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•• Havalarımız r 
Dü§man nçaklarmın tehdidi al

ıındadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumana yardım gerektir. ı 
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Yunanistanda krallık yeni
~en yerleşmiş sayılabilir mi? 
~etik b.. ··k b. b··ı·· ·· ·· teş-

Habeşistanda 
durum 

, Ceyhan lıaberleri : 

Büyüklerimizin karşılıkları Cumuriyet bayramı 

ın uyu ır o umunu 
kil eden cumhuriyetciler boş 

durmıyacağa benziyor ! 
~~~~--~·-----~~~~ 

~apanastasyo ile mühim bir mülakat 
;aris: 27 [Özel} - Dün öğleden 
i~ P~rıs ı·e Londrada, Girit de yeni 

ılalın açıldığına daır bir şayıa 
~,, B · .. 30000 c· '. u şayıaya gore , ı· 

Her iki taraf da hazır
lıklarına devam 

ediyorlar. 

Asmara: 2 (A.A) - General 
Graziani, İtalyan Somalisindıı ka· 
in Varderi mevkiinin sivil ahali
den tahliyasini emretmi§tir. 

Bu tabliyenin lngiliz Snmali
si yerlileriyle çıkması muhtemel 
hadiselerin önüne geçmektir. Çün 
kü otlaklara gitmek üzere hayvan · 
larıyle birlikte sınırları geçmek 
yerlilerin adetleridir. 

Cumuriyefin on ikinci yılını kutlama mü

nasebetile Şarbay vekili ta rafından çeki

len saygı tellerine verilen karşılıklar 

Kamdl Atatıirk 

Cumur Başkanı 

Ankara 

\ııq Cc~~uriye~çi ~ilaha sarılmıştı. 
, hukumet ıkı hın askerle ıkı tor
~ u Giride gönderdiğı re elli Cum
teıç; subay tevkif ett e de ilave 

General Gaziani Libyada Kur· 
ranın işgali esnasında aldığı ayni ı 
tedbirleri burada da almaktadır. 

Her yeni gelen yılı, evvelkileriu hepsine kar~ı denecek kadar 
verimini arttıran Cumuriyetimizin on ikinci yılını coşkunlaklı kutla
yan Adanalıların derinden gelen ıevioç duygularını kendi e•ygıla· 
rıma katauk sunarım . 

Abdüllıal/k Renda Yordu 
Co . 
0; geç~eden Atınadar •len res

p ' tekzıp bu şayıaya m verdi. 
'ti; 

0kat belli olan bir şey ı rsa o da 
ııı, ~ Yunarıistanda hüküm •Üren sü
~~n .•ahiri olduğudur._ Kral_cıla'.la, 
0"'1Yetçıler arasında ıçterı ıçe ıılı 

'ta " 1/ıücadele, daha uzurı zaman 
a"' edecektir. 

"< u •abalı çıkan Lejoumal daki bir 
·"ıa:u~u. çok güzel anl~tmaktadır. 
, 1 l'ırının uzun zaman } unanıstan-

'll/nıış olması ve Yunan işlerine 
ı ~tkufu bu lıusustuki saliilıiyetine 
I ıl olabilir. 
ile bu muharririn anlattıkları: 

, 6" Daha Yunanistan dan döne
'\~ iün oldu. Oradan ayrılır
lılJ· ?ınuriyetci muhalefetin, hem 
~t 1i•nı ttkrar ttsisine, hem Ge-

aı le d'I" . b. h d On ı ısın ızzat şa sına 

'-ı.'tle düşman olduğunu biliyo 

~~Yağımı Pariı kaldmmlarlna 
\ ~ koymadaa Yunaniıtandan 

1 Cuıııuriyttcilerin hadiseleri 
Qltllıak için ıilaha sarılmıı ol· 
ı}t~l!ı işittim . 
'•ına ayni kuvvetle demok-

M. Papaııaslasyo 

rasiye bağlı kalan Giritli Cumu
riyetciler ıhtilal çılı:armışlar . 

Krallığın teaiıi oe kadar kuv
vetle lıararlaştırılmış olurıa olsuu, 
bu hadiselrr de bir kerre daha gös 
teriyor ki, Yunanistan efkarı umu
miyesinde geniş bir yarık vardır. 
Monarşi, Cumuriyet .. Kralcıla
rın adedi , ateşi şüphesiıki; Cu
muriyetcilere bu gün içia taiktır. 

Parise dönerken Selanilde 
Atina arasında .Mösyö Çaldarisle 
aynı trende yolculuk yaptım . 
Bu gün iktidar mevlıiindcn uzalı
Jaıtırılmış olmakla beraber, kral
cılık fikrinin başlıca mümessil-
-- Gerisi ikinci sayfada .......... ______________________________________ ~---------

' . 
Odev kurbanı polisimiz 

~Uyü°k bir törenle kaldırıldı ve 
~oz yaşları arasında gömüldü 

Cenaze alayı geçerken, bu vazife 
4r.ırbanına ağlamıyan kalmadı. 
~de11i başında bir şeririn attı taıafta istihkam, Jandarma, zabi: 
llııQr§Unle ölen atlı Polis 40 t:ıibelcdiye ve Polis müfrezeleri, 

<ılu Mehmedin ölü IÖrtnİ ortada Mehmedin süslü tabutu 
~ap lmıştır. önde vurulup öldüğü güa bindiği 

1ııı '"•nın yağmurlu olmasına ve siyah kurdelelerle süılenmiş 
~1 en daha saat 9 da ölünün hayvanı, daha önde ortasında ölü-
ij~~ılacağı mPmltket hastaha- nün büyütülmüş resmi bulunan gü-
lle 

1
•
0 

Önünde büyük bir hallı zel bir çelenk ve bunun önünde 
&

81 
hirikmitti. bekcilerin, ziraat bankası Mensucat 

1 ~lldan sonra bir istihkam ta fabrikasıoın. berber esnaf cemiyeti
'k Jandarma bölüğü, büıün nin ve devlet demir yolları işyarları-
11?11,ırdaki Poli~ v!' bekcıler, nıo güz~ı çelenkleri bulunuyordu. 

'Ye ı.bitası l:ı~ vo rrkek li Tıbutun arka~ıoda İlbay Tev-
b~ lıırer grup, izcder, cumbu- fık Hadi B•ysal, Seyhan ılyoo ku
~ •lk ı•artisı başkan vekıli halk •ul lı•şkan v,kili Fahri uğurlu, 
~~~lıaoı ve üyeleri, t·şekkfılleı, ge Evren, Tüm general S lib Av 
, dayre Başkan ve işyarları, ğın ve erkaui harbiye l,aşkanı ve l \'e Uray dayİ• i ş.fleoi subaylar, Şarbay vokılı Feyzi Du-
t,. kn,uı ve daim, •CÜmon ıal, Halkevi başkonı Kasım Ener, 
ı;.~'. Banka direktö. ri ve fab- Mektüpcü, Defterdar, Mülkiye, 
Ilı 1 ~1•ri, Devlet de r yolları Adliy•, Sıb!ı•ye dayreleri başksn-

11t e lspekteri ve bir kıstm iş !arı, bütüu teşekkftller ve g•le-
11

1 
burada toplunmış bulunu- belik bir halk kütlesi bulunu 

~ tdı: yordu. 

~~at 10,15 de Mehmedin tabu- Alay köprüden geçerek Kale-
~ a se\'diği şanlı Türk bayra- kapusundan geçmiş ve ulucamie 
ı~ 1 611lınış ve üzeri en güzel getirilmiştir. 
!~~ 1 • süslenmiş olduğu halde Burada cenaze namazı kılın-

Bu saniyede, cephede kayde 
değer hiç bir hadise yoktur. 

Zıonedildiğine göre büyük 
hareketler daha hazırlanma ha
lindedir. 

İtalyanlar ve harp 

Halk Habeş savaşını 
nasıl karşılayor 

ltalyaoların İngiltere ile bir 
harp ıbtimalı buJusunda ne dü
şündüklerini söylemeğe davet et·I 
1erıiz, mühtelif aksülamellerle 
karşıla§ırııoız. 

Kahve erkanı harpları, İagili
zin, on beş gün içinde bomba ve 
deniz altı gemilerinin hücumu al
tında mahvolaceğını temin eder-
ler. Yahut, kulağınıza, esraren
giz bir eda ile, Markoninin, en ko 
caman kravezörleri bile bir kaç 
dakika içinde denizin dibine çö 
kertecek bir ziya keşfettiğini fı

sıldarlar . 
Bir az daha dü§ünceli olanları 

lngiliz bahriyesinin çok güclük-
lere ıığrayacağıoı, çünkü İtalya tec
bahıi kuvvetlerinin moıforn, eyi 
edilmi' olduğu ve iman heyeca
nile sarsılAn kimıeler tarafından 
idare olunduğunu söylerler. 

Ve, bu kadarla iktifa ederler. 
Nihayet; meseleleri derinden de
rine ir.celcmeğe alışmış ve ilgili 
katlardan bir şeyler öğrenebilmiş 
olanlar, !iki donanmasının asla 
karşilaımaması dileğioi izhar e 
derler. Bunlu akıllı kimseler ve 
sayıları az değildir. 

