir ıuretle yan 
lıyarak kaçmıştır. Fatma t~davi e-1 
dilmek üzere memleket hastane 
ıine yatırılmıştar. Selahetdin 1ran
maktadır. 

Malatya şarbayı 

Malatya tarbeyı Abdullah Ma
latyadan şebıizmize gelmiıtir. 

Dörtyol C. H. parbsı 
Başkanı 

Dörtyol Cumuriyet balk par
iisi hagkanı Hamdi Dörtyold~n 
şthrimize gelmittir. 

Kavun, Karpuz 

Son günler içerisinde köyler· 
den ve komfu illerdeD şehrimize 
L ol miktarda karpuz ve kavun gel• 
mektr:dir. Karpuz ve kavunun 
kilosu 2-3 kuruı arasında satıl 
maktıdar. 

Bir kaç haftadenbc ri ecnebi 
!Datbuatı. yeoiı.len Sovyet Rueyanın 
Dı, Ticaret sist minin tetkikile et· 
rafiıca ve yakından , meşgul ol· 
maktadır . Memalik i ecnebiye ile 
münosl•beti tüccariyPye giri,ebil · 
meleri yolu11ıla ithalAt ve ıhracat 
mücssesot na lAzımgelen resmi mü 
saadeyi vermesi için D ş TicaMt 
Komiseryasını vazifedar kılan Sov 
yet ittihadı hali komiserleri kon
seyinin son karan dolayısile bazı 

gazeteler asla ve t'ıosı olmıyan bir 
çrk haberler savurmakta ve Sov· 
yet Rusy11nın Dış Ticaret sistemi
nin heyeti mecmuası üzerinde bir 
prensip değişmesinin husulo gPl
miş olı.luğunu iı.ldia ile bu yolda 
bir çok fıkirler dermeyan l'tmek
tedirler. 

işte buna binuendir ki, meseıa 
Alman matbuatına göre, • mevzuu 
bahis bu son kanun mahiyetinde 
olan karara Dış Ticaret lnhisarmın 
zoyıllamo.sına doğru atılan mühim 
bir edun nazarile bakılabilir. • 

Diğer taraftan Times gazete
sinin Rigıı muhabiri Sovyst lttiha
ı.lının memaliki ecnebiyedeki bilu• 
mum tir;aret mürnessilliklcrioin kal 
dırılacoğını bilJirmekt· dir. 

Le Journal dt-S Debats ise Sov
yet ı ttihadıoın lıorici Ticaret sis · 
teminde husule gelen dı>ğişme do· 
layısile senlettiği atidııki ifadeler 
ilo paradoksal blr istidlAle düşü
yor: Bu gaz .tenin me,•zunbahis va
ziyeti aahıyışnıa bakılırsa , sözde, 
sosyalist Sovyetik Cumhuriyetler 
ittihadı. bir taraftan, ecnebi döviz
lerinin ithalat miktarını artırmak 

için, ihracatıoı münkesir bir hole 
getir mtıyi istem elite 1 ve sonra dA, 
isrorla büyük - kopitalist memle
ketlcı den c Kredi • teminini oraı· 
tırmaktadır . 

Bu kabil lıoherlerin ve düşün· 
etlerin aslı ve csosı olmadığını vo 
mantık har:ci yüıütülmüş olduğu
nu. Sovyı th r d ş ticaret sisteminde 
tebellür eden yeni tezahttrat tahlil 

deo• cJ 
edildikte. kolayca ~"'"o J 

. J aıe P 
EvvPI emır e ' d•' el 

· d'ye k• ·• şey, acaba, şım 1 
• -~"' 

~vyet dış ticaret 8~8 aıidir? 
den tensıbi mrselesı _,.; 

. ~ tictP-
Bu ıiat"m barıcı ,drf' 

prensibine dayaoın.a~ta..f~ 
. k' . gıbl J" ki, lnhiı·ır es ısı a.,JJ 

. htff"• 
nomııının Amır elif& 
knlryor , ve , So~Yaıl&Oıo iP 
Cumhuriyeller Jttıb ,d 
ecnebiye ile dev•ID a;ıt~ 
olan iktiıadi anla••• •Iİ"t _it/' 
yıkılmak bilmtı t~dl SO~~ 
ediyor. 811 moaoP0 '_,;t' 
tibadınıa teıkili•'~ ~ 1~ ti 
auoı tevfikı• )a~r•:1, il" 
Komiseryasa vasıta . 

