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TGrkiye - Sovyet Rusya 
\tletleri arasındaki dostluk mua
~desi on sene müddetle uzatıldı 
~ ······-~u münasebetle Rüştü Aras, Karahan, 
~vinofa samimitel yazısı gönderdiler. 
~ııkara : 7 (A.A) - Bu ak- l 
8'•t 17,15 te D·" Bakanlı -• 1' , 

evfik Rüştü Aras ile Sos• 
~ı ~ovyet Cumuriyetleri bir
k~~k Elçiıi Karahan arasında 
~111lici Kar.un 1925 tarihin
• ar· 

iste imzalanmış olan dost· 
t~ b. 
17 

~taraflık muah.edeoame-
1 bırinci kanun 1929 taı ib 
~0koluou, 7 Mart 1931 ta· 
deniz anlaşmasının 10 sene 
·~ktle. uzatılması haL:lunda bir 
& o\ unza edilmiştir . 
•
1 

ij Ye11i temdit belgesinin gay 
p'tı.ıi tercümesi aşağıdadır : 

1;0t.o~ol iki memleket müna
~ erınj ıimdiye kadar bu de-
0~llvaffakiytle tanzim edil 

~ı,1•ıı. büyük dostluk ve itima 
~ Ctınden mülbem olerak bu 
~1

9ebttlerin arsıulusal siyau
.~ tSasını teşkil eden barış 
tında muhafaza ve terakki 
başlıca hadim muahe -

~e 
ı anlaşmaların kuvvetlen-
1y~~8İ arzuaile hareket eden 
ıı· '•t . Sovyet Camuriyetleri 
i,1 ~iikumeti ile Türkiye Cu
l~lı hükumeti 17 birinci ki· 

Bu protolcol tasdik edilecek 
ve musaddak suretleri hati edi
lir edi ' mez meriyete girecek tir . 
Bu protokol .müddetinin hitamın
dan veya oou tak' p edecek tem
dit müddetlerinin sonundan altı 

ay evvel akitlerinden biri tau
fından ihbarname ile feshedılece· 
bildirilmiş olursa ikişer senelik 
zımol temJitlerle uzatılacak 
tır . 

Ankara : 7 (A.A) - Türkiye
Sovyet Rusya atasında, imzala
naa bu muahede dolayısile Dok
tor Tevfik Rüştü Aras ve Kara· 

ban, Sovyetler birliği Dış Komiseri 
Litvinofa eşağıdaki telgrafları 
çekmişlerdir . 

Türk - Sovyet dostluk mü
nasebetioio oo sene temdidioe 
dair protokolun limzasıoı büyük 
bir memnuniyetle si..t;e bildiriyo 
ruz , 

Bu muahede geçen oo sene 
zarfında gittikçe kuvvetlenmiş ve 
iki memleket milletlerinin men
faatleri ve dünya sulhu davası 
için eo kuvvetli bir zam•D te§kil 
etmiş olan samimi münasebetle· 
rimizio esaslı bir Vf'sikasıdır . 

Bu münasebetle iki memleke-
J il 29 tarihinde imza ediJmiş 
ı, bk teşrin 1931 tarihli proto

ti birbirine h•ğlıyan münasebet 
41 '' ikisi tekrar meriyete Jeri tesis hususunda Ekselansını-
,~~ıış olan dostluk ve bitiraf 
~n '§rnası ile temdit protoko
~i \'e 7 mart 1931 de imza e-

1 ta' 0lan deniz protokolunun f 
ı9~den itibarea 7 ikİl'ci t~ş- ~ 
d 5 tarihine kadar on sene 
~ ttıe uzatılmasıo.t temin için 
&r'han Türkiye Cumuriyeti 

,1 ilkanı Doktor Tedık Rüştü 
Yt:e diğer taraftan So5y•list 
i LCurnuriyetl .!ti birliği büyük 
İt eoo Karabanı tAyin etmiş . 

zın ooaydığı çok müessir rolü 
zikretmed~n geçemeyiz . 

Diğer taraftan hu mes'ud ha· 
beri vermekle duyduğumuz me
serrelimiz Sovyetler birliğinin 

milli bayramı gününe tesadüf et· 
tiğiadtn dolayı bir kat daba art
mı~tar . 

