
ADANA : G'ONLtlK GAZETE 

iyah gömlekliler de orduya Erzincan da 
On uçaaımıza ad kon

ma t~renl yapıldı lar lngiliz piyasasına iki partide 280,000 çift 
a ıamarlamışlar amma, lngiliz kunduracılar bir-

1fi bu ayakkabıların yapılmasını yasak etti. 
Erzincan : 26 (A.A) - Din 

buraya gelen on uçak, adlırmı 
almıı oldukları Trabzon, SUrme· 

, ne, Rize, Hopa, Gireaon, Görele 

)'asal durumda bir durgunluk olmakla bera- ~~~~~:~a:::;-::kbe~::~:::~: 
eskin bir fırbnanın çıkacag"' 1 da beklenebilir d•ğd•rak dönüp gelmiflerdir . 

1 

Uçakların uat 16 buçukta alanda 
25 (A A) M ı· k d b. d •- A B ı binlerce balkın komutan we bav · - aalO ı- ın a ar eğiıi.lilı basılolacak· Cenevre : 25 ( .A> - eş er 1 

•arayındı larillz dı§ tır . komiteainia ulualar sosyetesi kon-1 lınn, il, bııkan ve iıyarlarıaın ka 
Hoare'i• ıabıi bir Londra : 25 (A.A) - Kuado· aeyine verdiği raporda bir hllküm blm•sile çok parlık ola• ad kon 

._İftlr ' racılar birliti d&n b&tün Byeleri veya netice1e kaydedilmemekte ma tlreni yıptlmıt, alylevler ve · 
re •u mektubun· ne İtalya heaabıaa çahımayı ya· dir . rilmiıtir. Uçaklar yırın Diyarbe· 

ıto.t ve mllttefik ııfa· ıak etmittir . Rapora batlı üç mektuptan kire •önecekterdir. T6rende uçak-
hir liun kullan· Bu busuıta aöylenditiae gö- birinde ltalya del~geıinin komite ların •ti alan ,.rleriltde mlmes 

re baıı tecim aeentalın loıiliz pl· baıkanlıtıoa aöylediği diifloce- nlleri de bulu•• .. tur. 
: 25 (A.A> _ ffıbe· yausınaJöaemli kundaıı ıipariı leri ıöyle hali .. etmektedir : Gireıon : 26 (A.A) - Ba aa · 

k•rumana bir aotı lerinde bulunmak niyetindedir· Habetiatan sosyeteye girerken bah .ekiz buçukta aç açıktan mü 

Habeı lutaatı•m 
kilometre geri çe· 

· t.mamile yerine 
ırı bayın edil 
•üıabitler ıö•· 

l hıt1rlatılmaktı, 

kollteJÜld•• •· 
her tlf11 , ihtiyat 

...... ine H.be1f1ta
'-ltcetı ilave we bu 

.. taleb olaamık· 

ler . llzeriae aldığı neticeleri •e iye rekkep bir bava filomuz ıehrimiz 
Şimdilik biç bir keıiu llzlıı- olarak kıbal edilmul için taah Dıerinde çok alçaktan turlar yap-

ma yıpılmamıstır . hltlerıni yerine geHrmemlıtir • mıı, ıolrakları dolduran we pence· 
Eıkat ranıldıpa töre :biri Anlaımazlıtın halli Habeıis · relere kota• bütün tehir halkı 

140000 çift kandara 'üzarinden tan etrafında bulu•an bölgelerin ııeak bir ilgi, büyiik bir ıeYln~ ve 
iki ıipariı 1apalacaktır • Habeı tahakkümüadea kurtarıl· laeıecan içinde uçaklanmıza ca•· 

Bu ıipariıler ltaly•• orduıa maaına hatlıdır • dan telimlamıılardar. 
hesrbualı olacaktır. Araıulu1&l lrontrol, bir hal ıu Uçaklanmız ,elair lzeriae hlı· 

Atina : 25 (A.A) - Akdeais reti olamaz . Soıyete paktında bibnamız l.met İnönlnün haYa 
t.,iliz donanm11ına •enaup 4 baaa hal etmiye lmkin verem~z • te•Hkeaini bildiren kıymetli ıöı-
zırhla 2 açalı gemlıi, 8 lıt0vnör, Londrı : 25 \A.A) - " Reu- lerlnla bazı parçılırile Tlrk hava 
va 45 torpidodan mürekkep bir ter " ajan11nın bildirdlğiae gire karamanan hava teblikelinta bi-
filo bugla .. Nav•rın, Apoıtoli ve düokl kabine toplantııında İn· linmed ve ha'fll korumanı laer 
Kotfa limaalarıada demlrliyecek giltereDİD ıiyıı11ı•• aiti hiç bir 1•rlllt•• yardım etmeıi hakkı•da-
ve 25 birinci teııine kadar orada ı yeni kırar vermemiıth. lci llzleri yazılı klğatlar ıtmıılar 
kalacakl1rtl1r. Samuıl ~Hoar ve Eden tara· we TrablOllı doğru yollarana de 

DiA•r laraftaa ltaJ,.n ihtiyat hadan 2!! : ajuıtoı tarihindeki v.- etmif lerdir. 
fil01a11dan hir ısr ... aalria de Kor toplant111ndaa ileri Ceaevretl~ hal- Renan Peker Ankareye 
foya gelmeai beldeolroı. 1•• - Habet bobram ilgili J•· ~-r 

İtalyan blkiaed bu gemi için pal-. olan b8t8n itler t11vib dlndU · 
balllli mfbade almqter • Ya•a. edilmittir • 
amirıdl.gı deaiz eakerlik bizme- &le.elen batk• kabiaenia bl· 
tinin 14 aydan 18 aya çıkarılma- tün lye~eri bakanlar kar,lun• 

-- Havalarımız 1 
D6fauın açaklannıu ıehdidi al· 

undadır • Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım !:rektir. ı 

ON iKiNCi YIL - SAYI ~ 

Dil bayramım kutladık 
HalkP-vi, zengin bir programla bu 
bayramı canlandıran bir kaynak oldu . ......... . 
Çarşılar gündüz bayraklarla, gece de 

müesseseler elektrikle donahlmıştı 
Dttn akıam dil bayramı balk

evinde candı• relen bir iıtekle 
katlanmııtar . 

Saat 18,30 da Aakaradan ve 
lıtanbuldan verilen ılylev ve 
a1talar radyoda dinlenmiıtir. 

Saat tam 20 ye dojru hılkevi 
ulooa iaun almıyacak derecede 
•iz1Da kadar dolmuıtu . Gelenler 
ara11nda büyüklerimiz, kumaadaa
lırımız, ıehir ve il kuralları üye
leri, atretmeolerimu ve birçok 
yorttıı vardı . · 

lıtiklil mırıı ile tirene baı
l••dı. 

Bundan aoara Halkewi baıkanı 
Ka•m Eaer ıa ıöylewile katlama 
bayramana açta · 

Sayın arkadaılarım ; 
Busln, öz dilimizi dtlsenlemek 

ve en geaif bir ölçlde dil birliği 
ni yaratmak içia iç yıl lece top· 
la•a• dU kurulta1ımaaan d6rdüncü 
ç•i••a prditi muda ıünii y8fıyo· 
ruz. 

Blylk ve epiz devrimlerile 
bltfla acana 6rnek olan wuaumu· 
ZUD klJtlirünll fenifletccek We 

ulu.al birlik •• 1lluelipai elde 
ettirecek bul11eu dilimlsia dinm 
lenmeai laiç flphe yoktur ki ba· 
prdıjHDu devrimlerin ea a-m
liıidir. 

Biliyorsunoz ki , b&t&n yer 
yüzü kDltür dillerinin kıynağı 
olan ana dilimiz Osmanlı impara
torlutunun yanlıı yöaetimlerile 
kendi 6z kıhtıadan çıkanlllllf , 
aalaıılamıyacak ve bir dil de11e1ııwt• 
yecek biçime rirdirilmifti • 

Balk Oamanlrcayı bilmiyor, 
Türk aluıu birbirini ••hywr
JOrda. B&ylece bozulr, karııık bir 
dil, aıarlarce lğreaç bir Ai,aıanm 
kurbanı olar•k •tızlarda dolaifi. 