·~· ti••· bik edil~gt>lme• e od ~ 
Bn Komiıeıy•, kB ~ .J 

bağluiyle merbut ı•tı~tef':_ 
· t·cır• ganlan, haricı 1 y 

l"t• mubttlıf muame • ,~it ·~ 
feıile mükellrf .kıl~jt !e_J,, 
haizdir . Z• teo ıth•. • ~ ... 

.. 1 ı' ıııilDdıJ mue11eıe rr , ~ ,.,_ 
muayyen hıllerdt, • _,· 

harici ticaret ~alk0~--~ tHvib 9C tudık . i r 
1 

ihraç muamele!'~111 

bibi salahiyet ıd•·. ~1"' 
.. ı ı•'' Bundan boy • ,_ 

.. ı ·a b•11 
muuıeıt: er•. • bliJ • j 
miloferid bılferd dil.,il 
lırı hukuk, kcP ı"'8"tf' 
ve ihracat ı:..u~~~pif 
mtleri içie. ~orııb. -_, ,.. ,, ,., 
vcrilmif umuDJl tı:o"•"'" 
line mliDkalip 0 

00 IJ~,.,ı 
T b

"d' ı. 1• bOt .... ~,.,._ a ıı ır .. • ı•' 
l"' fi .Uıf 

leler, yiae itb.• :a~;ıl"'p•,. 
larım. ecaebı ...ııP 
vazrdilmiı ol•• t•f., IJIY _Al 

' D lafl '"' ter ıantma " )>it ~ 
rejimine uygu~••".ı 
yapılacaktır. Bı J,o' fi 
muıuueleleri ~aJi"'' ~ 
harici ticaret ıobllJJıf ~~ 
roıu dabilnde. k• 0ıdtı~ 

lıaret e toııt 
hatlardan da •01' 



Yeni gramer 

t' tökler üstünde araştırmalar 
-24-

fU anlamlar 

~~ıaır iıareti . Boğum, 
._:111. Bunlar araaıaJaki 
~·ktır • 
b- Valide, mader , esaı 
"8ı batlamık güçtür. 

.......... ,. ••bcelerde ( M ) barfilc 
tar. 

~ıı-.. )-.te S. 34 ınaya gencekle 

'· 
S. 69 (tmik) meme de-._ 

lbıll) çocuğ11n ıüt alma-

~) 'J" 1 aç ve ilk gıdıdır. 
!'td. hır dilde aaa sözllndc 

r. J Din ( ene ) ye dtiiımiı 
S lenıeldir. 
· 80 de (ıba ·ebe ·tpe) 

'·) : 
, ~n (M) ile dtği§tiği ma· 

.... hGt dilinde de ( eba ) 
it tk. 

1 as (•ta) baba demek • 
f ~(lltıa) Tıı.ıı dilinde ıaa 

~elerde ( uma - mil 
'5( ).demek. 
~ tıa. - anı, ene ) valide 

) •• ktiçülc brdeı - Ca-

• 4-) •• 
, te (:anı , eng) in aaa 

.. itan alimtt oluyorki 
) t.t'hıttur edildiğinden 
t, ~•ltar aalamıaı da ve 

• •ınır arasında diki· 
ler de (an) oluyor . 

{'0 i ek t yerleri de bir 
' ~ ile eak ar&11Ddaki 

• Ottırıa ek yerlerin. 
<çıkar • İıte orası ( •· 

f l'.._. 866 ) - hıfr· 
'· ••bar ile yıklqıyor . 

