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• -- -- Havalarımız 1 
Dflıman uçaklannıu tehdidi al· 

undadır • Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. ı 
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1 
'~ncirden ktı rtaran 

ı de kurtarmak bir • 

~ ~ bilir kaç yüz bia 
M '~ini kurtaran, ta ..!:!' libı tert~miz dup 

bi eren bir dil, dille 
r dildi. Bu ödev de 

tl&blae lalmııtJ . 
lioı de Atatürk kurtar· 

•111ac• vara• a-
)or''•nebilir . 

da çok doğrudur. 
~Y•aldaıla bu yol· 
)•~•lıımalar bize 

la bir gelecekte 
• 8Jlk tözlljünü de 

Dünkü Uçak töreni 
Dün Adanamızın aldığı uçakların 1 
töreni binlerce halkın önündP.yapıldı 

Uçaklarımız, ilimizin ilçeleriyle 
Tarsus ve Mersin Üzerinde 

uçtular ve alklşlandılar 

Dıinkıi uçak töreninde lbulunanlar . 

Milli Mensucat Fabrikası uçağı 

Halkımızın glnle,-denberi bek· Temk Hldi Bayeal , fırka ku· 
lediji dördüncü uçağı e,welki gtln mndanı tümgeneral Salih Av11n. 
ıebrimize gelmiı ve ıehir Bzeria- ıarbayımız Tnrllan Beriker ve 
de epi mtiddet bir tur yaparak da~etli bulunan dijer b6yükltri· 
Adanalıları aelAmladıktan sonra mis alana geldiler . Topla halde 
uçak alaaıoa lnmitti • uçaklanmız birer birer ıözden 

İki gDndDr U\faklarımızı gör- geçirildi • Bu arada tiri& fotot-
mek isteyen halk alana gitmekte raflar alındı . 
ve göilıleri kabarmıı olduju Bundan ıonra Türk hava ku-
balde dönmekte idi • romu Adana ıahesi baıkanı Sabri 

Dön uçaklar1mıza törenle ad Gül davetlileri ve uçman kabra-
koadu . Proğrama g6re tören H· man · ıiibaylaramızı •~llmlıyaralc 
at 7,30 da alanda baıladı. Dah• bava kurumu adına bir s6ylev 
çok er keadeo araba , otomobil , verdi . 
otobOıler le şehir balkandan bir Sabri Gül s6yl~vinde uçaklarm 
çoğa ve belli il atte İl bayımız - Gerisi, ikinci ıayf ada -

İmam Yahya ölmemiş mi ? 
Bir Arap gazetesine göre , imam 
ağır hasta olduğundan devlet iş
lerini Veliaht idare ediyormuş .. 

Yemen bükBmdarı İmam Yah
ya bini Hamidettin öldilğii veyeri 
ne oğıu Veliaht Seyfülislimın 
imamlığa geçtlti yazılmııta • 

Son gelen " Etfeba' .,gazetesi 
lstanbul radyoıu tarafından neı· 
reden ölfim haberinia baıka res · 
mi ve ne de hususi bir kazaakdan 
teyit edildiiini yazarak , bu ııyi· 
anın imam Y abyınıa ba1talıiı 

üzerine devlet itlerini oğlu Emir 
Ahmet Seyfülislima tnıii etmiı 
olmas.ndın gılt buluadujuau id· 
dia etmektedir . 

İzmirde çılcan" Elbelit ,, ga· 
zetesi, San'a busuıi mub•birin· 
den •ldıiı bir mektuba itatiaadea 
bu meaele bakkmda ıu tafsilatı 
vermektedir : 

~ ilkteırin - Pazar 

" imam Yahya , ihtiyarlığı do· 
layısizle son günlerde biraz rahat· 
sızlanmıt ve doktorlanoan tavsi· 
ycsi üzerine bir müddet iıtirabat 
etmek için , devlet itlerini oğlu 
Seyftılislima tevdi etmiıtir • , el Nüfus sayımı .. 

"1 ~lltıın yurtda bir günde başarılması soysal 
'ltnaıun en gilzel bir belgesi olacaktır. 

RÜnde devletin buyruklarına hepimiz 

Başvekalet 

istatistik Umum Müdürlıiğıi 

Veliabtın imametiai ele aldığı 
haberi llzeriae yine yakın kabile 
Şeyhi San'ıva gelerek Veliabde 
tebrik vebiatlerini arz etmitlerdir. 

V eliıbt Sezlüliılam esasen bö· 
tün Yemen ahalisince sevilen •e 
ondan çok ıeyler beklenilen bir 
zat olduğundan , dnlet itlerini 
eline almmaaı memleketi• her ta
rafınd• büyük sevinç ve ftmitler
le karıılanmııtar • 

Menemende 
AtatUrkün büstü 

yapıhyor. 

Menemen: 24 (A.A) - Cu
murluk alanında Menemenlilerin 
BüyBk kurtarıcıya ve onun Türk 
gençlitiae vedi&11 olan inkılaba 
karıı o&kran borcu olarak Uray 
tarafından dikilmesi kararl•ıtırı · 
lan Atatlrk bOstünün temel atma 
t6reni parlak bir surette yapıldı. 

Töreade Alay Komutanı ve 
binlerce halk bulunda. 

Şarbay, Parti Başkanı ve Klll
tür i11arı tarafındın birer ıöylev 
verildi. Bütün kasaba tayraklarla 
ıiislendi. 

Dil bayramında radyo 
ile söylev 

lstanbul: 24 ( A.A) - 26 
Eylül Perıembe gümi saat 18 de 
Ankara radyo merkezi dil bay· 
ramuıda Türk dili adına veri
lecek olan ıöylev 26 Eylül Per-
şembe günü saat 18 de lstanbul 
rq.dyo merkezinden verilecektir. 

Almanyada yabancı 
para gaçmiyacak 

e-rlin : 24 ( A.A ) - İkinci 
Kanunun birinden itibaren Alman

yada yalnız Rayiotagın çıkardıiı 
kiğıt paralar teda•ül edcc~ktir . 

Anadil kendini buldu ......... 
T&rk dili, yer yüzünde konuıu

lan dillerin anasıdır. Bu kaynağın 
çok köklü ve tarihle yaııt <•ldu 
ğunu anlamak ve geniı balk kl
mt leri tarafından koaaşolduğo 

nu görmek 1evinci gökıllmllzü 
kabaı tmaktadır. 

Ne kadar yazık ki bütlln dil· 
lere kök ve kaynak olan Türkdili 
ıçıae sonradan Arabın ve 
lraaın ıözleri karııtı. O gllzellik, 
o temizlik birdenbire boıoldu. 

sanlar bu yolda• ylr&ıelerdi, 
Tllrk dili buıüa daha geliımit ve 
gllzelleımiı olurdu. , 

Her alanda bizi bıbdan geri· 
de bırakın Osmanlı lmparator
luju yıkıldıktan ve tarihin karan· 
lıklarına gömdllktea ıoara dilimi· 
zi de tutHkhktan kurtarmak ve 
ona, yıllrrdaaberi ödediği önemi 
ve değeri vermek çok yerinde 
olurdu • 

Uzua yüz yıllarıo yiğı Jİğa 
Yazı yazanlar, kendilerini bil· hiriktirdiii köt61Bkleri silea, ge-

giç göstermek için Arap ve İran ride kalınan uzakhğı inanılmıya· 
sözlerini lcullanıyorlarlardı. Bun· yacak bir hızlı gidere• Cumariyel 
lar bu tekilde yazmakla özünü, ve onun yaratıcı11, Türk Dilini• ele 
kökllaü, HllDı koruyan geniş Türk bütlln dillere kaynak olduğu laa · 
kümelerini sevindirmit olmuyor- kikatını ortıya koydu . 
lardı. d T k n·ı· . k Şa Oç yıl ır llr 1 ınıa • • 

istenilen, beklenilen, anlaşıl· vuştutu erginlik bize onua itle· 
mamık dejilcfi. Daha çok okun· 
mak içia, balkın yllreğiade bir 
yer edip uzvn yllz yıllar J•tımak 
için balkm diliyle yazmak ge
rekti. 

Ttırk dilini yabancı ı6zlerden 
uzak yazanlar daha çok bt'ğenil 
miş ve bunların eserleri uzun 
ömllrlü olmuotur. 

Oımaolı lmparatoluğunun ay
dıahk kafah olarak tanıdıiı in· 

aerek, bir icat daha glzelleıece· 
ii•i ve olgunlaıacatıaı aalatta • 

Her kalamdan zenıia olan 
Türk Dilinin, bu güa J•r ylzün· 
de yaıayan, bBtüa TBrlder tata· 
fından koauşulduğonu g&rmek ••· 

m.anı ya~dııtı . Bunu kı11lmtak 
hepimize d&ıen ödevlerin en bi· 
riaciıidir . 