Bu münasebetle de Ekselin-
sıoıza, Sovyet hükumeti ile Sov
yet milletlerine en baıaıetli te 
meonilerimizi arzederiz . 

Tefvik Rüştu Aaras Karahan 

~enoydan önCe Kondilis 
eti Naibi general; yaptıklarını, 
~Paeaklarını bir yabancı gaze-

teciye apaçık söyledi • 

~Q/ Yunarıistana döndükten sonra 
:'idi/is devleti yeniden kuracakmış. 
~:.lldilis'in söylediği, seçim Bayrııkların her tarafı, Kral 

1~ 11
1~~~ ıöylenilen ateşli ayta- Jorjun resimleriyle dooatılmıştı. 

~tl lııydi. Bir çokları da; bir süpürge·sopa-
hb· • 

'' " l şu ki: Genoy günüaıe sının tepesior-, Kondılisio bayrak-
tttı~ttık o başka hiç bir şey brla donatılmış resmini takmış-
&lt •Yt:c k. lar, bayrak yerine onu taşıyor 
t iç-~hemmiyetli aytayı diole lardı' 
,\ 1 .'rı, <;ok biiyük Lir kslaba· Kralın - yine bayraklar ve 
I~ •nıu:ıın en mühim alanım çiç ,· klerle donatılmış - bir çok 

ili 
, ı)01dna açıl rn yolla ı • hınca- resimleri, başlar üstünde gezdiri-
~l b: Urmuştu. liyor ve sokak oıtalarıoda heye 
ar 

111
• belki 100 bin kişi tah canlı nutuklar ilham cdiyo.du •. 

il~~au bir kalabalık .. bu ra Köylerinden; otokarlar ve es· 
ı F• 

11ll!il mubalagalı bulacak ki otomobiller içinde gelmiş olan 
~q<i "lt4'1; bizzat Başkan.o tıi yüzleıce köylüler, ayakta, hr-p 
1 b~ haıır bulunmuş olan bi· birden, eski "Kralcılar,, şarkısını 
~1i17• kimse söylerse her hal- söylüyorlar, ellerinde zeytin dalla· 
&qy~lıi değiştirirsiniz . rını ne şey Je sağdan sola sa Hı yor· 
• ~k alanda dirsek di:seğe lar ve, - şüphesiz Kralı kasde-
!ı:li~baanlaıın başlarından ve derek - : 
~' kurulla ın renkli bayrak- - Geliyor. geliyor!. diye ba 
~.dl\ başka biç Mr §"Y görün· ğırıyorlaıdı .. 

ll. - Gerisi üçüncü sayfada -

•• -- Havalarımız ! 1 
Düşman uçaklarmm tehdidi al· 

trndadır . Bundan kurtotmak için 
ı oçak kur:ona yardım grrektir. 

ADANA GÜNLUK GAZETE ON iKİNCi YIL - SAYI 3373 

.Çovyetlerin 

18 inci yıl dönümü An
karada kutlandı 

Ankara : 7 (A A) - Sovyet 
Rusya ulu~al bayram olan ilk te~ 
rin ihlilalrn n 18 ıoc\ yıl dönümü 
Aokarada büyük kutlulanma ve 1 
bu seneki kutlama töreni her a 
landa önemi çok büyük olan Türk 
- Sovyet Rusya dostluk muaba
delerıoin on sene ·müddetle uza
tılmasından dolayı bir kat daha 
revaok t:dilmiştir. 

Gece donanmış bulunan Sov· 
f yet Rusya büyük elçiliğinde büyük 

bir suvare verilmiştir. 
Bu suvuede Ankaunın dip· 

lomatik siyasa ve kültürel çeveo
lerioin bütün üyeleri bulunmuş 
ve geç vakıta kadar Sovyet büyük 
elçisi Karahaoın nazik misafir tıe · 
verliği sayesinde çok hof vakıt 
geçirilmiıtir. 

Davetliler •raaında k•mutay 
başkanı Abdulhalik Ren da, Baş -
bakan İsmet lnönü. Dış iıl~r ba
kanı ve bütün Bakanlar, S•ylav
Jar, dış işler b,.kaolığı ile diğer 
devlet müesııeselerinio yüksek me 
murları, elçilikler üyeleri ve ga· 
zeteciler buluumakta idi. 