"Popolino• bilhasse; can baha
lılığının artmasına karşı hassaai
gösteriyor. Sabun fiyatının· yük
sekliğini ve bazı ham maddelerin 
git gide nedret peyda ettiğini 

işaret ediyor. 

Bu devirde; kı~ için kömür 
tedariki düşünü üyor. Tüccar, in
saod•n, geçen s•ue verilen para
' n ilıi üç mislini iskyor. 

Küçük bir tenezzüh otomobi
line s•b;p olan adam, şimdi artık 1 

bıç gÜoliik gezintisıni yapamıyor. 
Çüolıü brnzio P'k babalı eski 

moda otoboslar yeniden piyasaya 
çıkt.I Mizah g•zeteleri, tüktnm,z 
alay kaynakları bulmuştur· 

Heyecan ve endişe eksik de
ğil , fnkat pek göze çarpmıyor . 
Romada , şayanı dikkat beıaen 
biç bir şey yok . Her zamanki 
ağır canlılık , bütün acun mimar
ları orada bir kongre kurdular . 
Bahçeciler , bol bol meyveden ve 
çiçekden bansedıyorlar . Dünya 
atış Ş•mpiyooluk maçları , Roma-

lıı,t 11•den kaldırılmış ve alay dıktan sonra alay başta süet ban-
i,1. lle §ebire doğru hareket donun çaldığı matem havası ara-
~~ k \J • sında hare et ederek çarşı ve A-
~de •tlı süvarı Polisleri, iki - Gerisi ikinci say/ada -

llıyı biç alakadar etmiyor ve , bir
birini takip eden silah sesleri ona 
harbi düıündürmiyor · Üzüm bay

- Gerisi ıiçıincıl sayfada -

Büyük Millet Meclisi Başkanı 

E,ıiz Cumuriyetimizin on ikir.ci yıl bayramını coşkunluk içinde 
kutlayan Adanalıların içten gelen sevinç duygularına dimaçlık ya
parken Kurultayın büyük Başkanına tükenmez aaygtlarımı suna
rım . 

Recep Peker 

Cumurlyel halk Partisi Genel Sekreter/ 
Ankara 

Gtçmi, on iki yılın en v~rimlisinden daha üstün olac•ğını geli
şinden anladığımız Cumuriyetimızin on ikinci yıl bayumını sonsuz 
coşkunluk içinde kutlayan h~mşerilerimin sevinç duygularına dim•ç
lık yapuken bu günkü ulusal varlığı yaratan Bıışbuğ partisinin ge
n"I sekreterine tllkenmez saygılar ve sevgiler . 

Feyzi Dural 
Adana Belediye Reisi Vekl/t 

Ben de ıizi kutlarım • 

K. Alulıirk 

Feyzt Dural 
Adana Belediye Reis Vekili 

Kutlu olsun teşekkür . 

B. M. M. R. 
A. Renda 

Şarbayllğa 

Seyhan 

Bu gün oo ikinci yaşını bitiren Türkiye Cumuriyeti bütiin taze
liği içinde en olgun bir varlık ile bu günlerin güne§li yışıyışınL 
doğru hız almış gidiyor . 

Her yıl başka bir sıcaklık içinde kutladığımız bu yüce ulus bay
ramının bütün yurddaılar ve arkadatlar için ıevinç ve heyecan kay
nağı olmasını dilerim . 

C. H. P. Genel sekreteri ve 
Külalıya say/avı 

Recep Peker 

Asuriler yerlerini 
beğenmiyorlar 

Irak hükumeti, Suriyeye iltica eden 
Yezidilerin teslimini istedi. 

Bütün Filistinde Yahudiler aleyhine grev 
ilan edilerek dükkanlar kapatıldı •• 
Arupça gazeteler yazıyor: 
- Musul demiryolunun inşa

atında çalışmak üzere Bağdıda 
gidecek olan petrol şrketinin on 
iki mühendisi Beruta ulagmışlar· 
dır. 

- Fransız zırhlısı Kipar; dün 
sabah denız tayYarelerinden biri
ni indirmiş ve tıyyare şehir üze
rinde bir uçuı yapmıştır. 

- Bağdatdakı petrol iıleriy
le de alakadar bulunan Habe,is
tudaki petrol imtiyazı: kahra-

manı Riket, Bağdatdan Beruta 
gelmittir. 

Zeogin Amerikalı buradan 
Tarablusa gitmiş, oradan Er Fran
sız hava şirketinin bir tayyareeiy
le Londr•ya hareket etmiştir. 

- Fılialiniıı bütün şehirlerin 
de grev ilan edilmiştir. Yollar 
polısle doldan•lmuştur. 

Yahudiler evlerine kapandı
lar, bütün dükkanlar, ticaretha
ueler, Avukat, Mühendis, Dok
tor ve eczacılar, yerli bankalarla 

Bayram , içden gelen 
coşkun bir tazahuratla 

kutlandı -
Ceyhan 31 ( öıel aylarımız -

dan ) - Havanın yağmurlu olma
sına rağmen Ceyhanda Cumuri
yet bayramı çok büyük bir alaka 
ve tazahurla kar§ılandı . 

Cumuriyet meydanında geçeL 
senekinden çok fazla bir kütle 
vardı . 
Dört bine ,taklışao Halk kütlesi 

1 
yağmur olmasaydı belki onbini 
bulacaktı . 

1 Bununla beraber merasim es-
nasında şiddetle başlıyan yağmur
dan bir ki§İ bile meydandan ay 
rılmamııtır . Ayni zamanda hava
nın fenalığı proğramın bir kısmı
nın olsun tatbikine mani olama
mııtır . 

Kamunlardan gelen atlılar bil
hassa töreni parlatmışlardır . 

29 günü gecesi partide v~rilen 
balo da emsalsızdı .. 

Salon hıncahınç dolmuş ve 
bir çok davetliler ayakda ka
lircasına bir tehacüm göatermig
lerdir • 

:.s günü geceai çocuk esirge
me kurnmu menfaatiae bir müsa
mere veril1Dİ~ ve bu yüzden de 
bir çok kimıesiz yavrular ıevin

dirilmiıtir . 
30 günü gaceıi de yine bir 

müaamere tertip edilmiş ve bu 
suretle bayramın üç gecesi de 
boı bırakılmamı§hr . 

Bilha•sa ıokakların tezyinatı 

ye takların intizamı görmeğe de
ğer bir tekilde idi . 

Ce•hanın bu candan alika ve 
' faaliyetini objektifle te.bit etmek 

llzımdı. fakat yağmurun biran 
kesilmemesi bu .arzuyu mahrum 
bırakmııtır . 

Esrarlı bir ölüm 
Evveliıi gece şarda pek garip 

bir hadise olmuştur • 
Ceyhanda tüccard•n Tahir İs· 

minde biriıi pek mazbut olan 
evinde sabahleyin boğulmug ola. 
rak bulunmuıtur • 

Ayni zamanda tficcarın karı
sının da elleri bağlı ve üzerine 
bir çok eıyalar yığılmış baygın 

bir vaziyette kurtarılmıştır • 
Çalınan para ve eşyaların kıy· 

meti [ 8000 ] lira kadar tutmak
tadır . Zabita f•illori ıiddetle arı
yor • 

Hakiki bir ip ucu henüz elde 
edilememiştir . 

Şu bir kaç ay zarfında hldiı 

olan hu vakalar Ceyhan halkının 
huzurunu kaçırmıştır . 

Ceyhanlılar bu vaziyetlere bir 
eon verilmesini faal zabitadaa 
gözlüyorlar . 

Ceyhan ırmağı taşdı 
Şu günlerde yağan ıiddetli 

yağmurlar nehri yine bulandır
mıştır . 

Bu sabıh bütün geçit yerleri 
kapanmıı ve salların iskeleleri su
lar altında kalmııtır . 

Nehir kıyısındaki ölçü, suyu 2,10 
me. yükıekliğinde göstermiştir • 
Öıe başdaki köy lerl6 hiç bir mu
vasala yapıl'\mamaktadır . 

N. T. 

şirketler ve hususi mektepler ta
til etmişlerdir. 

Resmi bir mektebin talebele
ri, halkın hissiyatına hürmet ede 
rek kapatmadılar diye muallim
leriyle kavga ederek mektebi ka· 

- Gerisi ikinci say{ ada -



~ .~ta 2 

Asuriler yer erini be" r 
-Birinci ıagfadan artan -

patmıılardır. 

Remle, LDd, Kadüs ve Yafa· 
....ı. mitiailer yapılm1t va komW'
lile m.zbat•lar verilmlıtir. 

- Komserlik amomi kiôbi 
Llgardıa Lvlçredeki yedi •ızife· 
Iİne hareket etmed~n evvel lraa
M bir eeyalıat pPacquaı, gelecek 
hafta T ebraoa hareket. edere le 15 
fii• lrının auhtelif mıatalcalırını 
pseceji öt.a.ilmittir. 