- Terauut et-

ha· 

( 867 ) - Abdal, ıaf 
•kı ( 

ıra - ra ) eki göze 

bir kıç .. - . d i)a oraegı e var 
) t ••lalD veriyor. Bir 
'•r ( . 
867 ) - halis ıafde· 

run bu da onan arkıd•şı . Bua· 
ları incelemı:k ister . 

Anar1 - mukabil tuıf 
Burada ( an ) crphe , ( ara ) 

mekan eki. 

kir. 

Andaç • 
Aodıç - batara, hedıye 

Bunları (kılavuz ıyırnuıtı • .) 
Andamak - derk, tnkir, zi 

Andırmak - hıtıılatmak 
berı.letmek . 

Angaz - mahal. 

' 

Angı, anı, •nu - hıtır•, re· 
ıim, bayii. 

Angıç - merdiven (?) 
Anık - hazır, amıde, mev· 

cut. 
Aıiılc dur - hazar ol. 
Anıklımak - hazır olmak. 
Anlam - maaa. 
Anlaımak - itilaf, sulh. 
Annaç - cepbe, istikamet. 
Aara - ahmalc, aptıl. 
(Ara, rat, kut) gibi buat.la da 

s lbi bir anlım vu. Baıka b~ıızer 
lerioi de bulup incelemek iıter. 

Anıız - b•ğtdtn. Gaflette, 
ııbi (dikkat), 

Ant - yemi•, muah~de. 
Bu ıözüa Mogolcadan oldu

ğunu ve andlııma yolunu eski 
kilıplar yazıyor. Ancak (ıot -
ıuıt), yine (an) köküodendir. 

"' * * 
Bu araıbrma ile (an) kökllaün 

ana anlamlHını ııptamıı oluyor. 
(Tez) kitabının dediii gibi 

(an) kökünde (selbi önek) olıcılc 
bir anlam yolc.tur. Zaten (an) 
Fransızcada (ad) değişm;f olarak 
yakınlık bildiriyor. İcabi, müıbet 
bir ınlımı vardır. 

Selbi anlamı 6n ekleri (e,ab) dar. 
Bu (a) Yunancıdarıg(' lmiıtir. Aaor
m•l ıayritabii(a) ağzama biçimine 
yani verilen ıkıan• göre Türkçe 
de ( iaterjelcsiyon) - (oida,ua· 
da) olarak ıelbi anlam verebilir. 

Bunun ıacesi (e, eb, he) ise e
vet yerine geçer 

(•) hayret (bı) utifham anla 
mı veriyor. (a) degil de (ab) kölcD 
aü (ıbamak) ıözilne bakarak (abı) 
eeklindc (ıiper) anl•mlDa (öaek) 
olarak kullanmak mümkün oldu
iuDu buadıo öoce yazmı§hk. 

(an) kökünün son ek oI.,ak 
yılınız yabud (k-g) ile birlr§ rek 
iımi fail ... yaphğım e~kidea bi
liyoruz. (o) harfi cemi edatı da 
oluyor. Er-eren , oğul- oğlın 

gibi. (n) harfi fariıi ve arapçıda, 
Almaacıdı .• da cemj ekidir. 

A. Bal<şı 

ketlerle münaı.sbatı siyuiye ihya 
ve iade edılmiı oldugundaa bir 
çok mahallerde yeni yemitiearet 
mümeasillılcleri ihdas olunacaktır; 
buda, mevcut ticıı i temsil ıiıte 
minin bütlio kune'ile mevkii tıt· 
bikte devam ,,degelmekte olciu · 
ğuna, ayrıca bel•gatlı bir değildir. 

Ti<'ıret mllmuıilliğininio va· 
zife ve ıelahiyetleri Sovyet kanun· 
larile muaarreht1r ve bunlar müna 
kit ı:caret mukıvtleleri çerçevesi 
dahilinde kendilerine tatbikat sa 
hası bula gelmektedirler • 

Bundan baıka' ticar9t milmee 
silliti ıureti busuıiyede har;ci ti 
c.ret.inhisarıaı tatbik etme don 
ksyoonnu» tam olarak muhafa· 
za ·eılegelmektedir . 