Sovyet Rusya 

Arsiulusal hava fede
rasyonuna kabul edildi 

Ankara : 7 (A.A) - Arsıulu
sal hava federasyonu Dubrovinikte 
yaptığı bir topJaatıda Sovyet Ros
yayıda federasyona kabu etmiştir. 

Bu münasebetle hava kurumu 
tarafından göoderilen mektuba 
Sovye sosyalist Cumhuriyeti itti· 
hadı meker ierokulübü tarafından 
verilen kaışılak şudur: 

Fuat Bulca 
Ti.irk Jıava knrumu bakam 
Sayım başkanı 
Sovyet sosyalist Cumhuriyeti 

ittihadı merkez Aero kulubünüo 
arsıulusal hava federasyonuna ka 
bulunü lıildiren nazik mektubü 
nüz için yürekten trşıekkürleri

mizi sunarız. 
Havacılık sabuıoda bu elele 

çalışmanın bavactlık sosyeteleri 
arasındaki bağları sağlemlaıtır

mağa çılışacağ1n1 umuız. 

En derin s~yğıluımızıo kahu· 
lunu dileriz Sayın ,başkan. 

o~soayiachim merkez Aeroku· 
lubü yar başkanı 

De it eh 

C.H. partisi Yöngen 
kurulu toplandı 

Ankara : 7 (A.A) - C. H. 
Partisi gönyöo kurulu 7-11 935 
perşembe günü toplanarak parti 
işleri hakktoda görüşlerde bulun
muştur. 

icra vekilleri heyeti 
toplandı 

Ankara: 7 (A.A) - İcra ve· 
killeri heyeti bugün Başvekil la· 
met İnönü'nlln reisliği altında top
lanarak mubtelif~işler üzerinde 
görüşmelerde bulunmuş ve bu 
işlere ait kararlar vermiştir. 

8erutta fırtlna va kar 

Berutta yeni fırtınalar bir hayli 
zarara ve karada, denizde kaza 
lara sebtp olmuştur. 

Geçen hafta 27 -30 arasında 
olan hararet derecesi onbeşe ka
dar düşmüştür. 

Lübuanda Erz mıntakasıno elli 
ve Zabriilbı.-ydara yirmibeş santi· 
Jmetıe kar dü§müştür. 

İtalyanlar Makalleye girdiler Yi~mi bin kişilik 
bir ltalyan 1<uvveti 

Harekatı giiçleştiren yol bozuklu-
ğunu amele taburlariyle askerler 

düzeltmeğe uğraşıyorlar 

45 İngiliz harp gemisi İskenderiye 
açıklarında manavra yapıyor 

Kahire: (Radyo) 8 - İtalyan 
kıtaatı bugün saat dokuzda hiç 
bir mukavemet görmeden Mak · 
kalleye girmiş, binaların üzerine 
İtalyan bayrağı çekilmiş ve Ras 
Kukıa. İtalya Kralı adıaa buraya 
hakim tayin olunmuştur. 

Kahire; (Radyo) 8- Amerikan 
Standard kumpaoyaJiyle lrao ln. 
giliz gaz kompanyaıı da zecri ted 
birleıe iştirak ederek halyıya ı•z 
yağı satmama lcanr vermialcrdir. 

Kahire : 7 (A.A) - •Havatı• 
ajansı aytarmdan: 

Mısır blikumeti çok önemli 
müdafaa tedbirleri almaktadır. 

Sellôm cıvarandaki dağların 

tepeaioe ağır toplarla hava topları 
yerle§tirilmektedir. Asker ve cep· 
hane yığalmtş olın Mersa mahuk 
bölgesi tahkim edilmiştir. 

Batı 111011 l.rına ula§tıran bü
tDn yollar tamir edilmektedir. Ka
hire ile İskenderiye aruında bir 
otomobil yolu y•pılacaktır. 

Adiıab:aba : 7 (A.A) - «Re 
uter» ajansı aytarındao: 

Habeş otoritelerinin iddiasına 
göre Habeş kıtaları geceleyin Ma 
kalleyi işğal etmekte gündüzüade 
İtalyan hava bucumlıraodan kur
tulmak için boşaltmaktadırlar. 

Asmara : 7 (AA) - «Sttfani• 
bildiriyor: 

Son yağmurlar İtalyan ilerle· 
yi§ini gücleştir.miıtir, Asker hü· 

yük bir faaliyetle çalışan istihkam 
bölüklerine yardım etmeL için t6-
fengi bırakıp kazmaya sarılmak
tadırlar. 