Ômer Kemdi Ağar 

Sıyasal gerginlik epice gevşedi 
İtalyanlar hudutlardan ileri harekete geçmiıse 
iile Habef imparatoru askerini geriye çekerek 

iyi niyetini göstermeğe karar vermİf • 

Musolini, beşler komitesinin önergesini neden dolayı kabul 
etmediğini ilgililere bildiği için gerginlı~ azalmalı im•ş • 
Londra: 24(A A)

Daily Mail ı"zetrsinin 
Adiıababa~ÖZt'I aytıra 
dün egllı tarahndan 
im.ta edilmiı olan gc 
nel ıeferberlik emrinin 
yağmur mevsımını11 

ıonuod '* 8 ayraD1n mas 
kal §eoliklerinde , ya. 
but hemen buolardan 
sonra ilin edilmesi ib 
timali oldllğuou babe.1 
vermektedir . 

Adiıababa: 24( .ı\ .A) 
- Resmi ç~ veuler bet 
ler komituioin teklif 
lerine cevap olaıak 
İtalya tarafıadan yapı
lan teklifleri kabul 
edilmiyrcek mahiyette 
~aymaktadu lar. 

Habeoiıtanın Erit · 
reyi İtalya Somaliıine 
batlamak Ozeıe bir 
toprak parçası vermek· 
ten imtina edeceği ı&y 
lcamektedir • 

Habeı askerleri i>lperlerde haurlık 
yapıyorlar . 

Habeılıtan silihlaraaı barak· 
maktan da imtina edecektir. im
parator saraJanda yapılan bir top· 
laatıda yukarıdaki meaeleler u· 
zan uzadıya incelenmittlr • 

Habeıiıtanın uluslar ıoıyete· 
ıiain naaihat ve tavsiyelerini ta-
kibetmeje karar verdiii teyid o
lunmaktadır . 

Hiua Oabeıiıtaa İtalyanlar 
tt'!ca•üz ettiii takdirde icabedeı
se hüsnll niyetini isbat etmek 
makHdile aıker kltalaranı badat· 
tan ıeri çekmeje bile bazırd11 • 

}"'akıt bu tarzda hareket •· 
derken ke11diai müdafaa buıu· 
ıunda kudretini azaltacak ıekilde 
hiç bir harekete te19bblı etmek 

İtalyanların Habeı kavvetle· 
rinin tabrilrimiz harekette bulun. 
duklarıaı behaae etmeleri ilatim•· 
line meydan vermemek &zere Ne· 
gUlln hudut yakmında bulunan 
kavvatlere içeri çekilmeleri emri
ni verditl ıöylenmektedir . 

Lontlra : 24 CA.A) - Kahi
reden bildirildijine gire ltalyaa· 
lar LibJıda dolu Afrikaıında biz· 
met etmek &zere ,erli aıker top
lamata devam etmektedir • 

Her bölge hOktlmet emrine 
belli Ayıpa aailam adam wermek 
mecburiyetindedir . 

İtalyanlar bu ıuretle 20 bin 
kiıilik bir kuvvet toplaJacmklarını 
um11yoılar • 

aaitten bildirildijiae göre 20 EJ· 
lôldaDberi S&veJf kanalından 
6035 ltaJy•n •ıkeri 4221 topçu 
b.rbi gereci ve 1\418 ton mahru
kat reçmiıtir • 

Cenevre: 24 (A.A) - Bu A · 

bab toplanan beıler komitHi koa· 
seye vueceği raporu saat 11,30 
da te&bit etmiştir . 

Loadra : 24 (A.A) -- logiliz 
kabineıi bugün taplaom•t ve yiae 
cumartesi toplanmak üıe re daiıl · 
mııtır. 

Kabine toplantııından ıonra 
çıkenlan rumi bildiriğde tleai
yor ki: 

Mo1101ini ıiyaeal darumua 
cumarteaiaden bu gBne kadar o · 
lan reliıimini kuac:a ahlalmlf 
ve İtalyanın Ceaevreye mukabil 
önergelerde bulanmadıiını, •• · 
cak betler komiteei lnerpleriai 
ae için lrabal etmedillnia ıebeble
rinl blldirmit oldupnu slylemiı· 
tir • 

Cumartesinden· beri olia btl· 
tlln ıeyler Mu•oliniain baıka tflr· 
il hareket etmiyeceiini ispat ey · 
lemiıtir • 

Ma110lini İtalyanin bidlıele· 
re göre takibedeceii aiyasayı aa
ı,tmlftır . 

Londra : 24 (AA) - Reımt 
çevenler D&çenio Dramoad tan
f ından kendlıiae verllmit olan te· 
miDatı sempati ile karplaflllıt 
olclupna ıöylüyorlar . 

Ceaevre mleuelelİ haricincla 
bir üç devlet koaferanımıa top· 
laatıJ• çrtırılmuı ıayıvsı ihtiyat 
kaydi ile tellkki edilmlttlT • 

Çlakii böyle bir clavet, alm· 
lar aoıyetetinin •iifllluna kuı· 
caktar. 

- Gerisi dördüncü say( ada - . iıstememektedir • Londra : 24 (A,A) - Port- -Gerili dôrdüncü agf ada•-



Utkular ayı Ağu tos ...... 
Ferit Celdl Güven 

- Dünkü nushadan artan -

26 Apıtoı ~ : BGyük ut· 
ku • Genç Önder bir gece nere 
Je gida:eltni k-..ye bildirme
di • Afyo• barb alanana doğru 
MllİZC• indi .• O glalerde her
••• Çeekl!Jllda bir çay ,öleni bek
ll)'Or4a • Halbul.i Ş~f nerede ise 
yeni bir devrin kapılarım düaya· 
•I• ıözüae aÇ'lcık olan b6yülr 
harbe bıılıyorda . 

26 Ağusto" aahıhıJ güaee dıha 
dotmamıfh, Türk bataryaları bir 
•jlzclan dtiımaa siperlerine ıayı. 
llZ, gBlleler Jıidırıyorlardı, tarih 
te pek az anılan bir lnem ve giz· 
lilikle dijer yönlerden askerler 
çeldlmit Afyoakarabiaanna yer
leftlrilmiftl . Dltman bunu anlı· 
mı•ftı. Onlar bir gönlll feHh
lalı lçi•de idiler.. Çüakl bu ıal...... •ört hdta öoee İngiliz •a.. law•iyeai•e blljlı bir he
,et clGıman Iİperleıilli gesmiıler, 
Yerdikleri rapotlınnda " Burala
"11•• Tir lder tarıfıoclen elde edil· 
_...,. imkla yoktar ,, demiıler· 
dl • Hlttl orduoan kumandanı 
olaa ıeoeral bile lzmirde kaygu· 
-lak içlade pa ıeçlriyordu • 
lngtlil bMne1iai• btltbnı Loit 
Corç, friio llÖJIMinde • Tlr.lder 
k.adileriai blı Vndan knı••
da balacsklar,.,. liperlere çar 
pp ... eaklar ve aal& buıala
rlDI ellerine •eçifemlyeceklv •.• ,, 
di1ordo • Kan dikmemek için 
bir ~k. .ı,ual ,1iriımelerde bu 
ha.emuıtak. Fakat &zerinden pçe
miyeeetlmize laandıkları aiper
ler, •atlGp ollıhkhna. Mı tiir-
11 lnaumıdıldm orda JefWe 
Tlrldeıe aaaal olur da •Jalt lrh · 
takla llai lftt ftrirletıılf •.• 

ltt• maciıa : Aaafartalardı, 
Saka~ .... wk iıtemedlrl• 
riae, bir de Afy09, ~Dumlupınar 
• lawlırmalr g**I ·· 

S.kiı Oll uatlik bir laarbden 

~---.... idi •• Ataflrkla dedlli fibi; 
'rlrls aı tel ....... ile 
rhla..bııa baıa it• tarafa ftçtiler. 

t>ıerlne fangıa itleri Iİnmıı 
lurk bir kl7 evfaia duvarı diltin
... reketıe•l•ri k.ralmıı bir kat· 
.... ilerinde ha11rlanan b&ylk 
Jlla , çok geçmede• JerİDe pti
rllmltd , Dumlupaaar harbinin en 
..ld•IMI U••Jıaı , bu harbi çe 
wlr• Bqk•m••daaın ajsıadao 

liogtı Vlner Jurnaf dan: 

dinlemiıtHc . O , bu kavga yerle
rini yUksek bir dağ tepeainden 
ıenif , soaıu2 ovaları .e,reden 
şahia gözii ile g6rilyor , yıkılan 
bir devrin üzerine doğan yeni gO 
ntı ; onun derin, her ıeye kolay 
Jıkla ıokulan aiizlerinio itıkları -
nı icine çtkip tekrar etrafına sa
çıyordu • 

D&tmao ordulara artık yoktu. 
AtıtUrk kendiai hrğr.nmİf olan 
)arı bir daha yenmi•, onları umud 
ve sözlerinde bir daha ıaıwt· 

mıflı • 
Genç Şef Domlopıaardao 1&1· 

le aeıleodi . 

- Ordular hedefiniz Akdenizl.. 
Yeleleri ürper mit , pulıyan 

nallarile ıablarmıf , atlarm sar· 
tındaki Türk aüvarileri dal kıhç 

Akdenize dotru akıyorlardı. Tllrk 
piyadeleri bu §&blanmıı atlardan 
geri kılmlyorlar:h • Ordu ; en 
ıon erinden , en öa erioe kadar , 
birbiri lçinı firmiıti . Baık.uman · 
dan ileri karakollarda geceliyor· 
do ... 