Barin ıonBDZ aevla.çlerle ıö · 
rilyoruz isi, dilimiz bizdendir, bls 
dilimize yakıııoraz. Bu üç yıllı~ 
görgldea ıonra d818Dmeden clt· 
yebUiriz ki, Tlrk aluıo ulu lftall· 
nın ylktek imiyle kült&r MY .. ın• 
ımacı olan dil ifial çok 1ıb• a
maada sona irdiecektir. 

Ar kadıılarım, 
Yine biliyorıonuz ld, ul .. lubl" 

varı.;ı dillerine bajladır. Ulueal 
kalkınma, alo& eıemenliji ancak 
ktlltOrlala da1andıj1 dil birllgile 
olabilir. 

Buaun içindir ki, Türk kül~lı 
•••p•da en &ide ıelea dil lfi· 
miz Gzerinde dil karultayamlZlll 
toplıadafı b11 fÜDI, 26 eylill 
Türk ulaıo dil bayramı yı~br 

Bu flnil bize 1ıratu ve Türk 
·- Gerisi ılçüncü 1ayfada -

11aı leklif etmitdr . - Gerlıl üçüncü ıagf ada -

Antalya Demiryolunda 

An•ara : 25 ( A.A ) - C. B. 
partitl ıenel iekreteri Recep Pe· 
kır, b•pn telarimize dö•mif. da· 

,."t· ••• ,.~vlaıl• b~kaalıldar •• Abdurahman 
fıtka ılerı ıelenlerı ve dostlara Naci uçaklar. 

Karakuyu - Sandıkla arasında ray döşen
m~si dolayısiyte tören yapıldı. 

Otuzbeı gBne kadar Afyon • San
dıklı araaı da bitirilmif olacaktır. 

Afyon: 25 (A A) - Antalya 
demiryolunanu dlfenmeei dolıyı
aiyle bugfl• Sandddıda blyük bir 
töre• yapılmııtar. 

Törende, blUlln Sandıklı hal 
kından baıka köylller ve yakın 
il ve ilçelerde• gden kurullar 
bulunmuıtur. 

Sandıklı halka elli kadar kar 
ban keamiı, konuklar lı, bat ti iıçi 
ve köylülere :buyük. bir ı&len ve· 
rilmittir. · 

Töreni, Bıyındırlık B•kınlı
ğı adıaa Af you İl bayı açmıı ve 
AntalJa •ttı çalıımaıında büyük 
bir aür•t rekoru kıraldıtanı, 35 ıü 

ilktep-in - Pazar 

el Nüfus sayımı .. 
N..4,~-------------------1, llten yurtda bir gOnde başarılması soysal 
l"t.11ıanın en gllzel bir belgesi olacaktır. 

it ründe devletin buyruklarına hepimiz 

Bapekile~ 

lıtaUıtlk Umum Mıldürlr1lr1 

ne kadar Afyon - Sandıklı ara· 
11aı• da hulr olacıtanı _.aylemiı· 
tir. 

Bundan soaH kürflye çıkan 
Afyon Helkevl Baıkanı Demir 
Er heyecanla aöyle•iade Sandıkb 
dureğıodalsi tören, bili y•kında 
Antalyada beldiJor, demiıtir. 

Antalya, Denizli, Burdur, lı
parta, Dinar ve Sandıklı adına 
söz ıöyle,enler de çok ılkıılan· 
mıılardır. 

Halk, trene ka•uımaktın do-
1111 sevinç içindedir. 

T&ren aırasıoda ilk tren baJ· 
raklar ve çım dıllarlıte ıtlıll ola 
rak Sandıklı istae7onuna girer
ken onbin kitiJi geçan bir halk 
klltleıi tarafından ortahfa inleten 
bir alkıı tufıniyle karplınmııtır. 

Halk geceleyin de tenlik yap 
maya hazırlanıyor. 

Boluda kurakhk 

Bola: 25 (A.A> - May11111 1ir 
mi befindenberi bet aydar Bola 
ve çewreaiae yıtmur düımedip · 
dee bir çok ıalır kuilmittir. 

Çıftçi, nadlt' ve ekim yapama. 
tlıtında• zahire her bıfta birer 
koruı 18kaelmektedir. Hıvalu 
temmuz ıibi ııcak ıidiyor. 

tanfındıa karıdanmıft1r. 

Upkta 
Halkevinln köylUye 
yeptıGı yardımlar -
Uıak: 25 (AA) - Halken 

köycüler ıabeaiadea bir gurup 
dla doktorlarla birlikte k&ylere 
gittiler. Bozkuı kö1iinde 50 çocu 
ğu sönaet eltiler. ÔkıBz, Gedik· 
ler •e Susu~ köylerinde yllı kadar 
haata köylüye baktılar ve reçete
leıi1ai verdilrr. Halkevi köylüler 
ve soyıal 1ardım ıubeleri birlik 
olarak bu b11talara ilaç sağlıya
caklardır. Ba faydab çılııaaa her 
hafta devam edecektir. 

Geredede 
BUyUk bir yangın oldu 

Bolu : 26 <A.A) - Gerede
nin Abmetler k&y&ode dün gece 
bir yangı• çakb . 

15 ev , 30 samanalık • 15 ahır 
tımemen 1andı •e yalnız bir ev 
kurtarıldı . Köyllla&n zahire ve 
e.,aları da yandı • 

Y aaııa bir apldan ve k61ll 
nln hıyvaaını ıece çıra ile be· 
karken otları• tutaımaıından çık 
mııttr • 

Romatizmanın sebebi 

Bernard Şleziager, Gordon 
Sinyi ve S. Ra1el Emi'ye ıöre, 

ileri rom•tiıma hıatabtındıu öl
müı launlarm 16161 we citer 
"ifruah" nıa mikıofotoırıfileri 
sa çiçetiade görllea tobumlara 
bemer tobamlar ıhtermiftir. 

Y eıilköy uçak alanında büy •• 
törenle adlan kondu .. 

Abdurahman Naci, ordumuza yeni 
uçaklar armağan edeceğini aiyle 

lıtanbul : 25 ( A.A ) - Bu nakkale barbiade ta•ıdım • Ora 
gln aaat 13 te Veıilköy uçak ala da ıedek ıubaJ olarak baa... 
candı Abduralaman Naci Demir- ba T&rk çoc:uiu sipelerimiai ', talı 
ıt tar1fından T&rk bava korumu· kimatunuı Y•Pb . So•a yurd.u 
aa armağan edilen 3 uçap ad demir7ollaranı.yapb. Şimdi Tlds 
korıma töreDi yapılmııtar . ıttbay Jıavasım koruma 6devini JOPIJOS· 
Muhiddin Ostüadıi , orclo mtl Oaa tefekldir ederim • 
fettiti orgeneral Fabrettin • bam Çolc alluflaaaa bu llJIM•• 
eaylHlar , İstanbul ıarkurul üye ıonra : İlbay Uıtündıj u191r.lana 
leri , Türk bawa kurumu mümeı- adlara yazıla olan yerlerde ört'lll 
ıillerl , Abdurabman Naci De· kumqlaıı, açaklana perwaaelerlai 
miratıa aaaaı , baba11 , efİ , ço· birbirine batlayaq kordelilan 
cnkları , kendisi , bir çok aubay- k.eaetek ad koamı töreniai ta .... 
lar ve ıayısız bir halk törende lam11tır . 
hazır bulanmuılardır . Bondllll ao•ra Abduralamaa 

Saat 13 te iıtiklil marıı çalın· Naci Demirat açakları Tej••• 
dıktın a~nra hazırlanan ktirsüye Nuri, Teğmen ecdet ve GedikU 
çıkan Tu~k havı karomu. İıtan· çavufU İrfanın idaresinde hava 
bul ılbesı ~irektlrl l.maıl Hak· lanmıılar ve bu üç Türk çocup 
kı , kurul ~dı~ l.mıil Ş.•k~tin biti• balkı• ıöiüılerini ıevlff 
teıekldir aöylevınden IOGra ku~al- ve prur heyecaalarile kaber• 
ye çıkan Abdarabma• Nad, Turk ve ea coıkan ıöaterirlerla dol• 
yardonda çalıpn ' kaza~•• her fevkallde muvaffakiyeti akrobabk 
Ttlrktln her ıeycle• awve·ı ~rcu, uçuı hünerleri yapmıılarclar • 
yurdan hizmeti oldatuna soyle· _ 
mit ve iç uçaiı almakla adeYiain Uçuı ıilrtliliü muddetp 

b·t diıllr' • L d. · · .1 • 1 bitüa alan alk11 ve yaıa seıleıile 
ı me eı•ı aen ıııaıa ve aı 811n n 

bu yardun kendilerine utladığı çınlamaftar • 
bütün kızıncı ıene o JDrda laaı. Samıua 25 < A.A )- Sam..._ 
redeceklerin il8we etmiıtir . KaYak , Faltap ve AlaçaqahJar 

Abdurah•an Naci küraiden tarafında• ılınmıı olan ılb a~ 
indikt•• sonra orgeneral Fala· baıln ad koama töreni 1ıpıldı • 
rettin kendialui eliadea tat•rak Halkın iltiıi çok tleri• old1> -• 
etrafta bolonana.ra hereca.h bir manlar oaor\IDI Urayda bir 
aeıle detli ki: verildi . Yari• açakl.~tre 

Ben Abdunlamau Naci7i Ça- .. dö•ıceklerdir • L__ · 



•• 
ı go 

ve 
b•agi 

~omi11on d• bir aloıal edebiy•t• 
pli ... JOl19nftl ar•lıktadır ,. 