Bu bilhuH, ithalat ve ihrı
cat mllcs1eseleri lHafandıo giri· 
ıilen ve akdolunan muamelatı 
ticariye içia varittir · 

Ticaret müme11illiği , harici; 
ticarrt misyoaaou, ,.,osyalist Sov-. 

('ftlrkSGsl) 
. 
/7.;mirde 

llbayhk özel bürosu .. 
halkı muakk,plerin elin-

den de kurtarıyor 

İJbaylıkta yeni teıkil edilmİf 
olıa (Özel baş vurma bllr osu) na 
baş vurup biikümet dayrelerinde-

ki iılerini bu büro vasıt11iyle gör· 
diirenler henüz pek azd1r. Bunun 
sebebi de halkımızın böyle bir 

büronun açıld ığından malümattar 
o!mamalırıdır. 

İtleri olup da (Özel büro) ya 
ba§ vuranların mlirecıatluı yazı 

ile ve §İfabi olarak kabul edil
mekte vb büro memurları tara 

fındaa hemrn aid olduğu büroda 
bitirilerek neticsi muamr le sahip 
leıine haber vrrilmektedir. 

Büronun üir faydesı da, işle
rini takip edemtyenlrria bir tı

kım muakkiplere vererek i§lerini 
takip etmek mtcburiyetindea on· 
ları kuıtarmasıdır. 

ilbay Fazli Güleç'in ıçllrdıği 
bu önemli bth o her halde çök fay
dılı iıler görrcektir. 

-Anadolu -

~---------··· .. ---------~ 
Adana erkek öjatmen okulu direk
törlülOnden : 

Okulumuz talebeıSi için 250 ta
kım elbisenin dikiş ve 700 metre 

kumaş 18 Bylftl 935 tarihinden 
itibaren 20 gün müılı.letle müna
kasaya konmuştur . Nıimuneleri 

görmek ve şeraiti anlamak. isti
yenlerin her gün okul idaresine ,.e 
ihale günü olan 7, 1 inci 'f11şrin pa

zartesi günü de snat 9 da teminat
ootları ilo birlikte kültür direktör· 
lügüode toplanacak komisyona baş 
vurmaları bildirilir 5860 

18-23-28-3 

--------------------------
yetik CumuJiyetleri ht ıhıd ını 
temsilen gütmekte oldnğuod•n , 
geçm ıteki gibi, o, sı fıret bidema
taod•n mahdut sayıl1r ve bu 11· 

fıtla bulunduğu mahallede hariç 
ez memleket imtiyazat ve huku
kundan müstefıt olur ve mümes
silıik bıııoda buluDaD ctbaı ise 
diploması masuoiyctlerden istifa 
de e.te gelir •• Ticartt mllmesille 
reioin memurin teşekklllü bir çok 
müoa.eLrtlerde y•nlış t.:feirlere 
meydan bırakır. Bu meyanda me 
mor ıdetlerinin tr hdidi ise hiç 
bir ıurdle h.rici ticaret eiıtemi· 
nio geçirmiş olduğu tabıvvülden 
n&§İ değilJiı' 

Bunun izahı, şu veyı bu mtm 
lrketle ol•n ticaret muamelesinin 
umumi azalmuırıda, bu ise muh 
telif sebeplerin tesiriyle olur, di
ğer taraftan harici ticauJte tat 
bikine bıılanılan "Ruyon11lizas 
yon,, da ar•nılmalıdır, ve son ola 
rak da, bu hali, harici ticartti 
alikadar td~n bir :çok muamele
lerin ıosyaliıt Sovyetik Cumhuri
yetler ittihadı dahilinde munrkit 
kısmı nin adet ve ehemmiyet bı
kımandan yüksek olm111ndaa an· 
lımak mümküodilr. 