Ordu Akdenize ıftoüadc indi. 
Utlca da bitti . 

AtaUitk kılıçman ucıı ile bu 
çok korlruaç kara gllalerin üzeri
ne de bir üçGnc& çaprız çekli .. 
Kara bir tarih kapandı. Yeni ıe 
ıefll bir tarih bııladı ... 

30 Ağuatos utkusu TilrkOn Y•· 
ni baht kap11ıaı açtı , din nnıl 
Tflrk aüwarileri ıablıamıı olduiu 
hılde Akdenlze bir göz kırpma· 
ıı içinde inclilerıe , 1eai Türk 
aeel · de ,mai dema hede&.. ly 
a. bir 1•b111Mttll&a Aidif• . lhai 
pide , kıraallk caaıodan .,,11 
mıı , ıltdui glrBomÜJOr , kolcu· 
•U an.le duyal••Jor • Ha pn 
Jeni bir clevrimin bahara•• eriyo
na . Şahı.-11 iıee•hrimiı de
rircleo dariı.e lak yJldırım ıibi 
geçiyor. 

Düa otdu#u ribi bu,aa de 
Matihk l.de • lanei hedefi p• 
teriree Tllrk milleti oraya dotru 
bir alev pbl , bir fitek gibi Yarı
yor. 
Apatqe; bir tek udnı111111 &ar 

rw dejtlllir • Aptc.; Aaetir
k .... ,.. afnlari.i .. ..,. 
ıı11111JM bir .,., • O- ifla 
A ...... ..:a.1111 .,. ••••Jll . 

- litd -

Avrupalılann Afrik~ • 
1 

Fro111 aaa lyeti Ş.rl D~ 
...._ İtaıJ .. - Babet ••l•llD•Z· 
lal' do .. fhile Afrikadaki aömflr. 

....,. .. yenide• payl11dma11nı Ueri 
•lrlrol' Ye laubıo laOne ıeçmek, 
Bri7u - Kıllog pakt., yeriae ıe 
drllmek lıteai,oru, Uluılar soı 
,e&tıli pakaa._.a 19 uncu maddesi 
y.aklea ortay• çakaral ... b, İtalya 
••• tı.ltlı olan latekleri ,azdea 
ıefirilmelidlr, diror. 

A.fdkade, ma.tı .. il iki kltllı 
devlet alala Ll&er.ira ve Habefi• · 
taDtlı• ••n geri kılın biülD 
=:.-~ AYnl .. lı ..... • 8iml'1f•· 

Af1ika •rllaaıaı bir bakılınca 
Wı ... bir• llsl ,., göze çarp11tık· 
tadar: BaDno biri, Afriudıki top· 
~ •• ,,P bGJilk Brita.,a
aıa .efancl• d-t.U, FraaAllm q•
........ d. oldap, f.kat ba
na brı .. Ak .. 1141• oldDp ,ıbl 
.. J .. Jdı..,.. •1• 1ol1-ı •· 
_.cltlri ıae..U geçidedo ...ıı-
..,._1111 kı .. 11aı lıo1tl"'8 men· 
lellcQr, 

Fıı lcıJl)ırı Ce~llüttırik Ue, 
Ş.p deaisl, Portuit ve Aden ka · 
1ılıklarındaki iatilakimlar la kı · 
p•nmaktadır. Hint Okyanaeuaua 
grçitlerJ deSokotra ve •miral ada· 
ları ile tatulmaıtor. 

Kap ft Umut burnundab ge 
çen yotua arkasına ~azay Afrika 
birliji verilmif, tlmlrgelerie ço 
pu FnDf.lızlana elinde olan dop 
taıfıntla da, Gambiya, Nigeriya, 
Lıvre Leoae IÖmürıeleri ve altın 
kı11Jar1 IJe birblc Britaaya, en 1-
ot!mli DOldalan eıemuliti •llıaa 
ılmıthr. 

T Ol'f ak çoklata balrımındaa 

F r•••• ~.000,000 lrilemetre •a
rıltt.ı y~ tutan llm8rge •e mın· 
dıll altıod•lti topralrhın ile birin 
ci geliyor. 

Bnna karıı bDyllk BritaDJIDJD 
19,000,000 kilometre mnrabbaı 
teri vard1r. Fakıt •lfoı bak1111111 
••o, Fna•nm 35,000,000 ldfili· 
•• brır, bBylk Britanyanın A&l· 
••dl.ki töaalrplerü* 60,000,000 

Londrtı mtktubu: 
• 
/ngilteretle petrol 

• • • 
sıyasa ve tecımı 

Biiyük Britaoya adalırinda 
petrol kuyuları olmadığı için İn
gilizler petrol end8atr11ini ulaHI 
ekonomlarında en Gnemli itler 
dea Hyıyorl•r. 

Eodliıtri aleminde lasiltereyi 
ıon &11rda o yBksek uruna çıkaran 
Britaaya adıdalarının kömür ma
denleri . 

Anuak timdi petrol ç•ğ dır. 
İngilizler için timdi motorla 

rıoa gerekli olan petrol ıuğla· 
mele en kaygulo iılerdendir. 

Bunu çoktan arılamış olan ln
gilizleri• yarım asırdaaberi Pet
rol tirketleriode .,ıtıa psyıa11 el 
atmıt oldujunu biliyoruz. 

Ne olur ne olmız kömürdeo 
de petrol çıkarmağa çalııtıklan 1 
da malumdur. 

Pettol iıleri,le lngilterede 
en aıağı bir milyon işçi geçio
mektedir. 

IDgıltere bankasının Taymis 
gazcteeinda yaydığı bir istatik 
rakamlarına göre, loıilizler pet
rol iılerfoe 145 milyon İngiliz li 
ra11 sermaye koymoı,ardır. Bu 
sermaye şimdi yılda 20 milyon 
gelir getiriyor. 

Bu gelirin 61çiislloli anlamak 
için fUGU söyleyelim lci sermaye 
geliri ortalamaıı 1931 yılında yüz· 
de 12,9 idi. Ertesi yıl bu rakam 
yüzde 7 ye düıtü. 1933 - 1934 
yıllanoda yDzde 7,S - 8,3 • k•· 
dar çıkaraldı. 

Petrolan ıiyasal önemi lcadır 
ekonomik 111ğları da böylece •n· 
.laıılır. 

Şimdi petJOl motirleri iıleten 
en birinci gireç olduğuna göre bir 
memleketin eadöatri geliımesi pet
rol yugahımı ile ölçülebilir. 

itte lngilterenin 1934 yıltlKla 
petrol ıarfiyatı 4,137,000 tondur. 

Fraoeanıoki 2,460,000 ton ol
duğuna göre hemen ooun iki kata 
demektir. Otomobil sayıımt lagil
terenin A vropada ikinci ol1Dası 
ooun denizci olmatmdao ihri gelir. 

Bu rakamlara göre lrıgiltere
nin dtlDJada en büyfik petrol itha
latçıaı oldağu bellidir. 

ID hlJik ihracatçısı Amerika 
olchıla pi , 1932 yıbndA acun 
pek'Olt11111D dörtte birini Amerika 
oı~ ki ölçüıO dokuz milyon 
tondar. 

1933 yılıoda logiltere Venezii
eladea 3,300,000 ten, Amerikadan 
1,600,000 lrandon yin1J 1,500,000 
ton, Romanyadan 800,000, Mek
ıikadeın 700 000 ton getirmiıtir . 

8efka petı olların heptinden böy · 
le yüz binlerce ton ahş veriş yap · 
mlfln. PPlroldan lngilterenin al
data dergi 42 milyonu g~çiyor ki 
lriltön waricl&tın oa yedide biri de· 
mektir. Ba da motör dergiii olan 
31 mılyon tiroyı da ekliyebilirsİ· 
nİI. logilterAde petrol dAmart bul
mak ümidi hemen olmadığmdan 
bir harp çıkınca petrolsuz kalma 
mak için kömürden petrol çıkar
mıRa da çare bulundu. 

Ve 30 m iyon galon kadar bir 
istihıal de yapıldı. 

PttroldRn ye hut idruzenleme 
yolile maden kömüründen petrol 
çıkarmap logiltere sanayii çok 
önem vermektedir. 

nDfaın vardır ki, Fraa .. ya lııt kat 
tbtündtlr. ı 

Bundan baıkı loıiluılerio Af 
rıkadaki aömlrıelerlnde Frae11 
ya llıtlln olaa dala• bir larafı wr· 
ftr ki, o m, lluırclan lt8fl•J•• 
llmlrıeierinfn tl Kıpa bdar 
zencir stbl biribirlerlne baib ol
maktadır. 

1914 dr lıgal edllmiı olan 
llılınn berindeki mıadı hakkı 
T eorlk olarak kıldırılmıı bal•a-
·- Gerili dorddneii IGIJ(ada -

i&H 

26 Eylul 1935 
Dil bayramı kutlama 

proğremı 

--~ 
l - 26 Eyhil 935 pertembe 

giioü 11at 18 - 18,30 arasında İı 
tanbul ve Ankaradan verilecek 
söylev ve aytılar, batke.i •loaa 
De, belediye, ziraat bankası Ye yeni 
otel bılkonlar1Da konacıkradyo · 
larla yayılacakhr. 