~er ıtl• çıkan ıiiirlrr, ro 
....aa~, ftDeme~ler, aer~ce der• 
• ..,.,_ bir dili ortaJ• koymık 
ta, &amili•t d«-mokraıioia iılea 
lla• h•"'-thrmelstadır Alra Gün 
4iüaü• RoQ1.a.Dlar1. biirflk nrair 
.. n'ıfÇ1ıı Felfh Rıftını• yazılan 
lsöyllleria Jaf'JlflAI ke.adi d~le
ılJle ya~• Ya111uf Ziyanın auveL 
l•i bfl70k umutlar v1.ri7or . ., 

elıakdlp, edeba7at• JCDİ bk 
icleJel verDJiftir. Hauı yc•İ Ani 
leır de clopaua.ctır. lbtlaki.Jd 
d'vıinde kendiai az çok gOetu 
ıqek fa.utl,rıQı kaç1r1J11Jan •Va· 
z•h• Cn•lao•İftlte fe•kelido ıe 
litmitıtir, 

Her fır•tt• &Jhçlar (hatipler) 
J•ni njime daü alylc•ler •eri
yerlar. Arad•, ı•zettlerde t•l•be· 
hjrlp J••ılara ıörül8yor ki. ban· 
l•ı• araııadı ıali eerler bulunu· 
,.r. 

Dr.Tlet adamları, bt le ı..eı 
İnini, yıptıldarı itleri halkı •çık 
o .. rek a•lahyorlar. Bıllr diliyle 
~ylenen ba ahler, •~ık anlamlı 
ol .. Man Ye laeteean ayndınaık 
tap Mf; fe _...d•liMir. 

Mat 0mturlepn. eD git ... 
... - bra Abtttrkitndlr. 

.......... l•h9lbl9cl•• bir 
tltt tarilati. TArkler tarıfındaa dik
k~tle ok.._ •rl ,Wmz bir aile· 
yi ı•litttyertla. Bir *ty, Mr alu1; 
biJ meduilik- lf'ft ar.WW..,.ordu., 

"fit k llechor ösilr fitini 
(11rbeltlilfei) ele ılafık •netle 
sörü..wlmeai ftr~..._. .bir Türk 
tiJabelWJ• det ... na 1ebep 
oldu. Bu ı.al aa• 'atın daha hl· 
,. .. ııl•••.a••lll•tiw flplae 

~· 
.... ....-..... Y11111111'1e•lllSWll9 

dapıe etmekle bıılıyırık, hakiki 
flbraerter tercim• edilmiı, ıo-

_. .. , alma 
cak olanlar Yardır: Yaıarıı kome· 
dilen, larila piJetleri, JUrlteYer• 

ll&'IM!~~ll.llı.~--!lfJ-~J J"5 la , 4Ro ... , deoeç, tır1b, tir.atro 

.... ----••ahd• 
...................... t .. ..... ,.... 
........ ~-..--ır•ı .. .. 

~-.-.ıo .. ,,.. ... biti ... , .......... 

··~· 4 b. 
(iakılip); bir illetin (yeai bir IOI 

yete J•.,..al). bir ...ıc..._ (ea.. 
•••il•) ... ~ ....... ,....,.r. 
Fakat ..._ ta.at ta...Ou•d• 
bir tllli ... ,.... ... ce.i roktar. 

u. • ,. r.,ı.... •• • .. 
ji• fid•tl· k•'hlüi ·• 

e...U. il' ••dldleı o 
...- Niaam Hiluntttıir ,. 

.. Oıekiler feıdiyctleri , Lir 
lite pek a•Jeda edijyorlar , eıki · 
den ıldık,111111 bıı:akaa•1•r•k.., 
letikb•l• do&rP sil••k•tiyoılır. 
Ber N~ Ö4'e Tllrls ~·J-k , 
fakat dkp Ye --..ı• kiklı· 
rerJ ~ Jl8e•iPi btbık~••IE 
.... - ' c.Udıar . P•,.-Safa 
..... ı ...... ldt ... o , .... a hi· 

~-- ·--111-w....ı,01. 
F• pr 'k , ... ,.... ılletlıaa 
~ -............ .. 
..... y • .., ... dl-' .. ı .... 
~ı.a.&11.t. Şlit ye~Jeci • 
cip r • ..a d• WJMtliı . K ... u•· 
difli ko••ı••l•ı• .......... , 
..... " iD,Wt•Wı ith4e 

... ~ ............... ,.... •t 
• beılllbft lstndl e111111Qa 
bel ....... ,, 

.. F.eki t.911...,dakl " .._,. 
ı,. " ler e.ı'ebiJaU.ıa ıala'la 
fil ..... rl• k •••• ,. 
r• • derl~kler'-1 
.. ........ ••• .., •• ~-- hia 
"' 1. ... 1.4 • ., - ~ 

Tuım Balsaalltı &ahi ..... , 
Kımutıyın ilk topl .. blMHlı •• 
• ıal•llk ttler• llanrhman ltfl 
balar.,.._.., bfHn••• o .. ..,.ı.
ramızıu muhafaZlfılD• dair v&cu 
ele ı,awa. l&yıbu•••• • e1ı,m 
•iyetliai olduiuau evveLce yaz 
mıştık • 

Memleket ormınl1rında yın· 
IJnlarlD bBytk teıiriodea kora· 
••k içfa tedbirler d&tft•üllrkea, 
bıu anda iliıildl makamlara dı 
bıtt vuruhn•k ihtimali v11d1r . 

Yapılan bir iıtati11ti1cte g&rül 
dtifBne g&re 7aagıelen• çota 
kHden J•pddatmdan , daha ziya· 
de bu meaelenln anine gı çme· 
ie çabtı'9cl'ktır . 

Mahlm otdatu Bzere ormea 
kanunuad• bir mıdde varcl.r: yan 
ınıı ormanlı relen töylller aer bnt· 
ç• odtlla keeıeı\tilmela&edifler • 

Ba ......w.-. i$fa.&.ı etmek 
iıJiyea ı.. takı. ıı•kria ç9P1l
c•l•r ormaalııı ll•t• wermtılıte, 
bu •~etle biç bir lra•ni madde
dt" lutıblılkı•zaa apçluı luı 
1qektedirler . 

Tarım J:lalsenlıiınıa haz11la
dljı kanoa llyıbıları araaıada bu 
.. bi çapalcuwklara meydaa ve 
rilmemek lçia de bir t•kım hu 
ıqai maddeler d&ılloülmiif bulu· 
aayor. 

Klhllr Bakanlıia. Buraaclan 
mulaıeUf tekkeierd•ll n türbeler· 
deo abDAR 500 kıdar yazuu kır 
m•tlt kitıbıa Topkıpı ._,•yJ qal 
seıioe vet.ihp,tiai kar.•rlattırdıia 
için B-v.aa MDıui diıekt6r8 lıl4i'll
mat, huıl11J1 lataubula ıeıirmit
ve Sara1 MOzui direktörliiJQae 
halim etmittir. 

Bo•l•fl• içinde , .. , vo t-.hir 
it--rıyle çok k ••a kitap· 
lar ve kor'•n clzlett..4.•adır. 