Bu bir iki günlUk kıu durak
lama devresinde istikam bölükle· 
ri su depolaıı ve telefon tesisatı 
yapmıştır. 

Mekalle etrafındaki •üel ha
reketler devam etmektedir. R&1 
Gouksanıb lıolu çok müsait bir 
mevkide yer almıı bulunmaktadır. 

Süel durum dOn şıu ıekli gös· 
termekte idi: 

Birinci olusaJ ve birinci yer 1i 
kolorduları Ouzoro hattının öte 
sinde buluumakta idiler. 

Sağ cenahın merkez böJgesin
d e kuvvetli mevki almış olan yerli 
kolordu bulunduğu noktılaraa ci
varında bulunan yükseklikte keıif 
hareketlerinde •:le bulunmaktadır. 

Adua bölgesinde bu,uoan 21 
nismn fırkast Gavin•oa fnkasının 
ikinci alayı ve ihtiyat kuvvetleri 
komutanlıkça taaarlanaa h1reket
lerde bulunmaktadu)ar. 

Aş•ğı doğu vadisinde bulunan 
daolıları kolu Makalleye doğru 
yürüyen kuvvetlerin duraklamasın
dan istifade ederek bunların bat · 
tına erişmek için ileti hareketini 
çabuklaştırmaktadır. 

Adiaaheba : 7 (A.A) Habeş sü· 
f!I hazırlıklarına faaliyetle denm 
ediJdiği bildirilmektedir. 

- Gerisi ikinci say{ ado -

-----------------------------------------------------
Hınçak komitesi dağılmış .. 

Ytllardanberi yurdumuzun ve milletimizin 

zararına çallşan bu Ermeni komitesinin 
dağdması tahakkuk ederse bunu ulusal 
kudretim izin sa rsı 1 mazll ğ ı na saya bi 1 i rız. 
Taşnak ve Hinçak... Bunlar 

yıllarce önce canı ve yuıdu aley
bioe tt:şekkül etmit ihtililcı iki 
ayrı ermeni kurumudur. 

Geçen asırların sonlarından 
bugüne kadar bu iki siyasi ve ih · 
tilaJcı teşekkül, durup dinlenme
den Türküo varlığını yok etmek, 
Türk yurduoda bir Ermeni İm
paratorluğu (?I) kurmak içio ne 
canlara klydı, ne ocaklar söndür
dü ve ne facialar yaptı; bunu he
pimiz çok iyi biliriz. 

Hala, zamn zaman, biıi biriy· 
le de boğaz boğazı gelen hu ib
tilalcı ve yıkıcı teşekkülleri düo
yadı kendileıine barınma imka
nı veren memlekt'tlerde Türk var
lığı aleyhindeki çalıfmalanndan 
geri durmuyorlar. 

Buroumuzun dibindeki Suri
yede de bu iki cinayet yuvası ku
rum, bt'r fırsattan istıfade ederek 
bin bir melanet çıkumağa özen· 
mcktedir. 

Lakıo bütün mesaileri oıha· 
yet "akıntıya kürek çekmek,, 
den ileri geçemiyen ve kazdıkları 
kuyuya çok defa kendileri düşea 
bu ermeni cioayct karı·mların

dan birisi, arlık bu yolda yapa· 

cak işleri kalmadığı için olsa ge
rek.. ıon günlerde Ameıikada 
bir Jehitde yaptlğı kongrede ken· 
di kendisini fes he karar veı erek 
tıpkı bir ıfürin: 
'·Ne kendi eyledi rahat, ne hala halka 

verdi huzur, 
Yıktldı gitti cihandan, dayansın ehli 

kubur!,, 

Dediği gibi bu alemden yıkıl
mış gitmiş .. 

Buna dair Halepte çıkan "Vah 
det,,· gazetesinde şu malumat ve 
rilmektedir: 

Amerikanın Pı ovidans şeh 
•inde dokuzuncu koogreıioi ya 
pAn Hrnçak fırkas' "endi kendi
sini feshctmiye karar vermiştirr. 