Her ne kadar harici ticart t 
ıiıttminde bir prensip değişme va· 

rit değilse ve yioe her ne kadar 
Sovyetler ticarrt hukuku prensip 
ayırındı yenilıklnle zengin edil
memi§ olsa bi:e, harici ticard 
ameliyatınJD ameli tatbik 11baı11 
na mliteıllık şimdiye kadar ytoi 
olan bnı nokahn tarihi dikkkıte 
ıaya1ıdır. Son glinlere k~dar, Soı 
yalist Sovyttik Cumhuriyetler 
illihadinin kapjtalis memleketler 
i le giıiıtiği ticari muameleler her 
vakıt ayni olmıyao ıerait ıltıoJa 
icara edilmekte idi. 

L6 Jurnal dö Moıko 

Sonu v.r 

Adana 3 ünca icra memurtuıundan: 
Müflis pamuk ve neba~i yağlar 

sanayii Türk Anonim şirketinin 

Belçikalılar fabrikasında mevcut 
beherioe (30) kııruş kıymet taktir 
e<lilen ( 160) oJet horarm 13-9-
935 tarihinde yapılan birinci tutır
masında alıcı çıkmamıısından do 
lııyı satışı geri bırakıldığından 23-
9-935 pazArtesi günü saat 15 
den 17 ye kadar ikinci artırmam 

yapılarak en fazla artıranın ÜZ.! 

rine b rl\kılacağından alıcı ola o in · 
rın muayyen gün ve saatte mezkur 
fabrikada hazır bulunacak memura 
müracaaı etmeleri ilAn olunur.5865 

Adana 3 üncü icra memurluğundan: 
Müflis pamuk ve nebati yağlar 

sanayii Türk Anonim şirketinin 

Belçikalılur fabrikasınJn :nevcut 
beher metrosuna (12) kuruş kıy
met taktir ed llln (2742) metro ka
naviçeniu 23-9 - 935 pazartPSİ 
günü saat 15 dPD 17 ye kadar bi· 
rinci arlırınas ı yapılacağından alıcı 

olanların muayyen gün ve santtıt 

mezkur fabrikada hazır bulunacak 
memura müraca&t etmsl ri ilAn 
olunur . 5864 

Adana Sulh 1 inci hukuk hakimliğin
den : 

lcadiyo mahallesinı.ltın Mehmet 
kızı Sutfotin Kulak zade Lutfı aley
hine açtıgı iıolei şüyu davasının 

Adana sulh 1 inci hukuk mahke 
mesinde yapılmakta olan Juruş
m asında miıddea al ey hlerJe o, Ge · 
liboluda Neslıçlı tüccard .ın Ali Rıza 
yanında Alasooyulı ölü İlyas kn
rısı Asıma namına çıkarıl.an Javtı· 

tiye gösterilen adreste höyJe bİl' 

kimse olmedığı vu mahalli Hc~me · 
tinin meçhul bulunduğu şerbile 

bil4 teb 1 iğ iade kılmdığından,ilAneıı 

tebliğat ifı:ısına karar vtı~ ı lmekltı 
du•uşmımın bırakıldığı 9- 10 -
935 çarşamb1 günü s:ıat 9 Ja malı· 
kemeye gelm ~si veya bir \ekil 
göndermesi lüzuınu ilAn olu ur. 

5863 

Seyhan deftenlarJılmda1t: 
Karyesi C1nsi dönümü 

Yukarı lonaplı Tarla 60 
)) )) » 675 

" " 
)) 50 

" " 
)) 100 

" 
)) • 183 

1) • • 127 
» 1 

" 
320 

» » ,, :mo 
~ » ~ 20 

" " )) 84 
" )f " 154 
)) 1 • ] 10 
)) ,, " 163 

Abdioğlun la ,, 25 
Yokarı lnnaplı köyünde llupe· 

seryan çiftliği na mile maruf yoka· 
rıda miktarı yazılı arazinin iki se
nelik icarı on beş gün müddetle 
artırmağa çıkorılmıştır. isteklilerin 
ihale günü olan 26-9-935 cuma 
günü saat on beşte müte§ekkil ar
tırma ve eksiltme komisyonuna 
müracaotluı iJAn olunur. 5848 