Bihu,.!41111 .. ....,...,,il• 
ilk T;hif B•lnakaa Bud.99 
ılr tüJ.... ı.cliJe ettiii Wr. 

kara• ı:ld, birik kıJIDtti ••iadir. 
ikizlerde benzerlik 

Doktor J .. A. Fr~ bert· 
ıe ılre ikiz çocaklard• tam ben· 
.-lik 1okl•t· 

İkiz lnıılll•rda bızı zamanlır 
görülen beaaerlilk J'eephlş, la re 
o .. rak ikiye llöllameaiadeo ileri 
ı•t•l&t ... r. 

aaın biı ••SfNl1;tıft ol Yu· 
•• Em.A.a l.ÜıJl.l' bs Tisk taiıi 
ol11ak ı&Jeriliyor • Türklerir la
llmı rdc:biyauaa lıbl olm•aant.kill · 
1e iıt-ıror Fakat İıllm ff.kitle 
rl•io wiic;IJt bu ...... 11u peylan 
oldatH pr•rla.ılrleuiyor . Mı· 
h•rri1l.er ipqde rn b,ıkı..iılik 
Ye en ıBkır"to Y alıııup adıl 
gOrllüyor • Ba ~trir.. ls119' 
k•rdeıliiioin miıtik idey•lini 167 
lem~ kle te yeptıiı 
••t'um l.,ıirlrri de anlltıyor . 
Bir W..•· " bir J• 
•Devi ih&iyaçları oaa k~adileıi· 
ne dotraı çekerken • ıoauoda. ia • 
kdlp ideyeliDİD miıtiti•• OJ••k 
la mü .. zenc ıini buluyor • 

Bustilll dllDJ• edebiJ•fıada 
z•hirea bir&hiaclen fmrkh olaa 
iki ceı eyn araeında ti• it ibtl
Wı ıiddetle bat göıterir tlbl ol 
daia alfal11d. Tiril edebi1ahn
da billkia ba iki ceıer•nta biri· 
biıiJle birlr .. if' .. llllyor . Bu 
demektir kl , bta cereJınlardıa 
birloe lrncltleriilf •111 nrettı Ytr· 

.,., ...... ~ iti•• 
iki taraf aruıada teıeddll eden 
ldm-'""5bl, ıerela..biriWd.-.n 
IJtr .... içiD. 'Pi ırkea Tir~ r• ..... '".... ...... .. 
etlirlll•ktea.....,, bir 1 J•P 
... ~, .. ,,: •ad .... -
albia, 

Türk mU.U ,, .MUiD. .'9lllllılll: 

Fırtına rtlzilnden 
gldemadilar 

• 
Ot., 18• t6-.k adlba. kona• 

lan dörl numa••" Adanı •tiyle 
.Mrtlt r.t.r.ı•cat lillra ...... , .. 
ğı ve üçDacU in uç•İ.191ız dün 
ıHt dörtte Diyırbekire uçacık· 
llfdı. Fakat öğleJİD baılayıp •k· 
, .... e6"• ....... wı 
b11.. inedekleri Diyarb,.kirtle 
rilzgirtP.-,.-... -* 
ılratle eıiıi 7DzDnden sidememiı 
lerdl. 

Uçma11lan.- düıt-ösel 16ret· 
luM bulDDmatl•tdır. Bava iJİ 
gitder.e bash Diy1rlteltlre tlett• 
uıacıklaıdır. 

Dllakii se111n.zn t&rtne ait 
ıalılltı yızarkr-a (;ameıfyet H.U. 
Phtlel Bepaa- V ektlt Fah Ut-
ı .. un 11çakl• ,dtir a...iad• .... 
dit\ aaut•IBMlf olchtğ••._ 
"a bana da Jl11'70rt1Z. 

İ.tanbulapo.r 
Mac; yapmak Uzere· 
tahrlmlze gelecek ··-Haber aldıtuıuz• ıöre, 27 ve 

29 ilkleırin günleriade Adua ld
m.n y.._du ile ilci ~ yıpnıık 

•~re J.ıatbıll1por kullbü .Wi 
miza ıelet:rktır • 

Yarın ~-rn feklı ço
kla sin edil•eek -

N!!L-- • 1 • 
taWl.•ı-en 

Cetwe rit • 
yerildi 

20 Birinci ıeıriode. yapllacak. 
olan geael aDfaı .. yımı ltlerincle 
çala~ iQarlara w.ı,.we ••· 
rilmiı v& kendilerine atandıkları 
Jelleri ltihlbi• · Çljarı ........ 
g&oderilmi Ye bu iıteı kullınılı
cek cetveller de •erilmittlr. 

1.-..... ~•••taahtile G&. 
VtD Direkt&rlüp llb17lık katı• 
nın J...Uald ..ı.ı.a t8fl•• I ' 
tll' • Kemutaa te Giv• Direk. 
tör& ha.-. W1le tf}etW .... 
slrecekleıdir • 

ilk alwUarda bOIUnle
aGIMI 

lık okullarda iki glndenberi 
yıpılmalrJa olu biliiolema ...... 
lan dla ılsı•m bitmlttiı • 

OmerKemlf llW 
izinini Gitelt ,.,..._.. Pfl

r• o.t. Olnll T111ib ..a 
aıkadaıımas Omer Keell At-r , ................... . 
Dr. Hasan Ferit 
Aa.-.... çok f1' tnayıp 

19Ydlfl Mtlnei 111.ıf iç lla.ıatıkllhı 
aımnı doktor Hı•• Ferit Cıa•· 
werin, birkıç 1ıldanberi otarmıkt• 
oldp Bunadın lataabali tlfdl 
dlfınrlfteddlk. ••••ekbde çolt 
ileri gklcn bn arhdat. Ba,._.e Se,.• ~k· ....,,_. • ıltel•dl)• d••li lidl ... deld evi• 

m .. tarafından kimteaiz , ,eblt " de, pısardan bıtb her gls 81'81e 
falsir çocuklırı içtD tertip edil•• kadar lriltGa .. ıtldanaı p .... llZ 
•••et tirem •iaı.ebetiyle 28 maayeae Ye tedHi etmekte ot• 
E1ltll CHHtl't• ....... Yll•ıı tonu, latanbalı gidecek Ada.alı 
JMr..__ hft.IWe bit. ,.... .. - ---~ laaıtaları blldlrmemlzi büclen bir 
h•rlaomıı e projr•m• da ıapt lllfWa .. a itt•• ti mllilla 
zeagln olmt-1r • e4i t • yi in a• 

Sinema, baodo , ıız, ıtri rılaa bu det.erli aıkfdqunmn ar· 
kakla, var1eto , cınl. karıgöz •e zalaıı.ı ıu uteslarla yerine ••lir· 
dah • Ya meAe'P 
d... ı 

Halkımea- ; laa ml11mc.re 
ıelmekle laem ıaJtt ılul.--..--1 
ce ge\.lrml1. Ye laem de bo yavru· 
laıa .. k biı ,.r ... ~a lialeD 
olıceklarıa.clan , ba fıraatı k•ç•r 
mama1- •••P oı-r • 

ot : ıiluMt olmak üıne kıyt 
olunan çocukların 28 EJlftl Co· 
mar~ıi sfl•& ıaat 12 de Şafak 
bhveti karııaanda çocuk uirı.•· 
me karo•a bi.....,.~ b"la ... laal 
bızır buluDJDaJarı llllmchr • 

o.tterd rehatetz 
Deftu.dar fhliJ iıotlu, ,._.. 

11z buluc&.i_.. dla öiW
aora ödevi b .... geleİılemitlir • 

Kazalarda sıhhi 
lncalem.lar 

SLiaW Jac.a.ekr4e-IJllW••• 
lıem XOAD, F•ke, Sam .. ,U 
ve C.rlau ilpluiD• plmlt •a 
ıtfbk ve .,..a yadım dkektörl 
do .. tor Ha.ı.ll Mabi4dia ... . 
ze dO.•iıPiı'· e.,...de o. ... , 
JtJ• 1idece1Ltir. 

Y apt&.-ieele•ele 

'telgraf direk tiri Atı• l"P"· 
..... , •• ._ .. seı..ı.&l 

Muz•ff•r YlrUk 

ı....w üaiverll~ll ~ 
leriadea be•,.ıimill M...ıter 
Yörak imali o~eebtı..ue,gu 
miftir. 

Merkez mal mOdatQ 

Afyon Karıhinr merker mi 
dir lıtfladen lli111fz •al midir· 
111118•• etıaan Halil Mu•co teh· 
rimize gelmft Ye yui idem• 
blıla-.ıır • 

l.tnv•· .... • 

Şehrimi 
,.....ı+na •t6naa 
DdllDd•n IÇ1&ıkl .. 1ıı.lk'8°ıllf••·~-...... 11"'4~ 
ı••riaüıe -l"lmİf-Ye ..lde.Yiae ~ , ...... , . . 

beyliain .... .,,.._~# ... 
t.Jı&ı göı illmDı •• llellıorlar. t• 
davHıti İfİe .. ,.,.war •ilıMlt
Ye IUflleaiea de icap .._ ..,.. •---------..._._ .. 