- Maadater h&kümet; L6b
naa avcı fırkan efr•dının ceoop· 
ta lletpre - Cezire 7olana oto
mobillere y.,ıyacak ıekiJde la· 
miı oderek afiaya yardım etme
lerine muvafakat etmiıtir. 

- Uzua z ... a•d .. beri Be· 
bulunan Hicaz Hariciye Ve

ziri Fuat Hamza, Ymzifesi batı• · 
da balua•ık üzere Filtsti• •• 
Mınr yeluyle meml•llettae sit
mittir. 1 

- BMrad•a hareket eden Moriya 
.. ad.ki 1t.t,.a ••paru bW yel· 
a...u,. çarpa.- dört kitinin öll 
•iM ıebebiJet verdiğinden kap
a. te.kif ve aclli,ere teslim 
etlilmittir. 

- İtalyan propa1aadacd1rı 
- itfa& ettiti glalllil emelele-
rin ıkt•ltalan Beruta ~elerek 18 
ı..aaı. bir iatid. ile ta•blıltlarini 
ferine ıetirmiyerek tkkntleri 6de
mediin4iiiadea komİIJODCUlar 
aleybiMle tla•a açNlflardır. 

- İiıgilis Sefiri Sir Artibalt 
Klark ile ref ikeıı Baidade tlln 
•tllerdir. Kral .. JPm• Tahıin 
KMlriyle Nmi E.uit ve Te•fik 
Sadun tarıfı.-n kar,alanmıfbr• 

- Psefnlr K. llalulo.-•ld. 
Irak H11riciye V ezirlijilae 210 
tll ... r ... ,ı. Halrak •U.10tt ta. 
)'Ü ola•awır.. lılamailefh ., 
....... rolecek •• ıenelik 15Q 
dhlar ücretle Hellak m111rtebiaıia 
H .... dhel tlenl.,ini de ve
NCelltjr. 

- Poıta ve telpaf .-um -.a· 
••11111• Fe1..ı addeai -.ın
'4ıkM.- teı.iz fMallJlllmıa. 118'_. 
icill allt we ••• , .. lluır ...... w. 
MI)() tlinır •rfile bim İafllt 
kılmııtır. 

o.lal- ,.llcl,dQil~le 
k9tin muhtelif yerlerinde 250 ıu 
be açacaktır. 

- ~boa• Meb 'asan Meçliıi 
l'.•i,,lline Petrotrat, ,erine Emir 
Halit Eaebabialn ••çilmeıi dev. 
le& ıelrreteıliti meteleıini de or· 
11ıa cıkırdı. 

Birik vazifelerin anıurlar 
'1••ıada takılmi itiQde muvaze· 
••fi temin için Ortodoksların 
b1J>ettijı Mtcli• reisliği yerine 
d••let eekreterliğiai' ba upı~ra 
Ye~leçrji söylenmekte Ye kıu 
bir umaa içiade (Abdullıb Bi
hl,q) in iıtif• ederek Doktor 
lryup Sabiti• bu wazifeye ıeçiıi· 
leeaJi tahmia oluamaktadır. 

- Hukuk ~lini i''raoudı, 
tarih tabtilia\ Almanyad,, dif er 
ll.'9 ıubelerfoio tabsilini de a 
lilter' ve A•erikıd• yıpac•k 
elıa Irak talebeleri Beruta ıel· 

·""~cliı. 
' Bandıa baıka L&baan ilim 

mleateaelerfoe ıirmek here Irak 
u .. rif Vezirllfini• içleriede kas
lar da bula••• ikiaci bir talel»e 
bftltal de Berata va111l olmaıtur. 

- Sariye V ızirler relai Şeyh 
Tac Berata relen• komeerle 16· 

••lftlr. 
- Sariye Camur Reilf, kom. 

letdea altlıtı bir mektupla, mu
•aileybin llb fi•· fi p~ Yakıt Şa-

malalrıaa müsaade edilmesini iıte. 
•iflerdir. 

- Dav.am edea mii11keıeleıi 
idare etmek üzere komaerlik, ik· 
tiıadl if ler Mibtqan Rek· 
lo ile liraıc ve iktiıaı mB-rünlo 
bu hıft11 içinde &.ğ'dada gidecek· 
lerini öğrenilmittir. 

- Iralrıla Silpc•r mı•tak"8ı• 
da Irak laüllômetine isyan eden 
Y~J~, Mkıeri •Jils o.-. 
Sariyeye geçmitlerdi. 

Geçe.terin achdi, iglıariade 
reisleri Davut Eddavat olduğu 
halde 103 tftr. 

Irak htıkumeti bonlaraa teıli· 
mini istemiıtir. 

Htıkumetia yapftiı tahkikata 
naaar•n Daftlt Edd••at adamla
nyle birlikte Atiret Şeyhi Şeyh 
Dibama iltica etmiıtir. 

- Çimento ıirketiain Dom· 
merdeki fabrikayı bfiyütmek ve 
ikinci fırını korm~k için Almaa· 
yaya ıipariı verdiği makiaeler 
gelmittir. 

Şirket makineleri kuracak 
mDhendiılerin çabuk 16nderllme· 
aiai Almanya ya 1aımııtır. 

Bu iti• relecek ,,i .. n ayı için
de biteceği umuluyor. 

- Şam Ba~dat yolunda ya· 
bot Necit taraflarına muntazem 
sur~U.e transit etr• veya yolcu 
taııyan oıo~otpiller fD tekilde 
mtlıtefit olarlar: 

1- Bu otomoWI'-' ~uv•lç 

~ ol~~ ıü~ mu,fiy•d•i 
~aisdirler. 

2- le .. dw lietilderle bee .. 
larıe tamirine Jlnyan etJ• jle "'fİ• 
dip gelme için lrullınılac•lr yapıcı 
maddeler ve yağların ıOmrülr, 
belediye ve diğer r•..ı v.rgtl•i 
maktu olaralc iade edilir. Bun'dan 
istifade edecelr. nakil ıirketlerlnin 
komaerlilc, Nafia dayreıinden ve
ıikaaı almaıı lizımd1r. 

811 tirketlerin L&be•D ve Su· 
riye, tflmrtlklere H•tıij.aruya u~ 
den yabut baaka itimadı olarak 
30 bin Surl lir111 dipozito yatır

maları ve ha otomobilleri• man· 
da altındaki limanlardan getiril
meai •e resmen tescil edilmesi 
icıp eder. 

Sat.lık çocuklar 
Sefalet en kuvretH manevi l»at· 

ları bile kopanp atıyor . Viyana 
g-.eteleri İngiliz gıstıtelerlndea 
alarak fUnlan yuırorler : 

Son 1.amanlarda Hindistındı 
alabildiğine bllyümelrte ol•n ço
cuk ttcimiain lnüoe ıeçmek için 
allkadar yerler lceıin tedbirler 
almağa karar vermitlerdiı. 

Ea sok Ç.inlilerin at.r .. 1,1Jlkl.trı 
çocuk aataııaıa paaar1 Hougkoar
dadtr. Yokaul •Jleler, '°"'klerJl!ll 
ve bele kıı çocuklarını dılaa pek 
lsüçilk Y•ıtı iken eaçok paıa tü 

Hfllda l.1111'n•,.. --~tdt ftar. 
Yapılan iDcelemelerdee sonra Mr 
çok semtlerdeki hfzmetçileria ıırf 
ha sibi "'tdmıı laız çoeakları ol
dulclın aalatılmııt ır. Nitekim Şa
nahvi•g ackadakl Çinli kad.•m 
e•inde hizmetçilik JAJlU GD il• Ati 

iki yaı araıında bir ılrji ıenç krz•n 
b•t..ckıiu gör&lmiif ve yapıa.. 
araıt1r•a ıooucuocla, baalaan 
Çibli k.dı• ıaı.ı,.-. •1lelerie· 
den beter lnrı.lfz liras11aı Aba 
ahadıiı leıbit edilmiıtir. 

Harp ve ekonomi 

.. 19leeet1oi, çarıaaba gla& 6ğ- Bandın birkaç ıün önce Amt· 
•••tı da Berata dGnecelloe dılr rik• Blrleılk hiikOmetleri bakın 

.. aıe..t al11tt1t1r. lanlldan kordel Hul rad1oda \'er-
- Suri1eye gelea Atari ••· 1 dfti bit llJmde : 

.... eblerl kotDietlip ....... "Harp ile, ba eakimft Ye kın ... 
~ıaıek lte.dtlerl .. veril• yeri• L ılet ile, di18J•m ekonomik M 

.. af t•edilhd hlltlb.ıtlet, ı falet 7ıtaımı merhem sürllemez,, 
.-.--.ırun Te S.rfyt• 1tr.h• ~·t-- d wfttir, 

in gilt.ernıÜt 
alalılanntaaı 

YHın8ni da Krall yenıden 
leımiJ sayılabiUr mi ? 

yer· 

8 S&n 

Şaşllacak şeyler: 

ALKOLIZll flJ! 