2- Saat ( 20 ) do halkevinde 
bando ile halk tarafındın iıtiklil 
marıımız ıö1le11ecektir. 

3 - Dil bayramı kutlamall 
balkevi batka•ı t.rafıadaa •erile· 

1 
cek söylevle açılacaktır. 

4 - Bındo ile dil kurultayı I 
martı ıöyhaecektir. 

5 - Bir t•lebe tarafından dil 
dtvrtmi yönünden bir tilr okuna 
cıktır. 

6 - Halk••i IJeamdra BiNii 
Ok .. tarafıed .. tlil clnrimt:t-k 
kıada bir ıöylev Yerilecekth. 

7 - Bir talebe tarafaad• öı 
Türkçe bir meD&U•• ol&oaacak 
tır • 

8 - Halkevi Byelerindea Bı 
yan Vasfiye Avcı , Sıtla A"Vcı ve 
aıkadaıları tarafından hılk ıarki· 
ları çah ...... a.. 

9 - Hellı:ni ü,e.iııdea Yıl· 
man Y alg.•, Türk tlitt.ia .ı.aup, 
dil devriminin iç yld. dll k11n1 
muoun calat ... " elde •ttiti IO 

nuçlar ._.ille bir a,ta fttilecek
tir, 

10 - Törn , cemlauriyet m•r
ı•mız ılyleaerelc bitecektir. 

11 - Bosl•ün ,.reflae halk· 
evi, ilim evleri ve dileyen mOeı· 
.eseler ıece elelstriklerle, glnd'iı 
bayraklar I• dooaaacek ,,. o ,an 
çıkacak puteler dil dffrimi JÖ· 
nüncien yazalar 1ızac.ktır. 

12 -- Halkatlmilİ11 dil blrra 
mı•ızı k..aı.,an romtleri o göu 
hat kerim ize dal!hlacaktır. 

13 - Halkewade yapacak 
gece tllreaiade verilecek ayta M 

llylevlerto hlUGG blllbmaa cffa· 
leaebilmui için Halkeviaia hahçe 
Iİne ve C.H. ıPartiıi yeni evi ft 

urıy ÖDÜiie hoparlör konacakt•. 

14 - Ha protram bDtiin bıl• 
kımız için çıjrı yerinedir. 

Kadrolar gehnedi 

Orta öğretim okallarıorn it· 
retmea ldMlıol•n tehrimiae ula• 
bildiri lmemiıtir. 

Bugünlerde gelmeıi belden -
mekteclir . 

Sınaçlar bitti 
Li•, öjretmea ..-orta okul

l•rda puaıı" yatılı okumak iıte-
yealerln 81naçlarına din de denm 
edılmif Ye bitiıilmi§tir. Sıuç ki 
fıtlan kapah bir zarfa koaırak 
KfiltOr bakanlıian• gönderilecek· 
tir. 

Yaylacılar inmağe 
bati adı 

Havalana aon ıünlerde "f9J 
lalaıda .pmaja baıtama81 yay
lıcal•ra ıehre inml'p mecbur ltı-

rakmalctadır • Hergiin iç dkt 
kamyon hirkaç aileyi Adana,. ta· 
ıunlltıchr. 

Bflr6cete gidenleri• ıatibim 
bir k111D1 tirenle döamekl.dirter. 

Bajlarda oturaulınn ıayııı 
berıün biraz daha ezılmaktadar. 

Bir hafta, on ıüne kadar hiç 
bir illenio kılmıyıc•ğı 11oıhyor. 

Soyadı 

Y ağamii yanmda tlölıme atel· 
Jeti sabjbl ımılc (Dilsau) IOJ 
ad~ •11111. 

- Birinci •aJJfadan arlan -
buriln Araınlnal dnramlırinı, 
oynadıklır1 çok mDbim rolleri , 
bütün devletlerin buaa verdiği 
lnemi anlattı ve aöyleviaio son· 
larındı: 

" Adanalılar bu gDa ordumu· 
za laediye ettikleri dirdüncil ut.ık· 
lanaı kKıklaranda ıörmekten ••
vinç ve kıvanç içindedirler • 

Adıaaldar ergialilr, egemenlik 
ve devrim kavg•lanndı nasıl ber 
ıeylerioi bu uğurda dikerek ça
lıımııtır larH. yeni açılan bopoktl 
(hava tehhkeai) yolunda da ayni 
ı~kilde yürüyeceklerdir. 

Hele Adana çiftçisi bu yıl ıim. 
diye kadar Ycrdiji yüsde yaram 
uçak yardımını yüzde ilçe çıkar· 
malda baıbakan lamet lnlaBaDa 
iıaret ettiği ·hava tehlikesini kar· 
tılamak için blltDn yordr örnek 
olmnılardır. 

Şimdiye kadar ordumuza dört 
uçels nrdik. Gelecek yıl tlç dalaa ve· 
rcctlimiu iaaaıyonaz. 

Ôalmöacle At.türL, ka-v.etli 
bir Tlrldye Camh•riJeti kalara· 
mu IHr Tlrk ortluo Y•k• •e· 
tece11 ,,, .Adınıblu bıa iç Uç-&ı 
ıeve 1eve kıvaaçla werecektir." 

S•bri Gllldt• ıoara Milli Mea
aacat fabrika11 ve Fabrikı loçileri 
...._ lwJe e •h .e,l..t• .-ildi. 

Bu •8de mnimli bff lusmız da 
aUclflar an.ada açak tlrkllOnü 
ok ada. 

Ba alyte.ler hithce iıbayı
•s Tnfik HMi Bay-1 da ga
zel ve dejd alsler •yledik
tm ••a Uçaklama pnı• •arıl· 
dı ve Adana uçatının lrta.&aü 
llba1ımız açtı. 

Buadın aoara Milli Menıueat 
fabrikıtı u .. ın örtilılnü de 
fabrika adını Nah Naci yazg•• 
açtı. 

Nuh acl Y•zgaa kordelayı 
keıerkea ıanlırı elyledi: 

•Mıllt llenıuc.t fabrika11aın 

birinci uçafıaın kurdelhıoı kea
mek ıerefiai bua •erdijialzclea 
lnYaaç Ye ıeyınç duyuyorum.,, 

Dandan aonra Şarbayımız ve 
Nah Naci Y ızııo uçmınlrmllmı· 
za deierli biref aaat hediye eui
ler. 

Bu arada Uçman Teymen 
Hakkı, ılsterileo ilgiden Ye Ta, 
y.reaia baaaıiretleriaden kınca 
bıhıederek, orduya hediye edilen 
bu uçakl.rın daima iyi bir 4'Uret

te knllandacığıaı ıöyledi ve t~tek· 
kür etti. 

••• 
Davetliler hazırlanan yerlerine 

geldiler w limonata ikram edildi. 
Bu arada üç uçağımız birden ha
valandı ve ıehrin üzerinde epiy 
möcLJet uoarak hava kurumu ta
raflıda o bazı.danan vrcizeleri at· 
talar . 

Uoaklar11111z dotraca Ceyhan, 
Oıman .. ye, Dörtyol, KozanJ(adirli, 
Taraus Ti Mersin üserinde de do
laıarak Teoiselerden attılar ve ph 
rimize döndüler • 

Bu gidit geliı, 2,5 allat ıürtnüf
tlir. Ôğle.lttn aonra tekrar ~arak 
yiaı t.lana inmi"8rdir. ... 

Uçmanlar onuruna evvelki ak
pm Yeni otelde Belediyemil tara
fından , don akşam da beladlye 
bahçesinde Milll JI• .,.. •bri· 
mıı tarafından yemek f6leni ve· 
rllmiıtir. 

İranda 
• 

Arteziyen kuyuları 
lran h6ktmeti arlePJyea ku1u

ları açmak için , Avrupadan ge· 
tirttiği uzmanlarla ülkenin her ya 
mnda aratlU'ıaalır 7aptlrmııtır. 

Sonra ıuraıaoı 
mi7ecetim.ki ~ 
kiki bir vakanm Mil~ 
lü eler bir aca 
kOıO dayguaunu• 
oatarllllfhc' ; ~ir "1A 
baıınct.. geoenia 
teroimım o&.ttllfi 
türkWoü dini~ 
mevzu hakkında D• 

ve ne giıli oldtl,... 
zom kahnas codt • 

• 
kAl'I eöılerin iınMllil"~ 
hakkım yermiftir 
cıktan matnır 99 

dan. 
Evet bir halk ti 

ıına ofıalt otak 
.. dilerek besteıtenotit 
tir denebilir. 