Verilen mlumata göre, Tür· 
kiye hudutları dahilinde bir Er· 
menistan k'urmanın artık bir ha
yal olduğuna kanaat getiren bu 
parti ihtilalcılık sahasında yapıla· 
cak iş kalmadığına anlamış ve in· 
fieahını muvafık bulmuştur. 

Mam•fih Hınçak partisi kon
gresi kerıdi azBBı komünist par
tisiyla elbirliği ederek muhalif 
partiye karşı mücadeleye d"vam 
etmesini de kaıarlaştırmışhr. 

Parti &bir de beyanname neş 
_ retmi§tir. 

Geri çekiliyor. 

Birçok Jtalyan askeri 
hastalanmış ve bunlar
dan bir çoğu ölmüştür. 

Roma: 8 (A.A) - Resmi g•· 
zete 1900-1910 seneleri efra· 
dından istihkam. piyade, topcu 
ve otomatik ıınıflarına men· 
sup oobaşıla11 30 günlük bir ta· 
lim devresine davet eden bir ka
rarname yaymaktadır. 

Bunlar talimden ıonra çavuş 
rütbesi alacaklardır. 

Kabireden bildirildiğine ğöre 
He bf'şistao müdafaa komitesi yar 
dım meobalarıoı artırmak için bu 
sefer Süleyman Paşayı önemli 
bankalarla tecim ve endüstri sos· 
yeleleri direktörlerini ~iyaret ede· 
rck İ•ne toplamağ memur etmiştir. 

Komite yakında Haheıistana 
yeni tıbbi heyetler gönderilece
ğini bildirmiştir. 

Adisabaha: 8 (A.A) - [AsHab) 
ıo bat1110aki muhasamat bilkuve 
durmuştur. 

Aısıp iıtikametind6n gelen 
lt~lyanlar iklim şeraitile arazi zor· 
luklarının her türlü ileri hareke
tini inıkan11z bir bale koyduğunu 
görmüşlerdir. Şimdi 20.000 kişi
ye yıkın bir kol geri.ye çekilmek· 
tedir. Külliyetli miktarda hHt• 
nıo uçaklar tarafmdan alınap gö
ıürülmesine mf'cburiyct hasıl ol
ma§tUr, Bu hestalann çoğu ölmüş· 
tür. 

Digcr taraftan bildirildiğine 
göıe Vineduadao MuıaAli dağma 
doğru takviye kıtılarr gönderil -
mi§tir. İtalyanlerm Habeşlere ta· 
arruz edebilecekleri zannedilmek
tedir. 

Aımara Alman haber ılma 
buroıunun Özel aylarından : 

Makalle bu sabah saat do 
kuzda mukıvP.metıiz olarak l 
talyan kttaau tar•fından işğal 
edilmiştir • 

--~---------·· ...... ---------~ 
Kont Dömartel 

Emir Abdullahı niçin 
ziyaret etmiş miş? 

Kont Dömartelin Emir 
Abdullabı ziyareti mesele • 
etrafında Arap mabefıliode dö
oen ~cayip bir sürü şayıaları mev 
zubahs"eden ,( Loryan ) gazetesi. 
ezcümle, bu meyanda şunları sayı· 
yor : 

Fmir Abdullah , Sultan Paşa 
Eltraş ve sair Suriyeli mılliyetci
lerin aflarını Ali Komiserden il
timaa etmiştir . 

Filistin İngiliz Komiseri, ı•
yet Suriyeye Filiıtin emtian nr· 
bestçe sokulmazsa Siyonistlerin 
Lübnan yaylalanna boykotaj ya
pacaklarını söylemiştir . 

Bir Suriye - Fıliıtin ve Şar
kilerden krallığı kurulacak' bu 
kralhk Siyonist Kolonilerine yar
dım edecek ve buna mukabil 
Franıaya Afrikada tavizat verile
cek! 

Spor kulüpleri kontrol 
edilecek. 

Spor sosyetesinin il ve ilç~· 
bayhk makamlarınca ve cemiyet· 
ler kanununun bükümleri çerçe
vesinde s1 k sık mürakbe edilme 

: lerini, Türkiye idman cemiyetleri 
ittifakı baıkanlığıDln yazısı üze· 
riae, iç Bakanhğı bütün ilbaylak· 
lara bildirmiıtir. 
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Bey Böğrek ve 
Benliboz. 