Neville Chamberlial, . Glaa- ey.ilerinden her halde~ 
1011alenn yaptığa ~ati 

govda verdiği ıöyle.le biikeme - Birinci sayfadan artan - eder!~•::s~:ı.r.:'8Zaaa "° 
tin 7eniden lililllaoma prolnrmı- lerlnden btri ıaytln bG devlet .il polie~ti• •'••f,ada dolaıtıjı o&taetbir tok afetleria-
nın tatbikine karar terdiğini ye acı...wJJ •J•aıi bMJ .-.n · evine gittim • de tabii girmek lazımdı~ • 
hu projramın Hki ~iliblan yeni- daıları tarafından haber alınmıı· Mösyö PapaDIBtl~Y• Cu Allmolismin io_.)ır ,_ 
ı..~, t•mir d ... Ü 'Me ..klikleri ta . Her İltjfJQDtlı pee yarısı ol · muriyetcilerin ıon muvafakiyet· korkunç t11bribat yaptıtı. 88 

t 1 k '-ı· d t b"t d'I d 1 b" 1 Y ıız" UA-~ .. d ... 10 biç de c-aretı· kırıl- oielara, skandallara yol ., ımım ama §e.: ıo e es ı e ı .. duğu hal e yOz erce, ın erce a ~ ~ - bellri.A.dem baba....., da 
dig·ini bildirmiıtir. oa-'• toplıııınnı• bütün clöerledn.io mem1t(ı . Miililrahmızıa u..m • 

1 
bbl ..,., -- • bone ratmeo acı, lal .. 

Dl• B. M•lstloaaldıea 4ahlJÖJ· kuvvetile [ Çaldariı, Çaldarh ! ) ~ttiği bütün zamaa i~nde b•p ye- , ve edam etluuu bin ıekle 
leviade keti bir zaruret halinde Diye haJırarak alkıfhyorhırdı . ni rejimi ve dilnün •damlarını alenoi kabramanlaıuran, -
g&~li it\!. Jellİdell lilthl•ma Her defaııada da Mösyö Çal- karalam.Wa l'eçirdi. Biluaıa pirlefllir~o. benlarıDI lfl'I 
l.raz mu d d - ? " Et k d k Ge11e•-1 KondiliBi biç çekemi- rıoı dut Yemiı bülbül, .,e I u a oere en oguyor er daris vagonun apıdo an çı a· .... b 
koU«tif "'°t~et Iİs~mla~e biı- rak kBçn.k bı"r nutuk ı&yleaıeye yordu . Oaan cesaretini takfl~r nedeniniz eıeklettiren-rul 

u qıayiia esirlı,ri sayıya vu ıemize düten vaziff'yi ifa etmek mecbur kahyorcla . Kendi.tal «li- ediyor • Fakat mlWl:h"iı cümle- ... dar çoktur. .ı.a. 
iıtİ'/Or1ak nufusomuzu hiıseUir- ni bir' huıula dinleyen bıllr, tre- lerle Napolyona, bftyük skeade· Arsıulusal alkolle mile~ 
mel& için k~fi cJ.e~cede kuvvete oia dOdfttfiyle beraber avns çık- ıe aid hatıralara toplamata çok rosn son zamanlarda bir • 
malik olmahyız" ıeldiodeki yıp tığı kadar y•ıasın Kral [ J•1a11a dO~ki• olmakla Ve PJütaraıa Defl'eUİ • Bu iıtadıtige aa:, 
raamış zibni'/et, biç ti;plaeıiz yine Kral ! l Diye onu ıellmlıyorda • ( meıhor adamların heyatı ) adın- yada en çok ıarap içen ':"~~011 
tekrar edile~ektir. Halbuki baki l,te Kralcılara karıı balkıa bağlı· daki bikiyelerdea çok ilham al- imiı. bu memlekette 1:;. ( 

kat ı d k 1 1 si ı d aı..;l • ? maılrra çalı9mak.la ittibam ediyor· mikdarı adam batını ıeD ~·.....l 
u .ur . 

1 0 !18. a~ ıosyett D n lığına g&zel bir iteret •a• iDi " litre düıüyor . Frao11zlanD Pt:': 
kollektıf sutean, ıbtıyeç göıteren Fakat dikkat 1 Diğer bir çok İl• . du • yon nüfusu olduğu ve bo 
Dye uloAun yardımına blitijn diger l d b lk btlyDk bir k11mı Şüpheıiz kendiaile ıon HyiAm· içki içebilecek kimseleri 
ftyelerin toplu kuvvetleriıll h11r· ret ar C e 

8
. eıntcı'lere kar•ı olan dan da bahaettik. delbir heeaplayecak olunak ~ 

d .ı· . • b L • nıa umurıy ~ Mö ö p ,,_ b b"' . "fi e ece6ı ıçıa u •uvvetın herhangi fi . . tDphetiz ltir suret· ıy apanH-•JO una u- se04'de 300 litre ıınp ıçtıe· 
bir •ille~avip alt edeceti tlpbe aem:•t 

1 erı~t dir yük bir ehemmiyet vermemek icap çakerki ; bu mikdar ~i~ i 
g rmez . 1 1 6 .. ö .. & .... " O··ıa te g s erme e • etti""ini: - bu plebiıitın hiç bir ıu-{1 ı_ün serhoı eımete kifıdır 

O halde lngiltere h6kômetinia Ca ... uriyetc! er n vune vu retle Yaua efkArı umumiyeıini rım • 
1 
ı 

uluslar aoıyeteti aiıte1Piain itliye- 1 De aöylediklerıne g~re s~rbe1t temıil edemiyec..-ğini &öylelbtJkte- Fraosedao eonra sıra Le.-.ıı·-ır-ı 
L'J cetl d D "di . k • I meslek erbabıoden b1r çoğu ken- d' tan , İtalya , İapanya , 
'" • n en mı aı tagllf o ır. . yor ki, buralarda da adallt 
ma,.na mı ihtiaıal v rmek la .... dilerine bajladır • o" nazaran bu itte bükdmetıo orıa olarak 50 - 95 licre d 

e ıı... 1 .. l d"i' "b" 
ıeliyor? .• bu takdirde İngiliz mu Bir •• evu soy e ı ım fi ı teıiri ÇOk olmDt ve idari nüfuzun . Bulgerietan ' AvoelarJ• ' 
rahhaa heJttinia Ceaevrede kıl- cemiyetin her sınıftan ayrıhlr, dan ietifMe eltaif\ir. Baae bir nu- riıtenda 15 - 4ıS , .AlmaD,. 
.....-~ biç bir maatıkft Hbep halk aratında, ordllCla donanma mou olcalk 'ilere bita.etbl rey 

1 

çike , Çekoslovekyeda ~ 
yok\~· Halfıuki lnıiltere htıku da .. HIUA yen~ bir lranıı~lıkta puslalarlDı biızat kendisi tabettirip En çok bira içilea yer ::,.. 
metini• soıyete taraftarlarından . GumariıetçU.,ıa •D ~ l•Yeııt- f•rkalara bu huaueıta miMaade et- dar • Banda bir adalBID . 

d M l k u . . . 1 -bira mikderı ıoo• liueJ• • istediii fCY Cenevreoin tatdu'- dikleri donanma ır •. em e e • mıt ve kralhğan yenıdea teailı e- -.ı- d• b __ ,.ı.,, 
... b ı L_. -'·le ·1- b ..__.. g6- . . 1.. Almıny..,. • .. •P-",. ~·i7d yolqqu taaip et•leri- i e 1111 AJllU a,. ır ~·e h1nde •tralecek rey puılı ... rının «il ÇekoıleHkya• .. 

dir • ze çarpıyor • Meaeli kralcılarıa ma•I ve di~rlerinin kornöoiıt do:~~or.·.e 
Bilkômet lotlaalb'4ki ıenel hakim old~~ ••.ki Yaoani.ıtan- reı;ıgi olan ~r1DAZ1 olerık yapıl•lf T•bif cfflnyada içki gaflJrfilı 

acçjJQde "Ul•tlır •wete.ai.e 11- d11 · Comprı~e~cıler iu yoaı Yu· oldu~nu göstermektedir. Möıyö ıarap ve bira ol•a.,..• 611!' 
~ ,, i~ " ıilJb.l••• ., mne· naailtaoı, Gırıl , MJkedo•Y• • Papan••yoya göre bunun balk bin türlü içki1i de be8'bi;i 
lelerini birbirine kar11dırma &mit Trakya ve ıcklatr, btl b11jlaa11ı- üzerinde p~i,kolojık büyü.. teıiri vanlaCJlt ınetioe io11nı eorJıot. 
le~i -Üir•f\ 8azila kı1111 10 .. lardır • ol~tur. Ne yız•~ kj, i•tadıtik#; 
ai••e~ bBktlmeti Cencsvred~ takip .cu. qıurlyetçi .. .mullaJ,fe.tip. ••iye Bütüıı buol41a rağmtn bu bü· guz • 
-r~ - 1- k 1 1 t Her halde bizim de ettiti politika'/ı İngiliı aeçmeale- un., b.u ıtt .. u ovve ıa,ı an J - yük Cumhuriyet.ti parii1i heoüs 

k a.... ı ..1 C yerimiz olaııda •. rine kaWAI elti ·dillten .. .,.. kaza ._ içla ...,. ıop ıfne erye 0 • 0 • kaybetmedikleri fikrindedir . Ona • • 
nıceğı itim•dı yeniden lilablaDm~ dretin ,_. büJiik •ü.d.ıilerlnden DN&rın Cu•hudJe&oiler yakında 
:itinde iıtiımar etmeği ümit edi- icl.,ecileriaıd•'-". en .blyllk.&elci., vo Jf'QıİıdeD metp)Me&ia kaybolın 
yor, halbuki ortada ıillhlaama l~qn • bir kel~• ıle DJBme .. ll· DİMJD ve aikiMtini iade tdeeek-