14 18-22-26 

Seyhan titayatl daimi Encümeninden: 
(40) Lira mne~lı Ceyhan lfos si 

MuhaPebe memur rel kliği için bu 
aym 'l3 üı.cii paıertesi günü müsa
baka imtihanı oçılaeektır. 

istekli olanların mt.>ktı·p şeha · 
dctı• amelerile evvelce memuriyelte 
bulunmuş iseler ilişik ı·z mazbata- 1 
larını v askerlikça alAkaları ol
madığına dair vesikalarile sıhhat 

nporlurını alarnk müsabaka günü 
saat onda Vıldyet · Hususi Muha· 
sebe müdürlüğünde hazır bulun 
m:ıları bildirılir. "5818 
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EC ZANESİNOEN ALiNiZ 

79 

ucuz1sun: ooGRu&111( 
114 5370 

--------
Yazlık slaemada 

Bo güzd filmlermuh:lltkakki Alman filmleridir ve en büyük fıl m· 

l ı r de büyük yıldızlar tarafındon çevrilen filmlerdir.işte bu akşıımdan 

itibaren gösterilecek olan : 

Geaç kızlar llalllll 
Bütün bu e'·sııfı sinesinde toplamış çok güzel bir fılm lir-. Bir gt nç kız 

büyük b'r hata işiemiştir. Bu hata ne olabil r? Bunu bu akşam büyük 

Alman yıldızı 

[ Gerin Hardt ] 
Size izah edecek ve günahlarının afiını istiyecektir. Almanca sözlüdür. 

gP./ecek film: 
Meri Beli ve Juo murat tarafından yaratılan, sesli sinemanın icadın· 

dnııbe j yapıtın fılm'erin en iyisi 

( a,11 geceleri ) 
yakında 

Halkımızın mahbubu 

5857 

(Mı/ton) 

( . . ... ) 
Filminde 

1 



~yt. 4 ( Tftrk ~özft ) 

Adana su işleri müdürlüğünden: 1 B e 1 e d i y e i I i 
0 1 a r 

1 
ı 

1- Torsus k asnbası civarında 

Kalbu~usavacağı ile Kökmusalı ~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Berdan tahliye ayağının kavşıt ye-
rinde ye bu ayağın bir kıyısın<lan 
öteki kıyısına kanal dıbinin altın
dan gPçmek üzere 45 metre uzun 
luğuoda betondan bir sifon ile bu 
nun kArgir teferruatı Kalburcu ka
nalile şarlağın islahı ve şevlerinin 
kaplamalarla tahkimi ve sifonun 
nihayetinde bataklık içinde evvelce 
açılmış olan A kanalına birleşmek 
üzere ıı 70 metre uzunluğunda ta
banı bir buçuk metre eninde yeni
den bir kentti açılması 7248 lira 
( Yedi bin iki yüz kırk sekiz lira ) 
keıif bedeli ile açık eksiltmeye çı-
karılmıştır. 

Şartname, plAo T~ keşifna meler 
Adanada su işleri dairesinde bulu· 
nup isteklilere gösterilecek ve ar · 
zu edenlere bunları tetkik ve iade 
etmek üzero birer suretleri verile· 
cektir . 

2 - Açık eksiltme 935 yılı İlk· 
teırinin 2 inci çarıamba günü öğ
leden sonra saat oo betle Mersin 
hükumet konağında yapılacaktır. 

3 - Movakkat teminat miktarı 
544 (beı yüz kırk dört liradır) 

4- İstekliler Su veya nafia mü
dürlüklerinin birisinden alınmış bir 
mütıahhit ehliyetnamesini, Ticaret 
odasında mukayyet olduğuna dair 
bfr vesikayı ve mlıfvakkat teminatın 
Merain malsandığına bu iş için ya
tırıldığına dair bir makbuzu ko · 
misyona göstereceklerdir. 