I• "'""1-l'IA nyayı dolaıan 
r .. ı..ı.. ......... WrJdede ... 
D1n1 , ..... ,&.e k , _.., • 
ı.. ylbeWere ..... 
.;.tcrl7oı .. 
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Profesör Marsel Gri yol' e gore: 

beşisf an harp 

• 
•• 
et Vı 

~ Yctna gazetesinden : 
l'Ofeaö G . 
İllbi ~ rıaule devlet tara-

lıtre ~ .. ıncelemelerde bulun
ol 2onderileo komisyonun 
. ::a•k iki yıl Hebeşistanda 
lln ~ıdaki yazıda, Habeş 

' •ueı değeri hakkında 
eıan rnalO.mat vermekte-

~bki'?selerin tahminlerine 
ted e§ıstnnın savuş kuv-
, ltınl~r "e gençlerden ~ü
'-ta~"1!e kuvvetlerile bir 

d. bır buçuk milyon ola· 
ıt ed' 

Pli ıyorum. Tabii bunla-
de~erli muharipler d~-

~lıııordularının esasım , hA . 
~olan Amharlar ve pa-
1 Plu bir halde bulunan 

.... ~~ asri teslihatlı nizami 
ı~ ri i~ eder. Diğer müdBfaa 
fİ4 il. e başka başka vilA · 

\,jtılınış ve idareleri vali
ııe ve ·1 . ' '-- . rı mııtir . Bu kuv. 

fi 9' ,;:ıı~ müstakildir. Bun-
1 ~, 9',a •n ısbatı, Habeşlilerin ) ~:h. n~ulü olan Querilla 

~iıı •dır. Bu harp usulü 
~·ne kadar elverişsiHe, 

ııı de k d .. . o a ar munasıp· 

~"' ~ ~ h .. r adam bir askerdir, 

0td~· •• e& kendi evini müdafaa 
~--~et d~ 
~11 uıman Avrupanın 

~ıe''11• Röre, her gönül-
116 cezalandıracak olsa, 

lGrı halkı kılkünden 
"N mecbur kahrdı. Bun· 
~ egüa'ün memleketi , 
~ ırklarla dolu olduğu 
\~1ı il, her yerde ve her za
"9.\ 91herden bilir yeni bir 

UAraımağ~ m,.cbur 

L
0 

~IS "'Pıt ır sınırlarınde,umu 
G 89ven ve amharilerin 

'leı daha yeni tatbike baş
~~.h~ı'le .. karşılaşacaktır . 
~t k guoeyde ve batıda, 

t. 'Ye~ 18ıtıını serbest bıra · 
~ı., ~tının bileklerindtn 
·,,~Yen Somalı ye Galla 
~ ır ~i, bunlarda horp· 

~,,,1°
1noıışlardır. 

s~Q ık)C\ müteaTrız, hPT 
"-"1 renkte ve boşk1t kı 

~'•d •tla kar~ılaşacaktır; 
' Ol" , ~ uşterek olan ye-

~-, ~ 8
. göğüse har bet

~ ''1 &tıdılerince kıymetli 
rı ·ı · 81 Ahlara malık ol-

,b~ar silAhlar da muh
..:. "''•ta ""'bit nda başka başka 
~.11(1\~ok Remington,Wet· 
~~""•,tG~ • Lebol , Mauser , 
~llb~ nlderine rastladım, 

Yfiı Godscham havali
Yılfık otb
11 

ı uzun namlulu 
bit •d tlına atarak gururla 
~~rııa tesadüf ( Uim. 
~r,, 0~· halk, silAhları ne 

)o,1 sun, onu kullon-

· ••rı :'· Yalnız bunun için 
~r ki er~cede kurşun bu

t. ' bu da her zaman 

~ it,,lld 
~ t kyd.~ rnühimmat rok 
'~• i~ ır. Bundan altı ay 
t en d"' b' &te, ort kurşun ır 
~ .... alırııyordu . harp 

l~ fl•ı d , 
ilde bt n a bu fi ya tın da 
r it, c .vüphe yoktur . 

~'tt "'~~ıstanın makineli 
"hıı hıoımat depolarına 
~ ~eıı~·Yazıyorlor. Fakat 

~ ''ne ınahı:;us savoş 
'\1hl 8 ·ftda makineli tü· 
~bı lbaaına imkAn ola

>...-. -.:1 ~
0Plarda : dü şmen

~~\ 0 Pcular orasında 
ır . 

edebilir mi ?. 
İtalyanların modern , motör)ü 

fırkAlarile, ıslah edilmiş toplurile, 
mükemmel uçaklarile , tanklarile, 
bombarduman uçaklarile bu tes
libatı mukayt>se etmek kabil de 

ğildir. Fakat buna karşı , gayri 
sıhhi iklimli bir bölge ile çevre
lenmiş olan 2500 metre yüksek
liğindeki Habeş yaylası , tabii bir 
kala teşkil eder . Mutaarrız , gü
neyden, İtalyan Somalisioden doğ 
ru ilerlemeğa başlıyarak , sıcak , 
susuz, yerlilerin bile yaşayama

dığı dizanterili bir çölü gı• çmeğe 

mecburdur. Yegllne zayıf nokta , 
Adua taraflarında Eritre kuzeyinde 
sınırınındır . 

Buranın iklimi daha mutedil ol 
duğu için tahammül edilebilir. An· 
cak gayet dar patikalardan hücum 
elmtık ldzımı.lır . Eğer ltalyanlor 
bur ada kati bir muzafferiyet ka 
zanarak toplu bir halde bulunnn 
Habeş ordusunu yarabilirlerse , o 

zaman bütün mukavfimotin kırıl· 
ması kabildir. Fakat e~Pr Habeş
ler bütün kuvvetlerini bu noktada 
toplamıyarak bir kaç önemsiz 
mağlQbiyetten sonra gori çekıle
cek oJurlarsıı, o zaman memlek•l
tin her tarafında çııtt} harbice baş 
lıyabilirler ki bu taktirde , düşme 
nın durumu çok güçleşir 

Habeşistanla muharebe, Güney
de yedi yüz kilometre ve Kuzeyde 
900 kikmetreyi bulan cephelerin 
uzunluğundan dolayı, çok zor ola
caktır . 

Memlekettf',tahrip suretile mu· 
kavometi kıracnk hiç bir büyük 
bina veya kale olmadığı için ahA· 
linin topoğrafik bakımdan doğılışı 
da çete harbini kol ıylaştırmakta
dır. 

Tarımla uğraşan ahali. evlerin 
birbirinden 100, hattA 150 metre 
uzok bu]unduğu küçücük köylerde 
oturduğu için, bir uçak hiicumun
da, her evin ayrı ayrı b<'mbordı

man edilmesi IAzımgelocektir . 

Beliti Adiıabal>ada Avrupai.· 
lartn köıkleri , istasyon binHı 

ve krahn s1rt.y1 bombarnuman 
edilebilir , fakat bu yerlilerin ce11· 
retioi kıramayacaktır , ç~okü on-

lar modern bir evden ziyade bir 
çadırın aituıda rahat ederler • 
Buna ambarlar : " Adisabıbının 
bizce kıymeti yoktur . hepsi ko · 
laylılda eriıilemiyen dağlık yer· 
lrrde gizlidir ,, demiılerdi . 

Negüs basit kaf.ah bir adam 
değildir , memleketin hakikiğ 

kuvvetlerinin nerede oldukunu 
pek iyi bilir • 

" Krallar kralı ,, Negüs , Av· 
rupala bir misyoner olan ihtiyar 
Yarossea'nın ihtimımile büyü-

müıtü . Fakat Ru Taffari buna 
rağmen s11 katılmamış bir ımbari 
olarak lca lmııtar . Onuu yegane 
Avrupat. tarafı temiz ve pıÜZ8Üz 

bir Fransızca konuşmasıdır. 1929 
dan 1933 yılma kadar itim icabı 
kendisiyle sık ıık temas e1iyo · 
yordum. 