GtlNEŞIN slHBI 
GOneıio bisce belli oııJ,. 

veriOi hnut.nndan -bafk• 
eerarengiz bir kovYeti dıld 
ltllyAlk ihtilallann eb 
•ok.ua gelclili ötedeaberi 

lltnmaou ıöıterea ea uf ak bir r~•lf. HJıı..n bır •dam)ll yaph- lerdir • 
delH bile Joktur. ğtlQ mOWı•tl n1tld etaJek DZUD Bunun üzeriae ~enclitille ıor· 

'' Newı CbronicJe ,. ı.a.if ea.~ ı~•kıı,JI dala.• fayda· dıtı:n : 
lı olacaktar . - O halde yeni bir ihtil4l ııu 

Ödev Kurbanı 
polisimiz 

- Birine sayfadan arian -

btdin paıa cadeani dol,prak bt 
lciSprD üzerlnf:iea yeni mezarlıj'a 
getirilmittir. 

Ceeese aJayıa1a geçtiif cıdde 
lerln iki tarafına birikra ralebe 
lik halk kGtleai ha hazin mana
r11yi ra~ 1•1lariyle seyiretmiı ve 
ceıHıllı kendi elile çeken kıtl· 
le tlnetler okaamoıtur. 

Ota mezarı gömüldükten ıonra 
llaJ.tki Ju.aa.m..,eeli. ildaei ko•İW 
Ahf tarıftndaa bir manzume olran 
....,,, tar..,... "tlİlllQltJs. 

TeşekkDr 

Gtlumuz ve eıimPolis Mehmedie 
feci öllmll d.ı..,..tle bızleri te1elJI 
eden ve ölD tlreaiade bulunmak 
ıaretile acılarımı11 katı .. q sayın 
llbı'/ Tevfik Hadi Beyıal ile Cam· 
huriyet balk partiıi ve halkni 
baıkanlauoa, tim General Salih 
Avp, Ş.ıbay, j.od..,.. ko.-. 
taaı. emniyet direktl1D, teıekl&tll
lere, halka •e IJüttha mealekdıat 
larına •!'rı •Frı lefekldlre acıları
mız ~•re! oldu;.dan keatlilerine 
.. ,. .. ga&et•i•le teıelrlrlrlerimi 
ıin bildirilme•i ..,itlaıımrs&. 
dileria. 

ÔlllMln A>ebeeı 
h.iki polis komlıerle· 
rlnde11 Mu•la/a oe Bıl 

YaGmur 

ABlteli 
Behiye 

Y atQlur; d8o de kıu fa11l• 
lırlı ılrı-.ma kadar dev•m et•it· 
tir. •f•k inmekte clevom edi1or. 

Ml•JD Pı0Pt9cıaa&••Yora dıba dersiniz ? Mösyö Papanastasyo 
evMI bir Ç9k r••SDI IQtbfell~de mOphem jestle : 
.. , pl•ia\i• . Bu def.a qodi- bana eevşp vereli : 
ıioi glr-.tk için ıeoe gOodGı ıi - Belki 1 .. 

Ras Gugsa 
Raı Goı11 babı taraf1Ddaıı 

dotrudan doiruya kral Gioranai
•ht torun ad•. 
Raı Gupı raı Seyyo ~un Dçüa· 

cll derecede ımca zadesi olmak
tadır. Raa S.yyam ile Ra• GaıH
nın bibaıı 11taaında eallideo bir 
dDımaahk balll olın111tor • Raa 
Gupa bu dl1 ... 1tjı b9"911ndao 
tewırtl• .emlttir. Gerek Reı Stıy · 
ya• ve gerelsıe Rae Guktı birbi 
rine kar11 diitm• -olmak.la t.era 
iter muhtelif ıebeplerdea dolaııyı 
Habeı impualoruna kartı da düt 
mıadarlar. Fakat imparetoıua 
damadı olaa Raa Sey,um impara· 
tora kartı aadalrat 16strrmekte Ye 
Raı Gugsa iae muhaleftt etmek· 
tedir . Tigrede ve Adisababada 
tahsilini bitiren, ıı·ransrzce konu-
pn zeki ve nfifuı sahibi bir prens 
olaa Raı Gugıa Heb•t tehtıDa 
teçmeıe bihakkın liyılctar. 

« il Giornale tfllalla » 

lsyan rekoru 

Etibba odasında 
Yeni idare heyeti seçi· 

mi yaplldı --
Etibba odaları •İzamnam,ıi 

mucibince her iki ıeoede bir de
fa yıptlm•• ilcJiu eden idare he
yeti ıeçiai tekrar edilmiı ve ida· 
re heyeti baıkaaJatına Dr. Ali 
Naim Özpner , ıeul ıekreterlit
i• Dr. Kini. m.m..iplip Dr. 
Blttıri ~..-. MMJ•d•rl•i• Dr. 
Ekr.eaa~Bıltacı, Byelip Dr. Yu· 
ıuf Ziy• O.bakan •Jr,,mttludır. 

Kutıular ve ödevle.bade IQJI· 

Yaffaki}&e'1e. dileri& • 

SaHn yaptıaı ziyan 
anlaş&lamadı 

Faal• ~am'9r ve ıalardaa kay. 
l&re ridip gelme'tDimklla oluıı 
dıjı ıibi &eleforı hatlattd• yapı
l•••4ttından ftlio Jfkeğir ova· 
a.adtt yaptığı &ar ar ajlatılame-. 
tır. 

Buraw• tr.tkik•t ici• giden 
jand.,ma halik koautaaı dip de 

teb riwj,e dl.-.. .. ipir. 

lip söylenen bir ıeydi · 
aklı beııoda,. ıözöne, llaıi 
lir bir maburir çıbuft 1111ill 
ka11ndao sftriikleyen bir ço 
lerin hf'p 11cek mevsimde 
ou kq~tmiı ve ortaya,bi 
riye ""moı . Bu aaalİ,. 
inıenlar ikiye eynhyorm~ 
qokler .. ( Dillim v•di 
:zi meoı de~il J büıfto ıt~ 
ler, ııdkaolar , evantftryeter • 
ceogiv~ler, gözü açıkl.r , • 
adamlan, milyardeJer, bt1yd .. 
adamları , kahr•mınler :;,, 
doımuılar . Metell : 
polyon, Puaokara, Muıaoli8": 

Bilim bütilo yumf8k 
mahcuplar, ıairler , baly• 
mtlnekkitler, sulbpenerler 
dünyaya gelmiıler. Bonl•r9 
yllk miNI de llaReti t .. 

811 ••riye do«ro oı.a~ 
J•JA sulha b•oflur••k 
olord111. Çüoki çocukl•r• 
yaya getirmek insanlar içilao 
ıey olmazdı • • • 

----------~· .... ----
Ormanlar ulu••' 

oluyor 

Bir y•ndaa balta, öblı 
attıh ormınlanm.z ba 
kee, Avrupa ıaaeteıetıiP.&fr. 
blil&Om•tiuiD , Sk•di 
IUPl&rJDI aldll park 
katil' •erditiai okV)'ıO,... 

rarı veıe• ülke. en •-~~ 
la.111 olaes llkel•ld..a ....--. 

Bu yllın eoouada Mekılkıda 
büyllı ölçDde erkialik ıealikleri 
yapılacaktn. Bunda yllz on btf 
yıl hee, 1830 ua IODlaraada bir 
Melcatk poerah lepao7a -vinra 
ırna lcartt bir baelltn yapmtf, ken· 
diıi•i •I ıptı •derek CINMIC.hk Acele sathk ev 
itin elmitti • Bu larHaıea ıeara .O Bebekli kilise sokağında ıimdi "biçk! yurdu• nun iıtici.rl _,.,. 
yıl birMd .,le.u11d.en birçok iı- lunan eıkiden merhum doktor Salih Yuıuf aileıinin oturduğll ...... 
'/•At.r "bildl•et deftr...ı..; sathktar· Muracat : Adana'da Belçika fıtbrikasınıla Rtza S1lifl· 
oldp • De.vl.a ı•kli allı def• d•-

iittirlldi; ıtllrli tlıli•y...ı. je&i~· · ---- ---- ----.-... 4•-6·---~ metlerde 250 il,J•• "kt' .. 
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r. Yeni gramer 

:.; ili Mübennanın yaprakları ara-1 
'•rıda - bir kelimenin tahlili • 
"'k nı an - ( Roi , l\lelık ) anla-

.. 'Pi 1' Urkce bir sözdür . Bunu 
ı .. 