Bu vesikaları bolunmıyaoların 
bu eksiltmeye giremiyecekleri il4n 
olunur .5869 18-21-24-27 

Adaaa sulh 1 hukuk hakimliğinden : 
lcadiye mahallesindtjn Meh

met kızı Saffetin Kalak zaJe LO.tfi 
aleyhine açtığı izalei şüyu dava · 
aıoın Ad ana sulh t inci hukuk 
mahkemesinde yapılmakta olan 
duruşmasında müdJea eJeyhlerden 
lstanbalda Fatihte Ali Eıniri soka
tında J No in evde mütekait Mira
lay Karim karısı İffet namına çı-

karıldD davetiye, bu adreste buluna · 
madığı ve mahalli iluımetiniu meç
hul bulunduğu ş 111rhile bilA_ tebliğ 
iade kılıodığınJan, ilanen teb!iğat 
ifasına karar verilm kle duruşma ı 
günü olan 9- J0-935 çarşamba 
günü saat 9 da mahkemeye gel 
mesi veya bir Yeki! göndermesi lü_ 
zumu ildn olunur.5862 

Seyhan Vilayeti Tapu müdürlüğünden 
Karataşm Yemişli köyünden 

Ali oğlu Mustafunın Bahçe köyünde 
vakii gün doğusu Recep taslası 
gün batısı ve poyrazı molla Abdi 
tarlası kıblesi Ali tarlasile çevrili 
edl ölçü 150 dönüm yeni ölçü 13 
hektar 7850 metre miktarında tar
la esasen §if ve bataklıktan ihya 
aoretile sekiz senedenberi tahtı 
ziraat ve işgalında iken bu kerre 
adına tapuya tesçilini istiyor mez
kilr tarla ile alAkadarlar ellerin 
deki vesaiklerile birlikte ayni bir 
hak veya tasarruf iddiasında bulu -
nan varH mezk'Or tarlaya gidecek 
memurlar gazete ile tarihi ılAndan 
on beş gün sonra tesadüf eden pa
zar günü :.ııahallinde hazır bulun
maları Vt'yahut tapu müdürlüğüue 
mOracaatları ilan olunur.5868 

Adalı 3 uncu icra memurıuıundan: 
Münis pamuk ve nebati yağlar 

tanayii Türk Anonim §İrketine ait 
masa, sandalye, kar<lirop, büfe ve 
1aire gibi ev eşyasının 25-9-925 
tarihine müsadıl çarşamb• günü 
eaat 15 den 16 ya kadar belediye 
mezat aalonunda birinci artırması 
yapılacağından alıcı olanların ma
hallinde hazır bulunacak memura 

1 müracaat etmeleri ilan olunur 5866 ı 

Sebze halinde 1 ve 46 numarah sebzeci 
dükkanları kiraya veriliyor. 

Sebze htllinde 1 ve 46 numaralı sebzeci dükkAnları 1- Teşriniev· 
vel- 935 tarihinden itibaren (8) ay müddetle açık artırma ile icara ve
rilecektir . 

ihale Te,rini evvelin birinci snlı günü saat on beşte belediye daimi 
encümen odasında yapılacaktır. 

istekliler her zaman belediye hesap işlerinde şartnameyi görebi
lirler . 

isteklilerin ihale günü teminatlarile birlikte belndiye encümenine 
gelmeleri ildn olunur .5870 18-21 -24-27 
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Kiralık ev 
Erkek LisPSİ ve tütün fabrikası 

yanında Bay Mansur Bozdoğana 

ait ev kiralıktır. Geniş salonu, altı 
odası ayrı m~tbabı , bahçesi ve 
bodrum katı vardır. 

içerisinde daimi bekçi olduğun· 
dan görmek istiyenler hrr zaman 
görebilirler . 