1 
Anadoluda Oğuz'un 1 

Ulusal hikdyelerindeıı 
- R. Yalman Yalgın -

___________________ ._. ____________ ..... ____ __________________ _ 

-5-
" Ey Moıkof Kralı; yedi sene· 

dir zindanda yirmi Türk yatıyor, 
on dört ıenedir kara kaftan ve 
kara Faysal ktlıııç elinde yeıir, 

bunları verirsen :verdin, vermez
sen seni diri ateşe yakarım . " 

Kral k121 çeğırdt, aman kızım 
bu ne iş ... Kız, babacığım , bun· 
lar büyük bir tılısım, istediklerini 
verelim , başmızdan bu beliyı sa 
valım , son piımanlık kar etmez· 

Kral, güo doğar doğmlZ zin
dancının da ölmüş olduğunu gö
rllnce aklı başından firladı . Zin
dandaki adamları dııarı çıkardı, 
elinde ycıir olan Kara Kaftın ve 
kılınca teslim etti , Bey Böğrek 
akşamdan çıktığı için zindanda-

ki Türkler on dokuz adamdı. Kral 
merak etti , bir adam daha lazım 
benden bu adamı isterlerse ne 
yaparım ... Kız baharına döner 
ve der ki : 

- Baba; mutlaka yirmi ıtlı 
gitmelidir . Sen Kara Kaftan ile 
Kıra Faysalın kılmcını bana tes
lim et, ben orılarla bir kaç saat 
yol gideyim ve yolda onları kan · 
dıraylm , kaftan ve kılıncı teslim 
edeyim , geri döneyim . 

Türkler Kral kızı ile birlikte 
yola çıktılar, bir saat kadar yürü
düler, öolerine Bey Böğrek çıktı, 
o, ıkşımdan orada bekliyormu§, 
Bey Böğrek ayak depti : 

- Benim atım '' Beoliboz ,, 
gelmeden beo hiç bir tarafa iide
mem . Kız : seoio atın gaip ben 
nideyim · Oğlan : olamaz ben 
ala atımı isterim . Dedi ve ağla

yarak sazını eline aldı . 

Benim atım , benim gözıim 
Zindanlarda ömrılm geçti 
Denlzdcysen yüzesin 
Çölovadu isen uçasın 
İmdadıma gelesin 
Ne olduğum bilesin 

At ıimşek gibi birdenbire gel 
di BP.yböğrek atının sırtını atıldı. 
At hcmeo Beyböğreği 11ıtıodan 
yere cttı ve ooa dedi ki : 

- Hey zalim .. Bana bak .. 
Ben yedi senedir ot bulursam yer· 
dim . Suyu denizlerden içerdim. 
K11ltağım gönüme yapııta .. 

İkisi birden duaya daldılar , 
gönüllerini puslachlar hemen 
Hızır [ ... ) erdi ulaıdı . Arkala 
rını sıva:zladı . Her ikisinin kuv· 
veli yerine geldi , Kızı da bHa
ber alarak yola koyuldular . 

Kızılkum şehrine yakl .. ııocı 
Beyböğrek bir kel çoban urbası 

giydi , arkadışlarını ve kral kızını 
bir sipere sakladı, kendisi yaloıı 
baıma yurduna girdi . Memleket
te bir davul sesidir duyuluyor • 
Kimi ok nişanı atıyor . , kimi da· 
vulun karıısındı halay depiyor . 

Beyböğrek ok ve yay ile ni · 
şan atanleran yanına vardı. ahali
den bir yay ve bir ok istedi . ver · 
diler, nişan attı yayları kırdı. Her-
keı bu kel çobana gül~relc CJey
rediyor ve onunla alaylaşıyordu , 
Beyböğrek vezirin oğluauo oku
nu eline aldı, yayı kurarken en
kazdan onun da yayını kardı , 
vezirin oğlu Beyböğreğe bir to 
kat vurdu . Vezir yüı üyün bu 
kel çobana Beyböğreğin oku
nu verin , , dedi . 

Beyböğrek kendi okunu eline 
aldı ve aazını çalmağa başladı . 