11
(
81 ha_rfimet ile Hıl.kaan oku
tarıp etmişlerdir . Bunuo 

.1} l<aıın ) veya ( Hokan )don 
oı gını eskı kitaplardan hır 
i: I Yazıyor. 
~ ~Lni Mühaıı ( Han ) ın aslı da 

1 ( Hanğ ) dır diyor. (H) harlı 
/

8§,nda düşebilir . Veya ekle· 
~ <ır • 

., ~~bng ) _ ( Aog ) olur ki bu 
p • sınır ışaretı ... ) demek 
1 i ( an ) dıın başka bir şey de-

r, 
1i1Qkan ) dan ( an ) ekini atınca 
1

81 Qn ( Hak) köküne bakarsak 
~ (Hak ayıran,hüküm veren) 

r n~'na .. Türkçe bir söz olabıle 
( gorürüz . 
~it-Hak ) ikisi bir sözdür. 

~:~un Arapça bildıği miz (Hak) 
r ~ da vardır. 
1 'lGkh~n) a gelince (Hoh-lfok-

0künden çıkarsa ( Ok ) ın 
k tnlnmı da vardır ki yine 

ı ~k demektir • 
) kökünü başlıc~ iki soy 

r ·;de görüyoruz.Biri ( Renk ) 
lı ~\cereyan ) anlamı veriyor. 

Ökün ( Ağmak- meyil et
, •u il ut etmek anlamına ( ağ ) 
ı~e de ilgisi vardır. 

- t\,~4rnıek - Ak olmak ) de-

l~:· 
ıtıurtenın akı ) na bakınca 
tuJ111 bir zarf ve bir ektir . 

~ ~ardığı orta parça ( sarı -
ı~) dır. Renkler belki oradan 

'Ilı . 
~ r . lagilizce Almanca yu-
' < egg-ei ) de de( ak-ek) 
'ı. 
~ ıOr , 

:;Pç_a. (~ayza- ebyat, beyaz) 
~I •kı ılgı açıktır. 
·1 llıanca (Weitı) İngilizce 
, 1;ı de (v) harfıni (b) yapınca 
(
1
k01ur ~e Arapçaya benzer. 
l) 1'ökünde parça, artmıı ao· 
ellıeld' ır. 

' 

eke - ege - aka - aga de 
bu artıklık ve yükseklik anlam· 
ları vardı, 

(ağmak) da yükselmek gibi 
(mtyil etmek) anlamı da vardır. 

Terazioin meyil eden gözü 
(ağır basar). 

(ağa, akı) büyük kardeştir. 
Boy ulusuoa (patroa da (ağa) 

diyorlar. 

(aka) ya (alem) işareti bir (o) 
eki gelince (akan) olur ki (hakan) 
dıye de ağzilaoabilir. 

Yahut (ek kökü juger anla
mıoa (akmak - bakmak) gibi bir 
fiil verirse (bakan) oradan isimi 
fail olur , 

Bsşka dillere geçersek ( hu
~ uk ) sözleri arasında başlıca iki 
üç kök görürüz : Juger Jıırispn
dence : 

Juge ( hakim ). İtalyanca de 
( Guidinc~ ) droit dir . ( Ginda ) 
nin Fransızca ( Jud•S) dır ki -
Yahuda yahova demektir . 

Bunlar birbirine benzrr ve 
hepsinde de ( Ak ) kökü ilal gör
müş bir şekilde görünür . ( Jıı
das) Farisice (huda ) ya benzer 
ki o da ( bak ) demektir • 

( Yahu va ) da ki ( ah ) kökij
oün başına Arabca bir şekil harfi 
tarif olan ( il ) gelince de ( i1ah ) 
oluyor • 

( Bu harf tarifi tıpkı Latin 
ceainkine benziyorki Frıınsızca 
be de oradan gelmedir). 

Şu auretle ( bak ) mefhumu 
( yahuva ) da ( huda ) da ( ilah ) 
da (Tanrı ) mefhumu ile birleşi
yor . 

( Hak ve adalet ) aalamıoa 

öteki Latince kökler ( jus, juris, 
dırectum ) düzlük gösteriyorki 
bizde de ( adalet mefhumunda 
( tüze ) sözü alıamı~tır . 

A. Bakşı 

İtalyanın İştiraki 

Olmaksızın akdedilecek 
bir Tuna konferansı 

Küçük aodlaşma devletlerinin 
siyasal çevenlerinde İtalyac m İş· 
tiraki olmaksızın bir Tuna konfe
ransı akdetmek şeklinde yeni bir 
plan baş göstermiştir . Bu pliio 
son günlerde Perağ , Bükreş ve 
Belgrad:arasında ~hararetle mü 
nakaşa edilmektedir . Pliioın esas 
fikai lıalyan - Habeş anlaşmaz 
lığıoın gittikçe şiddetlenmesi yü · 
zündco basıl olan yeni durum· 
dan istifade etmektir . Bu sırada 
iki muhtelif hal çaresi düşünül

mektedir. 
Bunlardan birincisi , Fran!a 

ve İngilterenin de iştirakiyle ya· 
pılacap müşterek bir tazyikin ne
tictsinde Avubturyanıo ltalyadao 

ayrılarak kiiçük andlaımaya gırmc
sidir . Diğeri ise , Avuıturya ve 
Mac•ristanı lıalyanıo mÜlltfiki 
addederek o yolda hareket et
mektir. 

Bütün plan heyeti umumiyui 
itib.,iylc daba çok karışıktır . 
Ve küç,ik andlaşmaoıa, harpden 
sonra meydana gelen devletler 
için müsaid ve gayri müsaid bir 
hal alacağı şimdilik şüpheli olan 
yeni durumdan , her oe şekilde 

olursa olsun istifadeye yeltendi 
ğioıa güzel bir misalidir . İtalya· 
aıo H ıbtşistana karşı aldığı süel 
tedbirltria uyandırdığı hayret 
ar tık dağılmıştır , Yanlış olarak 
zannedildiği gibi , Alm•nyanıo 

Habeşiat•ada atılacak ilk kurşun, 
Auıupada aüel hareketlere başla 
mak için bir vesıle addetmediği 

de anlaşılmıştır , 
Bununla beraber küçük and · 

laşmada büyük bir tereddüt bü
kllm sürmektedir . Buuuo için 
hayli tehlikelere karşı alınacak 
müdafaa ve taarruz tedbirleri 
karma karışık olarak birbirini 
takip ediyor ve aydın bir istika· 
metin tayinine maniğ oluyor . 

"Vöıkiscber Beobacbter ., 

1936 Olimpiyadı 

uhacirin komisyonu 
nasıl çahşıyor 

Almanlar 1936 olimpiyadı için j 
çalışmalarım hızlaştırdıkça hızlış · ı 
!ırıyorlar. Bundan birkaç gün Ön· 
ce uçakla olimpiyat pıopagaodası 
yapmak maksadiyle , bir uçak 
içinde oa birinci olımpiyadın or· 
gaaizasyoa komitesi g"nel sekre
teri doktor Dim ile komit• üye. 
leriodea doktor Tsap oldugu bal 
de balkanlara dogru bavalan111ış· 
trr. Bu uçak Belgrat , Sofya üze· 
rinden Atinaya gidecektir . Bel· 
gradda Almanya spor işleri ön· 
deri Fon Çamer de uçağa binerek 

propaganda yolculğuna katılacak
tır. Alman olimpiyat komitrsi 
Atina, Sofya, Belgrat ve Zagrtb 
de olimpiyat oyu.ıları hakkında 

konferandar verectktir. 

~o 
~ ıaınaolarda mesai aeza 
Qı diplomatik tarafrodaa 
•ıı 
,
11 

tn alakadan dolayı mem · 1 
't'~llktadır. Görüşmek iste-

1 
;~ıiıı ehemmiyetinden bah· 

" .hususi kalem müdüriye · 

1 
bır aa evvel randevü al· 

~~tuıunu gösteren ve dünya 
'ı~ •ki mevcut milldleriu 
~ l,rını taşıyan siyasi me-
1' aid limozin otomobiller 

a'~ kapusu önünde toplau -
r •tr B ·~ · u vaziyet karşı!lnda 

• ~ lıezareti madun mevkiine 
~ ltiir . 
Qb-,.· . k . b' 
ı ·ıtıo omısyonu ecne ı 

'•ı 1, 
11 memlekette oturmak 

~ 1
1_tayia ve teabit etmeğe 

, gı andan itibereo Miyasi 
;'

3illeria bed.fleri bugüu 
1 °tıar•ti üzerine toplan. 

r~~I 
ı, 1 11 Dna komisyonu tarafın· 
it tdileo müraca•tları bazı 
Q~ 1•halar1 istinaf etmişler
' ~avaluıa sureti cereyanı 
! ı:i•lenin aldbetini l•yin ede
t, ecnebi tehaların yerine 

1 ı b 'I. e alarıoı yerleştirmek 
'li-~':hugüa fevkalade ebem
~1 ~ıı bulunan- işsizlığide 
~t, '.lllkea hefifletec•ktir . 