Bu temaslar ilk önce dostçı 
mahiyetle olmu§ ·, sonradan ıld
detli mDnıkıtalar halini almııtır. 
Her halde itiuf etmek lazımdır 
ki , Haile Sılasıie , fevkalid~ ze · 
lci , hutıhkh olmasına rağmen 

hürmet hissi uyındınn Şarklı 

bir bükUmdardır ; durumunun 

gDçlOğünti ~ok iyi takdir ettiği 
için, bütün gayesi , Avrupa dev 
!etlerini birbirine katmak olacak 
tır . Oounla kolıy kolay bata çı · 
kılamıyacağına emıoim 1 ,, 

( Tnrlı: Sö111 ) 

Dil bayramını 
kutladık 

- Birinci sayfadan artan -
"ültürllnl\n de Ulu kurtarıcı ve 
koruyucusu bulunan Büyük Ön
derimiz Atatürkün varlığı önün
de temiz yüreklerimizizi dolduran 
sonsuz saygı duygularımızla eğilir
ken hepimiz içia derim: 

Bayramımız kutlu olıunl 
Bundan sonra Bando, Dil ku· 

rultayı marşını çalmııtar. 
Bir talebe tarafından güzel bir 

şiir okunmuş ve bunun arkasın 
dan da Hadi Okanm verdiği söy
lev dinlenmiştir. 

Hadi Okan dil devrimini çok 
güzel anlatmıştır 

Bir talebe tarafından öz tllrk· 
çe iJe yazılmı' bir §İir okunduk
tan sonra Bayan Vasfiye Avcı, 
Sıdkı Avcı ve arkada§ları halk 
şarkılau söylemişlerdir. 

Yalman Yalgın, Türk dili ko· 
nusu ve dil kurumunun çalışması 
ve elde ettiği sonuçlar üzerinf' 
bir Ayta vermiş ve tören Cumhur 
iyet mar§ıyle sona irmittir. 

Halkevi, gelenlere gazozlar 
ikram etmiştir . 

* 
Dün dil bayramı olduğu için 

blitün ıehir bayraklarla donan
mıştir. 

Halkevi , dil baramıoı itutla
yan rozrtleri hılkımızı paraaız 

dağıtmııtır. Gece beltdiye , halk 
evi, ilim evleri ve iıteyeo mliesse 
se1er, diikkinlar el~ktrilderle ay 
dıolatılmıı ve halkımız bir bayrım 
gün& yaşadığını içten duymuştur. 

~----------·------------Sahte kağıd paralar 
Son günlerde Viyana piyasa· 

sında bir sllrü sıhte yirmi şilin 
likler dolaııyormuı. Fakat bu sah· 
te paralar, makinede basılmiş 
bildiğimiz kiğıd paralardan d~· 
ğildir. Her biri birer yükaek sanat 
eseridir. 

Viyana polisi aylardanberi bu 
kalpızınlığın arkasına dolaşhğı 

halde bir türlü kılpazanı el ge
çirememiştir. 

En . sonra, birkaç defa canı 

yandığı için gözünü dört açan 
bir kasap geçenlerde böyle bir 
kiğıd pHayı getiren ellibtşlik bir 
kadım polise hıber vermiıtir. 
Poliı kadını 11kı1tarmağ" başla-
mıı. İtin iç yllıü bir parça acık
lıdır. 

Vaktiyle itleri yolunda giden 
bir eyle, ıoa yıllardaki buhran 
içinde kötü bir durı•ma yuvarlan 
mıılar.iYOksek tahsil görmüı yir
mibeş yaşlarındaki kızları her 
yana bıı vurduğu balde, aç lcalmıı. 
Güzel reıim yapan kız, iki fırça 
ile bir pertavsız bularak annesi
ne hiç hıber vermeden gOnlerce 
uğraştıktan ıonra kusursuz bir 
yirmi şilinlik kağıd pıra yapmış. 

Aç kaldıkları bir glin, aaoesini 
kandırmış ve parayı piyasaya sür· 
dDrmüı. 

1932 martindanberi Viyana 
piyas11ına el ile ve sulu boya ile 
yapılmıı olan l:u kağıd paradan 
92 tane yirmi ıiliolik çıkmııtır. 

E Vitamini ve kadınlar 

Hayvan üztrindeki faydası bi
linen ve buğday filizleriyle yağ
lanarak hazırlanan E Vitaminini 
verdiği 65 kadın nzerind~ki ince· 
lemeleriaden aldığı sonuçl.rdan 
babaeden Oratoryo üniveraiteıi 
profeıörü Doktor İri M. V atson, 
çocuk düşOrmÜ§ olan veya düşür · 
mek llzere bulunan kadınlarda bu 
vitaminin çok iyi etkilerini gör
dOğünü bildırmektedit. 

1 Dünyayı dolaşan 

1 Bu ia} !u~m~.!.. 5889 

Yanlış prensip 
Lentranspjandnn: 

vnlaşılıyor ki, Cenevrede top· 
laaan Beıler Komitesi, f talyaya 
Habeıiıtan üzerinde bir Protekto
ra tanımaya mütemayildir. 

Şu halde bugün Habeıiıtana 
geri bir memleket nazariyle ba
kılıyor ve oaun bir vasiye muhtaç 
olduğu fıkri en nihayet kabul 
edilmiş oluyor, 

Şimdiye kadar bundan kimıe 
şüphe etmiş değildi. İngilizlere, 
Iraklılar sizinle hemayardır diye· 
cek olursanız, size omozlarıoı kal· 
dırmakla mukabelede bululuna· 
caklıdır. 

Her hılde "vahşi" olmıyan 
MısıJın Milletler Cemiyetine aza
lığı görütülürken logilizlerin ta· 
kındıkları vaziyet herkesin malfı· 
mudur· 

Hıbeşistanın üstelik muhtacı 
medeniyet bir memleket olduğu
nu da kabul ediyorlar. 

Yanlış bir prensibin ilanı İtal· 
yanlara bir bayii heyecana getir· 
miştir. Onlar başka bir hava için
de ve tebdidamiz preambüller
den kurtulmoı olarak bildirilen 
teklifleri belki kabul edecekler
di· Bugün yaziyet mOşkllldür. 
Lüzumsuz yere tahrik edilmiş hH 
saşiyetlerioi yatıştırmaiarırıı İtal
yanlardan umumi sulh namma 
belderz. 

~------------·--------~--. 
Siyah gömlekliler de 

orduya allnd• 
- Birinci sayfadan arları

dünkü toplaatısma ittirak etmiş· 
lerdir . 

Pariııı : 25 (A.A) - Pariı t;ı. 
ıını bu sabıh konseyin nasıl bir 
durum alacağını soruşturmakta

dır. 

Bütün gazeteler faraziyeler yD· 
rütüyorlar . Bir takımı konseyin 
cezri tedbirler alıomaaını istiyen 
teklifleri inceliyrceğini , bir takı. 
mı da toplantısını ortaya atıp mu
basematın ba1lama11nı bekliyrce

. 

ğini tahmia ediyorlar . 
Adi11baba : 25 (A.A) - Dün 

yabancı elçilikler erkanının önün· 
de en modern Amerikan hapisba· 
nelerine benzer bir örGek hapis -
hanesinin imparator tarafından 

ıçılış töreni yapılmıştır . 
Adisıbaba ilbayı hayvanların 

himayesi hakkında bir nizamna· 
me ntıretmişlir . 

Bütlln b., gösteriler Habeşi&· 
taoııı siyasal ülkelerin düzenine 
benzer bir düzen sahibi olmak 
dileğini göstermektedir . 

imparator; Habeşiıtanda bir
leşik Yemen arablanndan bir he 
yet kabul etmiştir . Bu heyet Ha
beş dıvasina karşı yuıddatlırının 
besledikleri ilgi ile beraber ktn· 
dilerine konukseverlik gösteren 
ülkenin müdafaası uğrunda kan· 
)aran1 dökmeğe hazır bulunduk. 
(arını impaı atora bildiımittit . 

Londra : 26 (AA) - Bütün 
İngiliz gazeteleri bugüa Cenevre
de toplanacak olan uluslar sosyete· 
si konseyinin çalışmalarına büyük 
önem vermektedirler. 

Çünkü bund•n ıonra Habeş 
meıelesioin uluslar sosyetesi ıta
tüıilnüo 15 inci maddeıine dayan 
mık suretiyle inceleneceği tah 
mio olunmıktıdır. 