[ ••• ] Türk eembolinde ( Hızır ) 
çok geçer. bu ad ilyasa 'I'Grk sembo· 
luodeo: Hızer gibi izafe edilmiş ol· 
ması akla yakındır . Bu adıo kökü 
( Hız ) olsa gerektir • 

Geldim aslıma gıırbetlllnden 
Düşdlim il/le , pek tez elden 
Okum geçdl elime yadlardan 
Kurul okum , ôğdül alayım 

• • * 
Merran ( nişangah ) yerine 

atımda vuralım 
Beyböğreğln , okun , yayın 

g<irellm• 

Vezirlerden biri anıızın Bey
böğreğin ağzına bir sille vurdu : 

- Sen Beyböğreği niye ka· 
rıştırıyorsun . ( cevap vrrdi ) . 

- Vaktında bir Beyböğrek 

varmıı onun tnrküsilnü söyleyo
rum . Ahaliden biri " oğlan seni 
düğün •yerine götürelim hem 
oynar , bem söylersin avratlın 

eğlenin ,, ald,lar . Beyböğreği 

düğün evioe götürdüler . Kadın· 
far bundan bir türkü istediler • 
Beyböğrek : " ben bahşiş alma· 
dan , karnımı doyurmadan türkü 
söyleyemem ,, herkea habşişver
di onun karamı da iyice doyur· 
dnlar . Eline sazmı al h kendisiy· 
le zmdanda beraber kaldığı arka
dışlırıudan birinin oynayan ana
sına şu türküyft okudu . 

Cljjerlerl daiJlıdır 
Anasının adı Eğbe 

Oğlun adı malılıdır 

Çocugun anası anası ağladı. 

Beyböğrek sonra o bir erlcadaş 
larının analarına bacılarına. ka 
rılarına söz attı . Sonurıda ken· 
disine bir karı gösterdiler : 

Bu karımn adı ballıdır 

Ci[jerciğl kwrım dağlıdır 

Yavrusunun adı onun Talılr· 

dlr 

Birdenbire ıustu. kadınlar 
batını uştu. Beyböğrek : "Söyle
mem de söylemem gelin kalkar 
oynarsa ooa söylerim,. dedi. 

Meğer gt'.liD, ben vezire var· 
mım demiş eline zehir almıı 

kendi kendimi öldürürüm de 
bu kel vezire varmam demiş ... 
Gdine yalvardılir gelin (Alka
vak kızı) iıtemiye istemiye oyu-· 
na kalkta oğlan eline sazı aldı: 

Elinde telli çevren olaydı 
Aslın geldiğini duyup bileydin 
Zehir çana.i/uu yere vuraydın 
Oyna yavrum oyna salın da 

oyna 

Dıiğünlerl de çalınır 
Alkaval\ kızı gelin olmuş ln

vomr 
Acep Böğrek. nerelerde sü

rünür 
Oyna yavrum oyna saluı da 

oyna 

Muhabbet aleşt derillr slll rımez 
Kel vezirin de düğünii kurul

maz 
Beyböğrek le buralarda bl 

llnmez 
İşareti vereyim de bilesin 
Parmağımda/fi halemim gö

resin 
Zehir çanağım bir ke= kırasın 

Kız Beyböğreğin parmağındn 
ona hediye ettiği yüzüğü gör
dü, çanağı yere fırlattı, eski ni· 
şanlısına sarmııtı. Kel vezire 
haber ulaştı , düımanlar kaç
r.aağa dostlar koşma baıladı . Ba 
basına müıde gitti , bacıları se 
vindi. 

B('yböğrok yabudinin oyna
ıı olan analığıoın boyourıu vur
durdu . Babasını kesti, K~I ve 

Ttlrk S6zft 

italya nlar Makalle-
ye girdiler 1 

- Birici sayfadan artan -

Yakında yabancı Olkelerden 
silah gelmesi beklenmektedir. 

İkinci teşria içinde bazı St-v
kulceyiş noktaların işğah için ö
nemli ve belki de kesio çarpışma 
lar vukubulması ilıtimal dahilin
dedir. 

Asmara : 7 (A.A) - Hahe§ 
kuvvetleri hareketlerini ancak ge 
ceJeyin yapmakta olduklarından 

İtalyan uçakları keşif uçuşlarını 
kuvvetli projektörlerle yıpmakta 
ve böylelikle düşmanın faaliyetıni 
takip edebilmektedirler· 

Roma : 7 (A A) - ttalyanla· 
rın ha sabah tekrardan taarruza 
geçtikleri haber veriliyor. 

En önceki hedefler Makalle ile 
doludur. 