aı ı· - d 
1• nezare ıne musaa e 

ıı 'Çiıı Bükreştcn ve bılbas· 
'tlt •lllıak eıı çok fazla hücum va 
h 1•dır . Nezaretin saloo

tr türlü lisanların konu-

şulduğu işitilmekle bera her muh · 
telif lehçelerdeki fısıltılarda du
yulmaktadır . Nezarette yalnız 
bir müdüriyet kapısı sürmeli ola
rak çalışmak babtiyarlığında bu
lunmaktadır. Hilumum temaıları 

idare eden istihbarat kaleminin 
önü balledcceği işlerin çokluğun
dan dolayı pek z;yade kat.balık· 

br . j 
Bundan evvel netice menfi 

dahi olsa işlerini takip için mü
dürlerin , ve kalem şeflerinin yan · I 
larıoa kolaylıkla girilebilıyordu , ---------------
Toprak adetleriııe göre değişen ağızlarıoda olarak beklemekte· 
bu usul , ilga edileıek makamla dirler. 
esbabımesalıb beyninde vasıta Türkler, Rumlar, Amerikali 
olacak bir teşkilat meydana g.tir· )ar, İsvnçliler, Almaolar, Macar-
miştir . lor, Sırplar, Bulgarlar, Çınliler 

M11ai oezarcti müstedilerin balta tek Sürk gözüken Zenciler 
memnuniyetini mucip olacak çı· de dahil olduğu halde he•ğüo ne 
kar yolu bulnıal< içicı mücadele zuetetia kapcılarını aşındıran 
etmektedir. Fakat bunun temini muhtelif ıık ve dine mensup in· 
için bütün servislerin yenidoo sıa kalabalığı orasıoı hakiki bir 
teşkiline ve bahusus muharririn Habil kııleaioe benzetmektedirler. 
komisyonu mukarreratını tatbik- İstihbarat servisi yalnız Ro· 
le mükellef bulunan teşkilatm sı. f men lisanı üzerine muamele yap· 
kı bir surette mesai nezarelile mak me:ıburiyetinde bulundu· 
teşriki mesaide bulunmasına ib· ğuodan işlerini takip için müra· 
tiyaç vardır . caat eden kesanın bozuk konuş· 

.Mesii nezaretindtı devam et- malan ve müheyyiç sade ve işa-
melcte olan kalabalık acıblı bir retlrrle yaptıkları protrstoları gü 
hal almaktadır. lünç bir vazizet doğurmaktadır 

Yavrularını kucaklarında tu· ı Bu bale ımcak bır veya biıkaç 
tao annele de dahil olll'ak üzere tane tercümanı bulunacak yeni 
meydana gelen bir ordu mukad 1 bir kalem teşkiliy(e nibavet veri· 
deratlarıaı tayin edrcek kararı_ lebilir. 

Demir sanayıi 
Sü.ıırr Bank , ekonomik kal 

kınmasıhıo eo önemli işlerinden 

olan endüstri alanına ait yeni yıl 
proğramını incelemektedir . Ev 
velce tesbit edilmiş olan ve ku· 
rulması yı Hara ayrılan fa brikıı 
!ardan mühim bir kısmı 1936 yılı 
içinde başarılacaktır . Yeni yıl 

faaliyrtine iki ay var . Şimdiden, 
Sümer Bank , lazım g•lea bütün 
ilk hazırlıklara başlamış bulun
makt.dır . 

1936 yılında başarılacak olan 
işlerden ea önemlisini demir sa· 
nayii teşkil etmektedir . Demir 
endüstrisinden sonra çimento ve 
Malatyada ~kurulacak pamuklu 
mensucat fabrikası gelmektetlir . 
Bu fabrikalara ait projeler hazır 
dır . 

Bundan başka kurulacak Por
selen fabrikası ioşoatına da 1936 
yılında başlaoıcaktır. Bunun için 
getirilen mütehassıs incelemeler 
yapmaktadır . Gemlikte kurula· 
cıık olan auo'i ipek fabrikasının 

makineleri ısmarlanmıştır • Öoü· 
müzdeki ay içinde fabrikanın ku
rulması ihale edilecektir. Fabrika 
1936 Eyllllünde işlemeğe başlıya
caktır . 

ita/yanlar ve harp 
- Birici aayfadan artan -

ramr ve bağ bozumu törenleri , 
bütÜQ İtalyada , geçen yılki sü 
kuo ve 1evinç içinde geçiyor . 
Diğer ıebirlerde , kırlarda , köy 
!erde harple daha çok meıgul 
olunuyor , yüzler daha endişeli . 
İş adamları , şaaayi erbabı çok 
sıkıntılı seatler geçiriyorlar . Hô
diaelerio yakında birbirini. takip 
edeceği his olunuyor . Fakat bu 
badiselerio nel~r olacağı kesdiri
lemiyor . Gazetelerde , İtalyan 
hılkroıo sükiıo içinde olduğu oku· 
ouyor . İtalyan halkı ayni zaman
da vurdum duymozda ! ekseriya 
şu müıaliia işitiliyor : 

- Harp mi ? niçin olmaııo ! 
Kaybedrcek bir şeyimiz yok , 
bilakis kozanacağımız var . 

~---
Asri Sinemada 

2 Teşrini sani cumartesi günü akşamından itibaren 

'' Henri kistemaeckes,, tin 
eserind&n iktibas 

Cephede bir gece 

filme 
kıskançlık, 

ilaveten : 

pek yakında : 

aşk, heyecan 

dünya havadisi 

Bitmemiş Senfoninin ilahi artisti 

Martha Eggert'in en güzel filmi 

.-Kalpten, kalbe 

bugün gündüz iki 
... 

matı ne _, 

de dört bucakta • 2 
J 1 ci matinede 

l Ölüm uçurumu - 6 Uçak 

arkadaşt.ırı 

1. 

Cephede bir gece 

6062 ' 

r--- Foto Coşkau , 
Gerek Amatör işler ini ve gerekse atelye 

ve her türlü Ağrandisman ve dığer blıtün fotoğraf işle· 
rini yapmağa başlıyan Coşkun Güven, hı>r gün sa
bahtan akşama kadar açık bulunan atelyt>sinde saat 14 
den 19 kadar bizzat çalışmaktadır. 

Amatörlere mümkün olan bütün 
kolaylıklar gösterilir. • Yugoslavyanın Türk ve 

Yunan ile münasebeti . 1 
----. --------------------------------------------·--------· Belgrad'da çıkan " Politika ,, 

gazetesinin 19/X/935 larılıli sa· 
yısıııdu okunduğunu göre Yugos
lavya Başbakıını Dr. Stoyadinoviç 
hükOmet fırkası faal heyeti buzu· 
runda Yugoslavyanın dış ve İç si· 
yasasından bıhsetmiş '.ve ybni ka
binenın iş başına geldiği zaman 
okuduğu beyannamede de söylen· 
diği gibi Yugoslavyanın dış siya
sasında bir değişiklik olmadığını, 
Yugı:.slavyanın muahedelere ve mU· 

ahedelerdea doğan taahhütlere , 
küçük itilA! ve Ualkan paktı ıtti ' 
fııklerına ve Fransa ile an'anevi 
dostluk siyasasına sadık olduğunu 
söylemıştir . 

Yugosla vyaaın Türkiye ve Yu
nanistan ile münasebetini bilhassa 1 
muvzuu bahseden Yugoslavya Baş
bakanı aynen şu sözleri söylemiş-
tir : 

" ... ,, Bled'a Çekoslovakya 
ve Romanya dış işleri bakanları ile 
göıüşmelerimden sonra derhal Tür
kiye d ş işler bakanı Tevfik Rüştü 
Aras ile de görüştüm. Biz Türkiye, 
Romanya ve Yunanistan ile birlik
te bir Balkan blüku vücuda getir
mekteyiz . Bu blükıın temel pren· 
sibi şudur : 

1 - Balkanlarda sulh ve Bal
kon, Balkttn uluslarınıdır. 

Uled, de o zamanki Yunan 
Başbakanı Tsaldaris ve bundan 
başka bugür.kü Uaşbakan Kon-

:dilis ile ile dahi görüştüğümden 
yaz mevsimi esnasında değıl yal 
nız küçük anlaşmadaki müttefık

lerimiz ıle, aynı zamanda Balkan 
andlaşmasındaki dostlarımız ıle 

dohi bütün arsıulusal siyasa me-

ı , 

• 

Bu akşam 

Alsaray sinemasında 
Yine iki proğram 

1 

isimsiz adam 
Fevkalade heyecanlı hissi film 

2 

Ucan • Kartallar • • 
ıncı kısım 2 

matineler : 
Cumartesi 2,30 da 

• • 
Jennı krehard 

ve 

Uçan kartallar temam en ' 

Pazar 2 de 4 de isimsiz Adam ve Uçan Kartallar 

6065 
. j - . 

seleleri bi.kkınılaltl görüşlerimi

zin birbirinin ayni olduğunu tes
b't ettim . 

Bu suretle devletimiz bir taraf-

~tdn Romanya ve Ç~lrnsluvekyo, di
ğer taraftan da Türkiye ve Yuna
nıstrn ile mevcut ••kı fdostluk vıı 
emin bulunmaktadır. 