Gaıettler konıeyin ıekiz gün 
den evvel Beşler komiteıiııin 

raporuna dayanrak her hanıi bir 
neticeye varmıyacağını sanmak
tader. Bu suretle eğer arada tah
min olunamayan bir mesele çık· 
maısa buhranın yeoi safhası aa· 
cak bu hafta ıonlarıaa doğru bıt 
lıyacaktır. 

Gazeteler, uluslar ıosyeteıi 
dışında meselenin bal olacağı 

hakkındaki ıayıalara biç _bire-

. 

Sayfa : 3 

Adana Borsası Muameleleri 
PXnm: ve '.rlJ~I 

Kilo Fiyatı 
CiNSi - · Satılan Mikdar En az En çoL. 

"· s. IC. s. ICUo 

Kapımalı pan:ıu~ 

Piyasa parla~ ,. 36,25 37 
Piyasa temizi ,, 
iane 1 33 41,25 
iane 1I 38 
Ebpreıı 39 42.25 
Klevlant 43 1 

YAPAC.I 
Beyaz 

1 1 Siyah 
Ç 1G1 T 

Ekspres 

l I~ iane 2,12.S 
Yerli "Yemlik" .. "Toh omluk,, 

HUBUBAT 
Bujtday Kıbrıs 4,12,5 4,20 

,. Yerli 4.1~,5 .J.,20 
Men tane . 

•• . 
Arpa 2,00 3,12,5 
Fasolya -
Yulaf 3,12,5 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu • 
Mercimek 
Si sam 1 

UN .... Salih 700 - 600 ~ ı ı ... ff 
·- .Q .t:J ~ -Düz k1rma .. 
~~ Simit " 'ö c -· Cumhuriyet 700 :::: i 
~> - .. 600 
N :ı~ ~ 

" u- ~ Dü-krıma " 
·, -Alfa - .... .. , 

Liverpul' Telgraflan Kambiyo ve Para 
26 / 9 I 1935 ı Bankasıodan alınmııtır. 

Sonlllıa Pene 

Bnır 6 36 Liret 9 13.5 
86 Rayım ark 1 '97 

1 inci T. Vadeli 5 
Frank" Fransız,, -

1 inci K. V ıdeli 5 77 .-Sterlin "lnıilis., 620 
5 07 Hint hasır Dolar "Amerikan., 79 25 

Nevıork 10 51 Frank .. lniçre •• 

/ 

YazlılE sinemada 
bu akşam 

Lüks ve şık kadınlar büyük vll debdebeli saray salonları ve bunla-
rın arasında ge~en çok foce ve içli bir 1;1şkın hikAyesi, işte: Lilian Gich, 
Marie Dreseler,Rod La Roque ve Conrad Negel gibi dört büyük yıldızın . . temsil ettikleri, 

Bir gecenin romam 
fevkalade mizansenli fılaıin muhteviyatı. Bir kadm ki iki erkeği birden 
sevm~kt~ -çe bu yüzden hangisini tercih edeceğini bir dürlü kestireme· 
mektedir. Pek meraklı m~vzuu muhtevi olan bu eseri bu akşum gelip 
görünüz. Bu iki erkekten hangisinin bu kadına daha IAyık olduğunu 
siz tayin ediniz. Bu suretle bir müşkili ortadan kaldırmış ve Halletmiş 
olursunuz. United Artists fılmidir . 

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

Babalan çetesi 
Pek Yakında • • 

Nibelungen filminin unutulmaz yaratıcısı ( Pol Rihter ve Viyana opc· 
rası baş muğanniyesi iren Ayzinger ) in bif sureti fevkalddede temsil 

ettikleri , 

Brabn Gözdesi 
ve gine büyük tenor Jözel Şimid'in bütün dünyada 

fevkuldde filmi, 
alaka uyandıran 

,, 

( Dünyayı dolaşan şarkı ) 
5894 

hemmiy~t verme-mekte ve bu te·: Do srazeteye g&re İtalyan iı · 
lifin İariliz delegC;leri tarafından teklerinin dayaadıiı teferruat da 
reddedileceğini "ummaktadular. mınHııdır. 

Taymiı gazetesi yazdığı bir Deyli tegraf ta ltalyaıı mantı-
mıkalede balyan isteklerini sıkı ğında ciddiyet bulunmadıiını te-

bir ıurttte tenkit etmekte ve İt•l· baruz ettirmektedir: diğer ,eze-
yan isteklerinde maatık ve vuzuh lelerin mutaalıra da bqaa beuıe -

lbulun madığını ıöylemektcdir. mektedir. 
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Belediye ilanları ı-=••ı" K'Y Sarmısık , çoj'alması damar· 1 \,_,J ~ 1 
luımııı kıtılıştarao kristalleri t'ıİ r_ R Al! 1 

ritir ve damar taasiyenunu azal 1 A ~./fl!l. 
tır . Bundan dolayı arteryosklo ' • 
roz ne ip~tansiyonu olanlar sar· Sebze halinde 1 ve 46 numarah sebzeci 
mıaak ycmelidırler. Bundan baı· dükkanları kiraya veriliyor. c::a A...N K A-1 
ka ıarmıaak kalp adaleleri llzeri- L..J~~ _.,J 
ne dotrudın doğruya yaptığı ten· Sebze halinde l ve 46 numaralı sebzeci dükkAnları 1 - Teşriniev· , t. 
biye dolıyuiyle kanıo gidip gel vel- 935 tarihinden itibaren (8) oy müddetle oçık artırma ilo icara ve-
•Hini bızlandarıp ayarlar , Sar- rilecoktir . 
mıaak , aynı zamanda , kını te· ihale Te,rini evvelin birinci salı günü saat on beşte belediye daimi 
m=zl,.yic; bir maddedir • encümen odasırda yapılacaktır. 

Bundan dot.yı kadınların güç- istekliler her zaman belediye hesap işlerinde şartnameyi görebi-
lükle üst görmelerinde , yaılan ı rler . 

ilerlemit olanlarda ı varis , ha isteklilerin ihale günü teminatlarile birlikte belodiye encümenine 
sur memui ' romatizma gibi gelmeleri ildn olunur. 5870 18-21 -24-27 • 
hutalıklarda ıarmısak yemrk iyi· 
dir • Sarmısakta bir takım kükürt 

lü uanslar buluaduiundao boğaz· - -------- - ·---------------
lau ciğerleri \'e nefes borularını 
temizin . Bu aebeble brooşit , 
tıknefeslik , amfizem ve batta ve 
remin ba11 şrkillerinde ıaımısak 
yenmelidir . 

Adana su işleri müdürlüğünden: 
1- Tarsus kasabası civarında 

Kalburcu savacsğı ile Kölcmusah 
Berdao tabliye ayağının kavşıt ye
rinde ye bu ayağın bir kıyısından 
ötekı kıyıeına kanal dıbinin altın
dan gı emek üzere 45 metre uzun · 
luğuoda betondan bir sifon ile hu· 
nun ktlrgir teferruatı Kalburcu kn
nalıle şarla~ ın islnhı ve şevler inin 
kaplomnlarla tnlıkimi ve sifonun 
niboyetindo1 bataklık içinde evvelce 
açılmış olcın A kunohna birleşm~k 
üzere 2170 metre uzunluğunda ta· 
ban1 hır buçuk metro euindc yeni
den bir konul sçılmosı 7ı48 lira 
( Yedi bin ikı yüz kırk sekiz lıro J 
keıif bedeli ıle açık eksiltmoye çı
karılmııtır. 

Şartname, plAn Tt: keşifnameler 
AdanaJa su işleri dairesinde bulu· 
nup ietekliıerd gösterilecek. ve ar 
zu ~denler*' bunları tetkik ve iade 
etmek üzere birer suretleri verile· 
ceklir . 

2- Açık eksiltmo 935 yılı ilk· 
tetrinin 2 inci çarşambo günü öğ
leden sonra saat oıı beşte Mersın 
büktlmet konıığındn yapılacaktır. 

3- Muvakkat. teminat. nııkterı 
544 (beı yuz kırk dört liraJır) 

4- istekliler Su v"yo ııafı11 mıı-
dürlükleriuin birısinden alınmış bir 
111ütıahhit ebliyetnamesini, 1 icaret 
oJaaıada mukuyyet olduğuna dair 
b!r Te&ikıyı ve muvakkat teminatın 
Merain malsandığma bu iş için ya
tırıldığıoa dair bir makbuzu ko 
aıiıyona göstereceklerdir. 