Halk tflrkOleri 
arattırma •e incel 
devrimde değildir. 
uzun müddet ur 
Ve o zengin uıueal 
bu çahımalara d• 

Uımanlar , yaptıklan ar•ı · 
tırm•nn ...,.n.rmı hik...._ 
~--iıleı.&ir • lL-----~~ 



~ Bin yıllık tuyuklar 
~ - --- ır:ma .. ............ ____ _ 

-~ ltla8Q:D, Ttbk dili bayramında ( 3 ) Endik kişi tilülsUn 
9~' ~flit •bınudu anmak bizim İl turu yetilsün 
· i• O... borçtur. Toklu bödi yitilann 

. pil ~ .. 886 Yıl önce yazdığı Kaygu yema aavulun 
bili ~ löılükten alacağımı zbirkaç Dünyama iıleri öyle düzelsin 

'1111 ':·~.• bugünkü Frenk ede- ki ahmak insanlar uyansın . Kurt 
~ tgıl fakıt dilleri de doğ- kuzu beraber gezsin ve kimsede 

~ w: ~ b' 1'&rlcçeıuizde olgun ve duy· kaygu kalmasın . 
~ ır edebiyahn varlığını göste· ( 4 ) Eydi senin ulhu 
,, ~. dtirli Örneklerden sayela· Emkek telim itbu 
~· 
~ 1~ yıı Öoce ergin bir durum· ~:::~~:::!g~1~:ğrtlk 
r&•1' 'flı:ı110.u gördüğümüz Türkçe 
ao ff ti ık bır dil değildir. 
~ ~ ~k~ilir belki onbia yıllık 
~ ~'daha da eski dir. 

dO ~ S' Q• k.ökf eri ilk ana dilden 
~ ~1~bı duruyor. Kişi ne gün 
_..,,. 'I• haşladiyae Türle dilide 
ot' • ••kid' ._ ar. 

~~,r' t~• Yazılacak Tuyuklar 
l den değil bir sözlükten 

~ -~ 1 için biz onun duyğuları 
ıa rr llllerı ile olduğu kadar 

ı ~ 1 Q de uira,acaiız: --! a_,lhtk ml11i kumıltı 
eı-::,; ~,.llıç mengd yumıtlı 
~. t~lıim engdr yumıttı 
"1- ,. '- Ilı menin aargarur 
'i ~ S 'Özleri değigtirmeden 
1Jit ~j . 18Z•aıaya göre bir daha 

jdt~ ~ 
ı,.b1~ ~ bent kumutlu 
~e 1 f:olllllıç bana yumuttu 
~1~~ ~.:ın onn emlttl 
• .,.......i ~ ~ benim sararır 
--~ lilıye olan özleme heni 

r'~ t heyecana getirdi, Beni 

Dedıki senin uğı onda çok 

emek çektim . katı dağlar yum 
şadı , gönlüm saoa yürüdü . 

(5) Türlıiğ cecek yesıldı. 
Barcın yazım gerildi, 
Uçmak yeri görıildii, 
Tuluğ yena gelgrisüz. 

Tiir lü çiçekler açtı, yeı ler ye· 
§İl atlas döıeodi. 

Cennet yeri göründü, ar tak so· 
ğuk dönemez. 

(6) 

(7) 

* * * Ôpkcm gelip uğradım, 
Arslanlayu kükredim, 
Alplar başın toğradım, 
Emdi meni Jdm tutar. 

* " * 
Uruncak alıp yermedi, 
Alımlık birsu ermedi 
Adaılık un oturmadı, 
Kalan eren tlrkeşir. 

Emanet almaktan usanmadı, 
aldığını geri vermedi. Alalacakfa. 
yı iÖrmekten sıkılmadı. Şimdi de 

hana karıı asker topluyor. 

* . " ed• L_l be b,~tı, gönlüm oaa eğildi, 
I l'·. 'llın lı1rardı.) demek (9) 

511 ~~ 
Emdi ul/wn utlıundu, 
Gidirı telim ükündü, 
11 bulgalı /kendi, asi~ ı , ~. ~ıe yabancı gibi ıelen 

• ~ bngüakil dilde de var· 

,ri '~hllak ) taki kök ( kı 
di' ) IGzGade vardn . Ru 

~ 
~( ı ) ( haydi kot ) yerine 

~ ,__ derler . . 

Anday erin kim ular. 
Düıman, <liyor, uykudan uy~odı 

· sonra barış yapmadığına peşi 
mao oldu, 

Böyle adama - henden baıka • 
kim yeoebilir! 

• • • v~lllak ) toplanmak ' bli 
~~"dadır. Yumak. yumut (9) 
~ -~ '~•ardır . ( uthık ) aşk 
"'JJ l) 1ecan demek imiı . 

Tümarı çeçe/\ llzidl, 
Bı1künden al yazıldı, 
Ükıiı yatıp uzaldı, 
Yirde kuba ayrışır. aol'~- 8:'di tızı ererler 

fdt'~ ~ ~tgi bilik bğ 
J tf11. l.~l" t öğiitlar 
~' ~ ~- bulur enger Hğ 
ıti' ı' ' ~~•nda ilim ve f nilet 

t ~~ ~ •~rdı . Sözleri birtr 

~"' ~ . 's::nlüm onl11 la safa 
1 ',ı ı,,~ıltıırdı. 

Bu da hıbarr tavsif ediyor. 
Görülüyor ki dörthin kilomet

re uzaktaki soydaşlanmızm bin 
yıl önce YfZtlan kitaptaki dilleri 
bize okadar yadırgı gelmiyor. 

Köylülerimize gelinct; onlar 
bunu bizden daha iyi anlıyorlar. 

Filistin de : ~,r\ k 
A~esi 
11,'f .. ~Ye binden fazla Karaya asker çıkarma-
~~· ,~ ~tirak edecekmiş ğı sınıyorlar 

•• f ~~t. ~ ·-m.-.-
~ ı'ttııı.~ı't't!) gazetesinin Kudüs Hayfa - İngiltere donaoma· 

1., l"'Cttf tn alarak neşrettiği sıodın Lir kaç zırhlı Filistin ile 
~,,,. ~ b· @Öre , Şarki Erden Mısır sabi ileri arasında dolışmak 
"./' .t; \... il~ Arıp kongreıinin j tadır. Geçer.lerde bir bt"y~t ıcva · 

L~ ~ .. 
1
Çin lazımgelen teşeb - bili teftiı etmiş , hunu müteakip 
~11••ğa başlılmıgtar. bir zırhlıdan 400 kadar asker sür· 

,, ~~ •, •on defa Ammanı atle kayıklara binerek karaya çık· 
t .~ .. alan Hicaz veliahtı mış ve bazı mımıvıalar yaptıktan 
ot ~tiltelkinatı üzerine ya- sonra zırhlıya dönmüşlerdir. 

•1t.ı1..111ektedir. Muhabi · İngilizlerin bu manevraları 

'~·' "'11UQ b ~ la f • alularsa bu kon yapmaktan maksatları, bir harp 
~ ~ •e kzla rnurahbas işti - zuhurunda karaya nuıl asker çı 
~~ '-•ıııııı 0nuşmalar, bilbaa karabiJecekleıini smıımaktao iba· 
~ ~ ~ '~ttluioin ıelimeti ret olduğu anlaıılmıthr. 

•. ~ı-,:' terafıoW.ki Arap A sArı·ıer '·' ı...,·,,111 lllluhafaza mev· U 
lo' t ~, Pılıcaktır. 

~ ~rgisi 
~~1 ~i ~~lata gitmig olan 

~-ı ""'trı · 
1 / tt,,."\~'f• 11 

Umum müdürü 
V.rt ~~ ~thhabi buraya · 
A,,~ ~~"•taf 
l~l."'ltt,_ 8 

iBe:- utta bulunaD 
'~, ıİ~lırı .Fuat Hamza 

ttft. ~liıl~ Caı illkeainin Şam 
'~'6-'t't!~tlllltıi meselesi 

.,ltt •I § \re bu huıusta 

~1111tllr. ' 

Halebin garbında mı 
yerleştirileckler 

Milletler cemiyeti umum ka · 
tipliği, Suriyeye nakledicek Asu
riler hakkında İlkan komisyonu 
nun verdiği raporu neıretmiıtir . 
Bu rııporda , Asurilerin Halebin 
60 mil garbiode iskan edilecekleri 
ve nakil masraflarının Uluslar ce· 
miyeti ile Irak hükumeti tarafan
dın yeril~ceği yazılmaktadır. 

( Türle Sözii ) 
-
SON DUYUKLAR Irak haberleri 

Tarım Bakanı 

Yanındaki uzmalarla 
Giresona vardı. - -

Gireson: 25 (A.A) - Tarım 
Bakanı Muhlis Erkmeo, yanında 
Ziraat Bankası Genel Direktörü 
Kemal Zaim ve mütehassıslar ol
duğu halde bu sabah Karadeniz 
vapuriyle şehrimize gelmiştir. 

Millet meclisi tecil edildi 
Miliet mcr.lisinin Eyh11ün onuncu 

gününden itibaren kırk beş gün 
tecil edilmesine (lair iradei mülkiye 
sadır olmuştur. 

*** 
Barzan mıntakasmdaki di

vanı örfi işleri 
Barzan mıntakasındaki Örfi mec· 

lisi şakilerden dört şahsın idam, 
ve 41 işgali şakka ile müebbeden 
mahkumiyetlerine • ve 10 cenup 
mıntakasına nefi edilmesine ve 5 

' 11 

Sayfa: 3 · .. 
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Adana Borsası Muameleleri · :· 
PA'MUk v.i közX 

·-------------~--~- Kilo Fiyatı 
CİNSi Satılan Mikdar En az En çoL. 