----

3 Son teşrin 19.'5 ... ~syfa 4 ( Ttlrk :sôztl ) 
.. .._,.,... ....................... _.. ............ ~ .......................................... !!!l!!ll! ....................................... 1!1!911 .... l!l!ll!!.,,,.;,.,.. .......................... """' ...... .-.""""'"""'"'""" .................. !!!l!!!!! ....... !!1!!!!!"""'!!!1!!!!!!!!!!!'!!1!!!!!!!!!!!!"' .... 

Ad B 1 1 M • ana orsası uame e erı 
P A~i'lJ'K"' ve R~2A: 

Kilo }'ivaıı 

CİNSİ En az En çoL. 
Satılao Mikdar 

K. s. K. s. KU.. 
-

Kapımah paırıuk 

Piyasa parlat> •• 
Piva~e tf>mizi .. 
lane 1 ,, 39,50 
Jant II 
Ekspre• 36,50 
KIPvlant 1 

YAPAGI 
.Beyaz 

1 1 

. 
Siyah 

Ç 1G1 T 
:EksprP• 

1 1 

lsne 2,05 
Yerli "~emlik,. 

.. "Tob umlnk,, 1,87,5 l,82,5 

HUBUBAT 
Bnj!day Kıbrıs 

,. Yerli 

" 
l\1Pntanl' 

Arpa 
1' a•nlya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi - • 
Keten tohumu 
Mercımelr. 

Si sam 12 

- UN ..... Salih 850 .. 775 :s .c ... .. 
-" ~ -Düz kırma .. 
"·- Simit " --_g c -~Cumhuriyet 900 ~~ -

> - .. 850 
C'I :ı ... u- Düz krıma ,, 

Alfa .. 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

2 I 11 I 1935 lŞ Bankaeıodao alınmıştır. 
San hm Pene 

' 

1 

Halkevindan 
Köycülük komitesinde tlçık olan 

bir üyelik için 8-ikinci teşrin-
935 cuma günü seçim yapılacak
tır. Bu şubeye kayitli üyelerin o 
gün saat 16 de Halkevinegelme-
leri.6067 2-2 

Seyhan valiliğinden: 
Hu~usl idare ile alıı.kader de

vairln kışlık yakacakları için( 1 1400) 
kilo kok kömürü ve (10000) kilo 
meşe kömürü ile ( 12250) kilo me
şe odunu açık eksilt!neye konul
muştur. 

Talip olanların muhammen be
del üzerinden % yedi buçuk pey 
akçalerile ihale günü olao Teşrioi 
saninin beşinci günü de imi enoü • 
mene müracaat eylemeleri. 6063 

2-3-5 

Paranı! j 

1 
Boş yere harcama ve har· 1 
cıyacaksan yerli malı al 1 

Adana idman yur~u : 
Bugün saat 011d~ Seyhan~por -

Adınaepor ve idman yurdu bir · 
leşme meselesıni görüş~ıek ve ay . 
ni zamanda müddeti bit ıo idare 
h yetini s eçmek üzere Yurtlu eza
ların Yurt binasına teşritlerı rica 
olunur.6069 

Ha:ı:ır 
1 

6 4;, 
6 11 1 inci K. Vudeli 

Liret 91~ 1 
Ranmarlr. 1 97 Erkek lisesi direktörlüğünden: 

1 - 1 1-1935 cumnrtrsi günü 
ihale edilmek üzere münakasaya 
konulan a9ağıda adları ve m dar
ları yazılı yiyecek ve saireden et 
ve ekmeğin bedelleri haddil4yık 
görülmediğinden ve diğer yiyecek
lere de istekli çıkmadığından bir 
halta müddetle 8-11-1935 cu-

Franlr."Franoız,, 
2 inci K. Vadeli 6 09 Sterlin "loııilis" 618 25 
Hint hazır 5 66 Dolar "Amerikan,. 79 50 
Nevzork 11 02 Fraolr. "lnicre., 

Pek yakında 
Asri sinemada 

Belma:cevdet 
-....::=::ıım--

FahİJ"e-NefİSe , Hümeyra 1ve 
arkadaşları rtarafından biJ.yük 

korıser 

ayrıca zengin 
\1 aryete , Oryatenli danslar 

Pek yakında : Asri sinemada 
6071 

kiralık ev 

Durmuşfııkı makallesinde Dr.Süleymen Sırrı Beyin evinin karşısın

daki iki kat üzerine No: 82 ev kiralıktır.isteklilerin Lüb Balı:lı:aliyesine 

uğramaları • 5946 13 _ 15 

ma günü saat 16 ya uzatılmıştır. 
Ekmek 34000 

Koyun eti 15000 
Sadeyağı 3500 
Şeker 6500 
Pirin 5500 

Zeytinyağı 2000 
Kuru fasulye 4500 

Sabun 1500 
Salçı 1500 

Maden koınürfi 85 ton 

ı Toros fabrikasında pamuğu bulunan
ların ehemmiyetle nazarı dikkanlerine: 

Fabrikamızda ı;amuğu bulu· 
nanlarln bu pamuklardao satın 

almış olonlerın ; fabrikamız dahi
linde balya koyacak yer kalma· 
dığı ve ayni zamanda bu pamuk
ların çokluğu yangın tehlikuini 
arttırmakta ve sigortaaız bulun
duğundan 5 te§rinisani 935 tari
hioe kadar pamuklar. nı lı:aldırme
lıırı, aksi tekdirde vukubulocak her 
hangi bir yangın ve sair hasarat 
tan dolayı fabrıkemız hiç bir me
suliyet kabul etmiyerek bu ra · 
mıılr.lar hHkkın.!o borsa n znmna· 
m .. sinin tathılt e.J lmeı1i için borsa 
koıniııerl • f:ino mür ,, c.1ut eıl ı l · C ' ği 

•UJI" rııuşl u rıl H • miz• İiıln o 'u ur . 
6050 Fııhr ı kıı ın :ıiüılüğn 

2 - 3 
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bu gece nö uetçi 

Eczane 

t 
f 

1 
5 Orszdibak civarıııda 1 
-, Merkez eczaııesidir 
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Evkaf direktörlüğünden: 
Evlı:afa ait kiraya verilııcelı: yer

lerin artırmada isteklisi çıkmıyan
ları pazarlıkl11 lı:irayı verileceğin

den taliplerin evkaf idares'ne mü-

-------~-------.... ----------...: ı racaatları 6068 
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Adana spor kulübü başkanlığından : 

ı-t:J R K iYE 
• l I Rb..6.1--

· . ~NKA51 

. ' 

---~~~~~--·~-~---~ 
Müderris Doktor Raşit 

Tuğsavul 

Tahsitı 

Akıl, sinir bekınıl 

5 

~ 

Q 

1ıı 

1 

~e 

Seyhespor ve ldmanyurdu ku
lüplerile yapılacak t>irleşmt: işini 
ğörüşmek üzere 27- 10-1935 de 
yapılım toplantıda ekseriy<t t e min 
edilemediğinden ikinci ve son içti. 
3-11-1935 pazar günü sabah 
saat 9 da Halkavi salonunda ya
pılacaktır. Kulüp azalarının mu
ayyen saa!ta gelmeleri rica olu-
nur. 6069 1-3 

ıı' . . arıf1l il 
Avrupa ve şarımızca tanınmış Hoca doktor fi.aşıt Tahsın ş . y~' 't 

Kacakcılar 

gelmiş , eski sevgili muavinlerinden Doktor Mazhar Esenin orJueVI b' ' 

, nındaki evine i nmiştir. 22 gün kalaca ktır . Başvuracak hastaları 

1 
g ün orada kabul ve t edavi etmektedir.6012 9 - 10 

' ' 
vatan hainidir 1 

posta, telgraf ve telefon 
lilğünden : 

başmüdür- ! 
s .. ylı n po•ln w telp-ra l h;,,· -

ndıdürluğıı ılaır. l c r iıı ııı hu y ik i yn
kı- r ak ilıL i y ,. c ı ol ı n i. rku · ıı:; 62 .5 , 
sanl ı nı 11 ub amm"n ı. .. ,ı ,.ııi 20 OUO 1 

kı l o sob .ılık k · ~ im~ lı:u • u ııı e~ · · 

o lu nuile kolisu 3 ,5 kuruş ııı u lı arıı J 

ıtı Pn bed elli lı i u kilo kuru rıı• şed•· n 

yakılmış toz V A Lopraktn ıı uri nı ıı n 

gal kömürü 22-10- 35 t • rıhin

den itibaren 15 gün müd.letlc ek
s ıltmAye çıkarılmıştır . 

T. Seninin 6 ıncı çarşa mba gü
nü sııat 15 de P. T. Başmiidiirlu
ğünde toplanacak komisyon hu · 
zurile talibine ihale edileceğinden 
isteklılerin Orman idaresinden ala
calı:len ruhsat tezkere l erı ve 27 
lire mnvakkat teminatları ile bir
likte Başmüdürhi~e müracaat et
meleri il4n olunur. 6010 

22-26-1-3 

---·-·------

5370 143 
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Umumi neşriyat ııı•• 
/
• •1 M. Ba .şı , b'~ · 

Adana Türk si'ızil w • 