Pazarlık ve mukavele için Mez 
baha Nakliy,at mtmuru bay ihsana 
müracaat etsinler.5803 5-6 

Yitik • 
ımza 

Adıma kazılmış kubartma im
zamı yitirdim. yenisini kazdıraca-

ğımdan yitik imzamın hükmü kal-

ı ,•IMIHllllllllllllUID•lll•ııııııımııııuııı--1\ 

· ı bu gece nöbetçi ı 

1 
Eczane { 

1 
Tarsuskapı dvarında 1 

Halk ec-ı.arıesidir 
• WllllllllllllllllllldM- ·Dl••• 13 ·--·-
1 
-------~~~~~--~~--.. 
Doktor Ali Hıkmet 
Yaz Gezisinden dönmüştür.P1Zar
dan başka her gün hastalarını 
kabul ve tedaviye başlamıştır. 

Adres: Kayalı boğ - Seyhan 
caddesi. No: 81 5775 

14- 15 

madığmı ilAn ederim 5867 Kaçakc. ılar 
Maliye tekaütlerinden 

Hacı Ahmet oğlu Vatan hainidir 
lımall Hakla Berk ._ __________ ~ 

~ 

·"- -. - . - ~- .... ·-

Doktor 

M9mlektt hestanrsi kulak, bu 
run, boğaz mütehossısı Almanya 
nın Berlin-Laypzig Üniversite
leri seririyatından mezun. 

Hernevi kulak, buğaz, burun 
ameliyatı yapılır. 

Adres : Abidin paşcı caddesinde 
Doktor Nacinin tedovihanes ci 
varında köşe başında . 

5691 21-30 

Yitik cüzdan vesaire 

Adana nüfu3 dairesindon aldı
ğım bir adt-t hüviyet cüzdanı ,;e 

Adana mal sandığından almakta 
olduğum müteknidin maaş cüz
danile mutasarrıf olduğum Kı..ru 

köprü mahallesinıieki evimin ta

sarruf senedini ve seksen liralık 

evrakı nakliye ve iki madeni lir c1 

ve bir adet gümüş kemer ve bir 
çift altın küp., ve bir çift kalın 

burma 10-9 -935 salı günü otur
duğum evimin içinde çaldırdım . 

Yenisini çıkaracaı~ımJan evvel
kilPrin hükmü olmadığı ildn olu
nur. 5861 Kurukökrü mahalle-

sinde Hacı Hamit eğa 
soka ~ında mukim 

Mamo kızı 

Emiş 

. çııtebaa kapbc ... 
açıldı. , 

-~-Eğor Romatizma. siyatik, karaciğer ve böbr"k ~umtarı )iP' 

ları oğrılarına muztaripseniz vakıt geçirmeden Çıfte 
kaplıcasına koşunuz. ., verit• 

Bir çok deri haetıılıklarına, muannit ekzemalara şı 8 

Çifte han kaplıcasına 
0 
ıerJI''~ 

Sadiye ile gelen bir çok kötürümler yürüyerek d6Dlll 
0
[_._.. ,_. 

ne kadar fennen kabili izah değilse de senelerce gebe d kl•fl 
kadınların 15- 20 günlük banyodan sonra hamile kı1l 1 

müştür. 

Çifte han koplıcasınttl 1' 
dl"' 

Radyo aktilitesi <lünyoda mevcut bütün~ ka1.lıcalardaP 
sektir . 

Çiftehan kaplıcasınd~ .. 
1
.,,..#; 

Misafirlorimizin her dürlü ihtiyadıırı düşünülerek Jo ~·""" 
1 kk l. ' ezinosUı SJ miz ytıınek yapılmaktadır. Furunu, >a · A ıyesı, g 

beri vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 66fl 

firen ücretleri yarı yarıya tenzilatlld•'· 

,,. 
· at tP 

Umumi neşTtfkcr / 
ftl. Ba ~ .. ,., 

·r~ k sa--Adana ur 