IC. S. K. S. Kilo 

K&pımilı pamülC 
Piyasa parlatı •• 36,25 37 
Piyasa temizi ,, 
laoe 1 38 41.62,5 

•-~--,,~~~~-----•-n-.;-----~1-:;;:~_:_---1---------~------m•' iane il 37 39 m; 
Ek.ııprf'R 39 43 

1
_K __ le_v_la_n_ı ____________ 43_ 1 

YAPAGI 

Beyaz ı ---,.,-.;:~-

Siva h - 1-·----· 
Ç 1G1 T 

İstanbuldaki 
Yunan Hava Filosu 

memleketlerine döndü 

Bağdat lsldhiye mektebine, ve 10 
şahsin heraetine karar vermiştır. 

Şakavetle müttehim ve divanı

örfi tarufınJnn idamlarını karar 
verilen 1 lnlil Hoşvi avenesinden 
Ömer Gurani, ve Mehmet Mahmut, 
ve Mulla zade Jsınail Şirvan Ma
zan vo Markesör nahiyelerinde 
idam edilmişlerdir . 

Ekspres 1 ~ 
-,,.ı"-n~e=----------------•-=2~.1~2~,S,__ __ , ________ 

1

1 _____________ _. 1ımoıı 

1 __ Y_e_rl_i_,..,"Y=-=em __ li~k,,~----•------' ~ı---------~ı~--------~---~~'n 
,. ..Toh uroluk,, 1 

1-------------------~~~~~--~--------------------ıı 

--İstanbul: 25 (AA) - Birkaç 

güdenberi şehrimizde bulunmak 
ta olan Yunan Hava },ilosu bu-

gün 16/35 de memleketine dön
mek üzere Büyükdere Uçak lima· 

anından havalaomıştu. 

Yunan filasuna havada uçak 
filomuz refakat ctmi~ ve Yunan 
lılar Büyükdere rıhtımında, İstan· 
bul Süel Hava erkaniyle Tllık Ha 

va kurulu İstanbul şubesi direk
törü ve er kanı Sarıyer ilçe bayı 
ve kalabalik bir halk tarafından 
uğurlanmış !ardır. 

Antalya d~miryolu 

Karakuyu - Sandıkh 
arası açıhyor 

Ankara: 25 (A.A) - Afyon -
Antalya hathnın Karakuyu -
Sındıkh kısmının bitirilmiş olma· 

ıından Sandıklıda yapılacak açıl· 
ma töreninde bulunmak üzere 
İıparta ili ıtdına 20 kişilik bir 
heyetin Sandıklıya gitmesi karar-

laştıralmış ve hazırlık baılanmıı
tır. 

Romanya 
Ulusal Bankası 

db·ektörü 
Bükreş: 25 (A:A) - Fioıns 

Müsteşara Demetre Konstantines 
konun Romanya ulusal banka di 
rdctörlüğüne tayin edildiği res
men bildirilmektedir. 

Yunan ordu ve donan
masını kuvvetlendir

mek için 

İstanbul : 25 ( A.A ) - Ati 
nadan bildirildiğine göre mevcut 
kuvvetlHin yeni silahlarla bezen 

mesi ve 75 yeni uçak bir kaç dost· 

ruyer ile deoizaltı gemisi alınma · 

sı kdTarlaıllrılmışlır . İhtiyat as 
kerlerin de terhisleri şimdilik 
geri bırakılmıştır . 

~~-------·--------~-
Hicaz hath 

. . 
ıçın 

Haytada bir kongre 
akdedilecek - _.,_ 

Hayfa - 10 Birinci teşrinde 

burada toplanacak olan Hicaz 

battı kongresi hakkında Hicaz hü
kumdi §U tebliği neşretmiştir : 

" Hicaz hükumeti ile :Fransa 
ve İngiltere hükumetleri arasında 
Hicaz hattı için cereyan eden res 

mi müzakereler neticeıiade, birin
ci teşrinin onuncu günü Hayfa 
ıehrinde bir kongre akdcdilmni 

tekarrur etmiıtir. Bu kongrenin 
müzakeratJ,1 hattın islahı ile Hicı:ı 
erazisinde yörütülmesi meselesine 
haaroluoacaktır. Hükumetimiz bu 

hattın lıir İslam vakfı o!ması iti 
berile mülkiyeli halckırıdaki ook-

tai oazıuını mubafau etmek kay 
dile, kongreye iıtiraki kabul edil-

l miştir. ,, 

HUBUBAT 
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*•• 
Bir takım şakilerin Şirbaz 

kuvvetlerine ilticaları 
Divanıörfi mecliıinin tesirleri 

neticesi olarak şakilerden ve Halil 
Hoşvinin mesai arkadaşlarından 
« Blaoe karyesi ,, reisi Kasım ile 
avenesinden on kişi Şirbaz askeri 
kumandanlığına leslioıinefis etmiş 
ler ve Halı l Hoşvi ile teşriki şaka
vet ettiklerine nadim olmuşlardır. 

Müttlbaki eşkiyanın da yakında 
hükOmete t eslimi nefi~ edecekleri 
lcuvvetle ümit olunmaktadır. 

Akara ve zibar mıotakaluın
da ki fesatların kati bir surette 

' tedipleri için divan örfi mtclisi 
ouya rıakil edilmiştir. 

••• • 

Şeh Cevan ve i\venesi 
tahliye olundu 

Bir kaç ay evel divaniye, ve 
mıntakaoın luvaleraoda çıkarmış 
olduğu isyan harek~tiyle müttebim 

1 ve divan Örfi meclisince hapisle· 

1 

rine karar verilüp Kerkük hapiı-
hancsinıle hapis edilen Şeb Cc · 
vın v~ avenesi millet meclisi tara-
rafından tastik edilen af kanu 
aundan istif11de ederek evvelki 
cumartesi akıamı tabliye edilmiş 
tir. 

••• 
Mahamiler af olundular 

MesaiH siyasıye ile müttebim 
ve bir sene Kergükde ikamete me· 
mur edilen l\1ahami Zibaa Gıdbaa 
ve Memet cercefci beyler af edil· 
miılerdir. 

••• 
Habızbuz veeısalah gazete-

leri tatil edildi 
Habızbuz rdikimiz beı hafta 

ve elsalah bir ay müddetle tatil 
edildikleri haber alınmıttır. 

~~-------·------~~-
Danunçiyonun 

kitabı •• 
Meşhur ltaiyan şairi Gabriyel 

Danunçiyo b"r kaç yüz sayfalık bir 
t ser yazmış, bunu ltalyunın Par is 
ülçis ı cl ıle Frinsa Cuınur Başkanı 
Lebrön'e su·ımuştur. 

Bu yazılar . bir çok tefsirlere 
yol a çrnıştır . Çünkü t>üyük bir kıs-
mını lngiltr r•'yo vo Cencvreye şair 
tnrofırıdan yapılan ncı hücumlar 
teşkil ı tmektedir . 

Frnnsanın İtrılya İlö beraber ol:. 
mnsı ve onun asığlarını koruması 

için 1talyan şairi, şu sözleri söyle
mektedir : 

" Biz, her zaman ulusal hürri
yetimizi korumak uğrunda bütün 
zalimlerin karşısında ayakta dur
duk . 

.. . Bu kaJar sılAhlanmış vo bu 
kadar korkak olan bugünkü Av· 
rupada cömertlıkten bir iz, bir eser 
knlınemı~tır . 

Kısa görüşlü politikacılar, tohta 
kafalı işyurlar tembel tembel hiç 
olmıyacak şeyler üzerinde konuşup 
dururlarken enerji ve hürriyet 

duyguları kinde bulunan genç bir ı 
ulus, l ·nları sapıtmaktan ahkoyu-

•• Yerli 4,ı~-;s--·--4.,...,2~oc-----

., Mentane 
2,80 3,12,5 Arpa 
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Delice 
Ku~ yemi 
Ketı>n tohumu 
Mercimek 
Siııam 

.... Salih 
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-Alfa " 

Liverpul Telgrafları 
25 I 9 I 1935 

Santim Penc 

1 
Hazır 6 37 
1 inci T. V 11deli 5 89 
l inci K. Vadeli 5 

El Hint hazır 5 
ıo Nevyork 

700 
600 

700 
600 

Kambiyo ve Para 
~ Bankasından ahnmııtır. 

Liret • 9 I 74 
Rıytmark 1 'gf 
Frank"Franııız.. 

,-

Sterlin "lnıiliz,. 617 50 
Dolır .. Amerikan .• 72 50 
Frank .. lnkr,. .. -

Yazlık sinem.ada 
bu akşam 

Lüks ve şık kadınlar bOyük vo debdebeli saray ı.ıalonları ve bunla-

. 

' 

rın arasında geçen çok ince Vd içli bir tışkın hikAyesi, işte: Lilian Gich, 
Marie Dreseler,Rod La Roquc ve Conrad Nagel gibi dört büyük yıldızın , 

temsil ettikleri, 

Bir gecenin rom.am 
fevkalade mizansenli fılmin muhteviyatı. Bir kadın ki iki erkeği birden 
sevmliktıı 'e bu yüzden hangisini tercih edeceğini bir dürlü kesti reme· 
mektedir. Pek meraklı mevzuu muhtevi olan bu eseri bu akştım gelip 
görünüz Bu iki erkekten hangisinin bu kadma daha lAyık olduğunu 
siz tayia ediniz. Bu suretle bir müşkili ortadan kaldırmıg ve halletmiş 
olursunuz. United Artists fılmidir . 