Bu veııkaları buluomıyaoların 

bu eksiltmeye giremiyecekleri ilAn 
olanur.5869 18-21-24-27 

ıu ~llrl MOdürtOlünden : 
1) Ceyhan kHabasa civarında ve 

Ceyhan ırmağı sol tarulındn mev
cut mahmuzların t1tmir amı·liyatı

nın ketif bedeli olan 3433 lira 32 
kuruı mukabilinde açık eksiltmr•ye 
çıkarılmıştır . 

Şartname plAn 'e keşi(nameler 
4'danada Su işleri dairesinde bu
landuğunden isteklilere gösterıle
oelt ~e arın edenlere b1l evrakları 
tetkik ve iade etmek üzere birer 
ıuretleri verilecek lir. 

2) Açık ekıiltme 935 yılı birinci 
l8f"İDİD 8 inci 1&b günü sabahleyin 
ıaat onda Adanada Su işleri daire· 
linde müteıekkil komisyonda ya
pılacaktır • 

3 ) Mu•akkat teminat miktarı 
{.!.58) liradan ibare& olup istekliler 
Suifleri ve1a Nafio müdürlüklerinin 
biritinden müteahhitlik ehlıyetoa · 
aıeıini ve Ticartt odasında mukay
yet olduğuna dair veA . kayı ve 
mu,akka& teminatın A<lana merkez 
malaandığına bu iı için yahrıldı
ğına dair makbuzu komia7onn gös
ter•ceklerdir. 

4) Bu vesikaları bulunmıyanlarm 
ifbu eksiltmeye giremiyecekleri 
iltı olonur.5893 24-27- l-4 

Refika Recebin biçki yurdunda 
kayidlerine başlan-• 

yenı sene 
mıştır. 

Bebekli kilise sokağındaki 
yurt binasına uğranması • 

Kadirli Asl~e Mahkemesinden: 
45 - 82 

ilacı ismi• in Con olarak de
~iştirilmesini istiyen nüfus kütü
ğünde Kerimli köyünün 50 No. Ju 
hanesinJe kayıtlı çiçekli oğu11n

rınıian Mahmut ve Fındık oğlu 

323 doğumlu Hacının bu talebi 
muhik görülmekle ismbin olsu
reılo <lcğiştirılmes ne 5-5-935 
tarihiııd' mr hkcmece karar veril 
miş olduğundan m deni kanunu 
nun 26 ıncı modJosioe göre olA · 
kadaranın bu değişmeye bir sene 
içinde itıruz edebilmelerini temi· 
nen keyfiyet ıldn olunur.5899 

----------------·-------Dünyayı dolaşan 
Şarkı 

5889 J~zef Şmit ...... _____________________ _ 

Seyhan deftardarlllından: 
23-9-935 tarihinde miilld 

yeılerinin ihalesi mukarrer çiftlik, 
damı, bağ ve tarlaya taFp çıkma 
dı~ından artırma inüd<leti 1 O gün 
uzatılmıştır. Taliplerin 3 - 10-935 
perşemhe günü saat 15 de milli 
emlAk idaresindeki satış komfsyo· 
nuna mürocaatlnrı ilAn olunur. 

5903 

Adana Halkevi başkanlılından: 

ı · 
1 

4/ Birinci Teşrin/ 935 cuma f._IÜ· 

nü Spor, Ar vo Gösterit komitele· 
rindo oçık üyelikler için seçim 
yapılacaktır. Bu şubelere kayitli 
olan üyelerin se~·ime iştirAk etmek 
üzııre sna ı ( 17 ,30 ) d11 Hal kevine 
gelmeleri ildn olunur .5900 

27 - 28- 29-1 

Seyhan defterda~ııından: 
Mıktorı 

13000 
133:? 
400 

1528 
174 
411 
455 
358 
354 

Kilo 
• 

• 
• 

Cinsi 
Yulaf 
Arpa 
Boklu 

Ay ç:çeği 

Si sam 
13uğtlay 

Yemlik buğdny 

Yemlik buğday 

• 
450 • • • 
314 Mısır 

124 7 Kıbrıs buğdayı 
208 > Fıstık 

698 • Pnmuk 
Tolıum islı'lh istasyonu malı ola

rak yokarııla cins vo kilosu yazılı 
(14) kalem (698) kilo pamuk vo 
sairi! bu günderı itibaren 15 gün 
müddetle ortırınrığa çıkarılmıştır. 

isteklılerin ihale günü olan 10-
10 -935 perşembe günü saat 15 
de zahire borsasında maliye Htıı 
heyetine gelmeleri ilan olunur.5904 

27- 1-4-8 

ı~1r.~!.~i~~~:~~d~~i: hin nü- 1 
!uslu belodiyelere ait inşa edilecek 
sıhhi cuezbehn kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Bedeli keşif ( 4457 ) lira 
(56) kuruş olup~ iğreti nkcası(334) 
liradır. Keeif Ye şıırtnamesi isti yen· 
lere porasız verilir. 

3- ihalesi 25-10-935 cuma 
günü sa ot 15 de bele•Jiy•' encüme · 
nin<le yapılacaktır. Talipldr ihale
don bir saat evvel 2490 numıırnlı 
kanunun hükümlerine göre t.•kJif 
mektuplarını encümene vermiş ol
molan lAzımdır • 

4 - ihaleden on beş gün içinde 
müteahhit kati teminat vrrmeğe ve 
n.ulrnveleyi tas tik ettirmPğe mec · 
burdur. 5902 27-29-2- 5 

Dörtyol şarbaylılından : 
] - Knsohnya ait suyun , 443 

motre uzunluğunda üstü kopcılı 

beton kanaldan nakli için (20) giitı 
miiJdetle kapnlı zari usulü ilo ek· 
siltmeye konolınuştur . 

2 - Bedeli keşif ( 4594 ) lira 
olup, iğreti akçası ( 412 ) lıradır . 

3 - Şartname ve keşifn:ı m~si 
istiyerı ı~re pr.ırosız verilir . 

4- ihalesi 16-10 - 935 çar 
şonıba gı.inü saat J 5 d~ belediye 
encümeninde ynpılocaktır. Talif ler 
ihııleden bir saat PVV•·I 2490 nu 
maralı kanunun hükümlerine göre 
teklif mektuplarını eocümt no ver· 
miş olmaları IAzımdır. 

5 - ilıol eden on beş gün son· 
raya kadar müteahhit kbti temi
nat vermeği ve mukaveleye b&ğ

lamo~a mecburdur 500 l 
27 - 29-2-5 

Adana Erkek öğretmen 
rektörlüğiinden : ·A 

1- Mektebimizin 8 aylık Erzak mahrukat ve ıebz9 ~ 
aıoğıda gösterilmiş ve 10-9-935 tarihinden itibaren 20 115-

dotle münakasaya konmuştur. . d -; 
2- Toliplqrden şeraiti anlamak ve nümuneleri görmek 11 ~-'-~ 

hor giin saat 10 <lon 12 ye kadar meklep idaresine ve i~~le 1Sf6p,......ı 
30-9--935 pazartesi güoü soat 9 da maarif müdürJüğünd"tl•'' 
cak komisyona yüzde 7,5 &eminatlan ile birlikte mürs000 

olunur • 
Erıakın 

Kilo"' Cinsi Kilosu Cinsi o 
Ekmek 45000 Yumurta := Koyun eti 13000 Yoğurt 

Sade yeğ 3000 Süf 15'1 
Maraş pirinci 7000 Taze bakla rJIJ Kuru fasıılya 3000 Taze bezelye 

ı<fJ> lstanhul mokurnası 550 Prasa 
)) Şer iyesi 650 Portakal rP' ıeytun ynğı 1000 Karne bahar 

~ Kesmo şr•kcr <yerli) 2000 Lllhana 
Toz şekor (yerli) 2000 lspanak o Tuz 1200 Maruf 

~ KAşar v eyniri 250 Karpuz 
E<lirııö peyr.iri 1400 Patlıcon 

~ Kuru Roğan 1000 Taze üzüm 
Patntrs 4000 domates ı~ . 

Semiz olu Domates salçası 750 
:~ Sirke 1000 TozA fasulya 

Un ( **** yıl<lız ) 1200 Tnzo bamya 

J:,ı Maden kömürü 70000 Taze soğan 
Meşe k Öf!'ÜrÜ 8000 KaLak o 
Sabun 1200 Hıyar zflJ' 
Arpa 8000 Elma 

12- 17-22-27 5832 