Gelecek film : 
Milton'uauzun bu mevsimde göreceğiniz en son eseri 

Ballalaa çetesi 
Pek Yakında 

• 
• • 

Nibelungen filminin unutulmaz yaratıcısı ( Pol Rihter ve Viyana ope· 
rası baş muğauniyesi İren Ayzinger ) in bir sureti fevkalAdede temsil 

ettikleri , 

Kralm Oizdesı 
ve gine büyük tenor Jözef Şimid'in bütün dünyada alAkı uyandıran 

fevkulAde filmi, 

( Dünyayı dolaşan şarkı ) 

yor . I 
~esele, birbirine eşit olmıyan 1 

uh. _Jor arasanda bir çarpışma de -
ğildir. Mesttle, Avrupa medeniye· 1 
tinin esasını ve kökünü teşkil eden 
y~ksck bir düşünüşün , bir fikir 
kuvvetinin zaferini baıarmaktır. 

Şüphesiz, bundan büyük hülya· 
lar doğmakta ve bunu genişletip 
büyütmektedir • 

' 

5894 

Bu büyük hareketin karıısıoda 
ise zavallı politikacılar , banker-
ler, iı adamları larşı koymak isti
yorlar . 

Fransnda yetkili cevenler, lıal
yan elçisinin bu mektubu Fransa 
Cumur daşkanına vermeeini şaire 
duyduğu saygıdan ötürü özel bir 
hareket saymaktadırlar . Bunun 
siyasal bir anlamı yoktur. 

1 \. '• ~- ..,. .l · 

.. 
l 

. 
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Yugoslavyada 
işyar aylıklar• indirildi 
Yugoslav hıikfimeti 17 EylU\ 

rihinde ydptığı bir toplafltıda , 
vlet işynrlannıo aylıklarının azal
ması hakkındaki huyurultu-ka 
ununıı onaylamıştır . 

Bu rnesnle hnkkındn çıkarıla• 
r b IJırikt~. gc(nrnek için lüzu
u olan ş,.yJcrın Cıallarmın ucuz 
m ısıodun ve so' yıllarda devlet 

utç sinin açıkla kapanmıs o i ına

ınd n ıloluyı hııkfim tin, işyarlora 
erdı~İ • paholılık z.ım nı • nı kal
ırm-:k zorun ta kol.lığı söyl ınmek
dir . 
lçindo bulunulan genel bulıran 

ii ündı•n vergilerin nrttmlması 

imkansız ol<luğon:ı göre bu tedbir 
bilhassa gereklidir. Bu tedbiı le 131-
de edilen ekonomi 400,000,000 di 
Darı bulmnktadır ki bu, işyarlarlA 
emeklilerin aylıklarının yüzde 7 si 
aisbatindedir 

Bakanlar ve llbaylnr başta el. 
mak üzere en ufak işyarlarıı kadar 
herkesin aylıkları indirilmiş , yal . 
nız muvazzaf küçük sfibaylar bu 
tedbirin dışında bırakılmıştır . 

ıyasal gerginlik 
epice gevşedi 

- Blrl11cl sayfadan arlan -
Roma : 24 (A.A) - Bildiriğde 

•arumun paktın bazı maddeleriy 
le esuına dayanarak inkişafı im
•&nına dair olan lnıam bazıları 
tarafında-.ıtpaktın 16 ınc-ı ve 22 
iPci maddelerine iıaret olaıak tef
air edilmektedir. 

Roma: 24 (A.A) - Kabine 
Mesioada hava taarruzun• karıı 
eığıaacak yerler yapılması için 
bir milyar liretin ıarfana mezuni · 
yet verilmittir. 

Cebelüttarik : 24 (A.A) - Bir 
İeriliz vaporu 150 hava ıubayıoi 
karaya çıkumıştar. 

Londra : 24 (A.A) - Parle 
•entoda Fransız - İngiliz guru 
t.u baıkana ıeneral Speaıs bir 
~i1evinde F raoaanan uluslar ıoı
J•leaine sadık kalmasından dolayi 
fevlcelade memnun olduğunu söy
liyer~k lagilterenin Pakt11 merbut 
v.t ıosyetesioin diğer azHı ile mu
ubık kalarak tHbbutJarıoe ria 
yete ve ıoıyete tarafandan muta 
arrıza ka,§ı kararlaştarılıcak bü
t&n tedbirleri tatbike "azmetmiş 
lıalunduğunıı bildirmittir. 

Mailly: 24 (A.A) - Tamamen 
makineleştirilmi v" bir suvari 
•layı ile takviye edilmig hir Fırka· 
DID malıineteıtuilmiş bir fırke · 
ya kaı~a olan durumunu anlamak 
için manavralaraı baılanmıştır. 

Manavralar 27 yabancı subay 
loünde yapılmaktadır. 

Nevyork :24 (A.A) - Avru
padan bugün gelen mubimm~ t 
itleri mutahassısı BernHd Baruch 
:Ameıikanıo bitaraflığıaı mubafe 
za tçin muhariplere biç bir mal 
ıatmımHı lazım •g,.ldiğini söyle
mittir. 

Londra : 24 (A A) - Muıul 
oil fild kompaayasa gerek kendi -
ıfain ve gerek ortağı olan Britis 
Oil Devdopmen lıumpınyısının 
tamamen İtalyan kontrolu altına 
ıeçtiğini yalanlamaktadır. 

VışinğtoQ : 24 ~A.A) - Mu 
himmat lcontrolu ulu11I ofisi bu 
gün ilk toplantııını Hulun bakan 
lığında yaparak Rozvelt tarafm 

bitaraflık kanuuuoa göre i 
lla edilebilecek IAmbargoya dahil 
edtlecek aletlerin liıteıini tanzim 
etmittir. 

Roma : 24 (A.A) - Gazeteler 
Ulaılar eoıyetesiain İtalyan -
Habeı anl•tmazlıiı ittihaz etmek 
fatedlti suretli teıviyeoia İtalya 
için kabul etmek imkanı olmadı· 
(iıaı belirmekte devam jetmekte
ftlir. Triltuaa fHeteai diyor ki: 

Uluılar ıoıyfJtetial tatbirk •· 
.... ti uluı ne olar• olıun ea zi. 

atle mubim olan cihet aalaımaz· 
D bot pı:eıipler ve 7••ht oldu 

İmam Yahya 
ölmemişmi? 

- Bzrincl sayfadan arlan-

Emir Seyfulislim iıi eline ıhrt 
almaz ilk defa kale ve hapishane
leri kııpısını açm ş ve buralarda 
gerek siya. i ve geıek idi cüıüm· 

lerdcu dolaya mahpus bulunao 
ne kadar m11hkum var ;a cümlesi 
hilakaydüşut aff~deıek serbest 
bırakmıştır . Bunun ilk icraat Ye 
menlilcti bir kat daha mes,ur et· 
ıniştir . Veliaht bununla kalmı· 

yarak derhal askeri , m1ili , adıi 

ve b•yındırlık i~lerini tetkik ~t· 
oaeğe baılamııtır . Emir , devle 
tin bütün teıkiıatıoı yeni Lışdan 
gözden geçirmek ve bunu a rtn 
iC'abıoa uygun bir şekilde ıslab 

etmek fikrindedir . 
Yeni İmam islibata başlama

daa önce memleket dahılinde bü · 
yük bir ıeyahıta karar vermiştir. 
Bu seyıhatta refakatine bir çok 
devlet adamlariyle kabile reisle 
riai alacak ve ev\'el emirde ordu 
oun modeı n bir şekilde tanzimi 
ve hudutların tahkimi bakımındao 
işe başlayacaktır . Bu seyahatte 
öner merkez hükümetle iyi geçin· 
meyeo bazı m•ntakalar da ziyaret 
edilerek orkdaki rüesa ile görüşü· 
lecek ve aradaki her t:jrfü süi le· 
fehhümler kaldıı ılarak Yemen 
katuaaın tam bir birliğinin teıi 
sine çalışılacaktır . 

Avrupahlıurn Afrika
daki sömürgeleri 

·- ikinci sayfadan arian -

yorsa da, büyük Britanva, pratik 
bakımdan, önemi olan tekmil nok
talarda egemenlik haklarını sat· 
lama bığlamışhr. 

Ekonomik Bakımdan BOyilk 
biritaayanan ıömüıgtleri Fransa· 
nın ıömDrgelerioe üstilndilr . 

Aralarındaki niıbet 60:1 dir . 

' 
( Tftrk 8ld ) 

Adana su işleri müdürlüğünden: 
l - Tarsus kasnhası civarında 

Kalburcu savacoğı ile Kölcmusıılı 
Bardan tahlıye oyağımrı kavşıt ye
rinde ye bu ayağın bir kıyısından 
öteki kıyısına kanal dahinin altın
dan grçmek üzere 45 metre uzun· 
luğııııda betondan bir sifon ile lıu. 
nun kfirgir teferruatı Kalburcu kn
rıol i le şorlaltı n i lnlıı ve şcvlı•rınin 
koplumulnrl '' tahkimi ve sifonun 
nihoyetindtS hotoklık içinde evvelce 
O\•Jlmış olun A konolına bırlcşnıak 
üzere 2170 metre uzunlu<ruuda ta-o 
honı bir huçuk metre enind+ı yeni-
den hır knrıuf o~:ılnıosı 7248 lira 
( YeJi lıia ikı yüz kırk sekiz liro) 
keşif hc<leli ilo nçık eksiltuwye çı
karılmıştır. 

Şartname, pllln "~ kcşifnamelar 
Adanaıln su işleri dairesinde bulu
nup isteklilere gösterilecek ve ar 
zu eılenlere bunlıırı tetkik ve iade 
etmek ÜZ"re birer suretl· ri vcril'l· 
cektir . 

2 - Açık eksiltme 935 yılı ilk· 
tE>şrinin 2 inci çarşnmbo giinü öğ 
leden sonrn suut on beşte Mersin 
hükumet konoğındn yapılacaktır. 

3 - Mu\'okket teminnt miktarı 
544 (beş ıyüz kırk dört liradır) 

4- istekliler Su veya nn(i:ı m i-
diirlükleriııin bir sinılen alınmış bir 
miitıahhit elıliyetnaınesini, J icuret 
odasıudıı mukayyet oltluğuna Joir 
b:r Ycsikayı ve muvakkat teminatın J 

Mersin malsondığınn bu iş için yn
tırıldığınn dair bir mnkbuzu ko · 
misyona gösterecckl1?rdir. 

Bu V• sikaları bulunmıyanların 

hu eksiltmeye g·reıniyeceklcri ildn 
olunur.5869 18-21-24-27 

r ~ 
Dünyayı dolaşan 

şarkı 
Bir güzellik menkabeai 5889 

su işleri Müdürlülünden : 
Elmas, ahun, bakır, fil diıi, kau
çuk, ıeker gibi maddelerin he 
men hemen ya hepsi ve yahut da 
çoğu Büyük Biritanyanan sömür· 1) Ceyhan kasabası civarında ve 

1 

gelerinde çıkmaktadır . Ceyhan ırmağı sol tarafında mev-
Portekiz, Angola, Mozambik, cut ma1ımuzlnrın tPmir ameliyatı-

ve Kapver, Madeira 11dalarile Por· nın keşif bedeli olan 3433 lira 32 1 

tekiz Ginea'ıiyle Afıikada eski. kuruş mukabilinde açık eksiltmeye ' 
denberi elinde tuttuğu eömllrge çıkarılmıştır . 
lerioi barb\cn ıonra da koruya Şertonme pltln ve keşiCoamclor 
bilmiıtir . Adanadn Sıı i~leri dairesinde bu-

Yaloız lspanyollaran durumu l unduğundnn isteklilere gösterile-
Laşkadar . cek ve arzu edenlere bu evrakları 

Bu güokü günde İspanyanın tetkik ve i:.ıdo ctınc:>k üzere birer 
elinde , yalnız hava ve iklim gü- suretleri verilecektir. 
zelliğinden bıgka biç bir şeyi ol· 2) A\·ık eksiltme 935 yılı hirioci 
mıyan Kanariya adalarından 800• teşrinin 8 inci snlı günü sabahleyin 
ra • vaktiyle aahıbi bulunduğu saat onda Adnnaıla Su işleri dairo· 
büyük ölçüdeki sömürgelerindeo sinde müteşekkil komisyonda ya-
art• kalmıt ve dar bir şerid ha· p\lncaktır . 
linde olan Rio dö ÜJo kıyıl•rı ile 3 ) Muvakkat teminat miktarı 
her yıl, sonsuz kan ve para feda· (258) liradan ibaret olup istekliler 

26 Eylıll --
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Taran 
Fabrikası mamulAtl arasında Hesabını bilen ev Bayanları işlerin• 

yarıyacak her şeyi bulabilirler 

Halis filtre 
Turan Zeytinyağı 

16,5 ' 5, 
Kiloluk 

2 ve 1 
tenekc·ln 

T uryağ: Yeıııekl • k yoğlor. 

Ece : Temizlemo tozu. 

1 U rs il : ÇBnıoşır tozu • 

Hu a• Sn bunu evin bü · rm • tün işlerimle kul . 

lonıl:.ıbilir . 

B b 1 .kü~·ük 1 anyo sa un arı.ve hü· 

vük ol • 

T raş sabunu ve 

kremi. 

Baronia: Güzellik yağı. 

Karyesi 

ICenup viliyetleri için AcetJ 
tası ve deposu 

R a s i h z a d e B i r a d a ·, 1 e r 
Halefi: Rasih zade Feyzi : Adana P. K. gj 
Telgr. Adr. Rasih zade: Adana 
Telefon : 90 3-SO -

Belediye Seyhan deftardar~~~:~an:006. 00ümü 1 
Ttırlıı 

675 ------------------~------------------~ 
Yukarı lnnaplı 
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50 
100 
183 
127 
320 
200 

Fen memuru aranıyor 
Belediy0Hniz Fen işleri kodrosonda oçılc bulunan Fen ıneınorl 

Nafıa Fen ınek tı>binden voya sanat mektepleri inşaat şub~8 ·~d P 

zun ve yahut bu Jı>röc~do talısil ve t~crühı, gôrmliş olan hır 
alınacnktır . 

· ı kl'I · · · ı ı · · .ıre' . ıs e ı erın ıstıı rı nrılo b ı rliltte tercüm ıihol ve diploıuJ s~ 
bırer kıta fotoğrnfiarıııın Belodiyeye gö11d ırilınesi ildo o)ıJnur· 

25-26 

karlığı yaptıran Faa mandası kal- Suişleri veya Nafia müdürlüklorinin 
mııtır . birisinden müteahhitlik ehliyctn~ - • " 

Belçilcahlarıa Kongo ıömür- mesini ve Ticaret odasında mulcoy- AhıJioğlunda 
• 

20 
84 

154 
110 
163 
25 

gesi ~konomik bakımd•a çok luy- yet olduğuna Joir \'esikoyı ve 
metlidir . muvokknt tominatın Adana merkez 

Belçikalılar dOnya harbıoda mols .. ndığına bu iş için yntırıhlı-
itilaf devletlerinin yanını tutmuş ğına dair makbuzu komisyona gös-
olıiuklara halde, kazandıkları ıö tereceklerdir. 
mürgı-, 57,000 kilometre murab· 4) Bu vesikaları hulunmıyanların 
baı bir yer tutmaktadır . işhu eksiltmeye giromiyecekleri 

Versıy andlaşmHında Alman ilAn olunur.5893 24-27 - l-4 
ıaömürgeleri paylııılırk~n, İngiliz 
aslanı 2,000,000 kilometre mu· 
rabbahk bir lokma yuttu • 

Yokarı lnnnplı köyünde llupe 
seryan çıftliği nnmile mnrııf yoke
rıda miktarı yazılı orozinin iki se
nelik icarı on hoş giin müddetle 
ortırmoğa çıkarılmıştır. istekl ı lerin 

ihale günü olan 26-9-935 cuma 
güniı saat on beşti'! müteşrkkil ar
tırma ve eksiltme komisyonuna 
müracaatları ilAn olunur. 5848 

14-18-22-26 

,:-------------·------------ 121 Buna lc8rıı FrunH, değeJİ dü· 
tDk 6()0,000 kilometre murıbbaı, -
Belçika da , yukarıda ı&ylediji

miz gibi 57,000 kilometre murab 
baı yer aldı • 

Selinik bankası 
karşısında 

. Doktor Reıat • • 

5370 

ltalyaya relinct; kendisiyle 
birlikte bubedenler , Londra 
pıktına hiç aldarıı bile etmedi
ler ve onu Afrikadaki paylıımı· 
da da cebl~ri bombot olarak çı 
kardılar • 

ğu kadar itilıfgiri& plınlar içine 
ıokulmaaı dejil, tarihi ve eaaı te
mellDi b•lmaktar. 

Oi1~ ıabibi 

Yusuf Hüsnii 
Bulunduğu seyahRtten avdet 

etmiş ve hastalarını kabuld baş
lamıştır. 5876 

20-22-24-26-~ 

1 

ı M3mleket hastanesi kulak, bu 
! run, boğaz mütehassısa Almanya 
! nın Berlin-Laypzig Üniversite-

leri soririyatından mezun. 
Heroevi kulak, boğaz, burun 

ameliyatı yapılır. 
Adres : Abidin paıcı caddesinde 

Doktor Nacinio tedavihanesi ci
varında köıe başında . 

9591 24--30 

Acele saflık ev 
• 

Kasap Bekir mahallesi:ıJe . 600 

arşıo uzeriue kurulmuş iki alt ve 

iki üst odası ve önüode bahçe ya
pılmağa yarayışlı bir arsası bu

lunan 82 No.lu ev ncele sathktır . 
görmek ve almak istİJenler be
destaoda nıanifı..tur&cı Ercişli bay 
Aıifd bat vursuıılır.5898 

/j Dünyayı dol 

1 Bu iı} !u~}f'~ 
Umumi neıriJ•t 

M. Baki" 

Adana Türk sasO 
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