"Lnoro Fajsista)> gazetesinin 
Tiğre ceph"ıinde bulunan aytııra 
bu dafaki ileri hareketin süel ön ı:· 

min çok büyük olacağını bildiri
yor. 

İskeoderiye : 7 (AA) - Hava 
kuvvetlerioin iştirakiyle manevra 
lar yapmak üzHe İskederiyeden 
45 parça İngiliz harp gemisi ıçık 
denize kareket e-tmiştir. 

Londra : 7 (AA) - Gazetele· 
ıin Romadao aldıkları haberlere 
göre Mussolini ile İngiliz büyük 
tlçiei arosındaki salı günkü ko
nuşmalardan sonra durumda bir 
sılah bat göstermi~tir. 

Varıova: 7 (A.A) - Ticaret 
bakanlığı; İtalyaya her türlü kredi 
açmaktan kaçınmak )Azım geldi
ğini Ticar' t odalarına hatırlatmış 
tar. 

Roma : 7 (A.A) - halya ile 
zecri tedhitler tatbik eden mem
leketler arasında brr türlü spor 
münasebetleri yasak edilmiıtir. 

Faıist partisi genel sekreteri 
butün spor tf"şkilatlaranın idart" 
heyetlerini çağırtarak hu hafta 
Pariste yapılacak Avrupa halter 
şampiyonluk müsabakalarına gir· 
mem"lerioi bildirmiştir. 

K,.za dündeoberi at koşuları 

programında her türlü lngilizce 
tabirler kaldırılmıştır. 

Milanodı bu hafta yabancıla
rm iştirakile yapılacak bir at ko
şusu da yaf'ak edilmiıtir. 
~~~------·------------~ l lçebayla r arasında 

değişiklikler 

İçbakanlığı doğuda müddetle·l 
rini dolduran ilbayları henUz o 
taraflerda çalışmamıt olanlarla 
değiştirmek için liste hazırlamı§ 

ve tıstik edilmek üzere başbakan· 
lığa sunmuştur. Yerleri deiiıe· 
cek ilçebayların sayısı 12 kadar· 
dır. 

ziri abdesthane lağammda boğ· 
du, padişah oldu, t.lüğüo kurdu. 

Kırk gün , ku k gece tuğ (toy 
demek istiyor) düğürı etti Kral 
kızını da kendine nikah dti Al 
labın emrile (Kızılkum) ölkeeioe 
bey oldu . Oalar erdi muradına 
biz de erelim dileğimize . 

* • • 
[Atkar Mehmede bu hikaye

den başkalarının da bilip bilme-
diğini ve kerıdiıioin kimden öğ 
r~ndiğioi sordum . 

-Ben bu hikayeyi aşık Meh 
ml'ddt-n öğrendim , Asker oca
ğında Antalyah bir arkadışım 
vardı . Mured o da lleyböğrek 
hikiy~sini bilirdi . Buodnn baş
ka okuyan ve sayıştır.o olup 
olmadını bilmiyorum .. dedi . 

Neşrettiğim bu dördüocU Bey· 
böğrek rivayeti güney tllrkmen 
leri içindt:dir . Bu rivayet de hi
kayenin özü görülüyor ise de tür 1 
küler çok bozulmuş ve aderı 
kıvamından çıkmış Lir haldtdir. 
Aşkar Mebmrd dedesindeo duy 
duğu bir kaç hikayeyi not ettir· 
mİflİr, sırası gelince onları da 
okuyucularıma sunacağım • 

-Son-

5 

Şeblr Dayakları 

T ahi iye davaları ı 
Hak yerlerinde günden 

güne çoğahyar 

Şehrimizdeki adetlerden biri 
de son teırin:ayı geldimi kiralık 
evltr boşaltılır ve yeni kiracılar 
tuttukları evlere taşın,rlar , Bu 
ayın adı ( Mubarremdir ) bir çok 
kimseler da ha muharrem gelme 
den kapı kapı dolaşır ve beğen 
dikleri evleıi ve pey akçası ola
rak ta peşinen ev sabibioe bir 
miktar para verir ve ıon teşrinin 
birinci günil de boşaltılan evlere 
göç ederler. Ev _tutma hazan ev 
sahibi ile kiracı arasında kontrat 
sız yapılır . . İşte bundan dolayı 
çok defa kiracilar ev sahibi tara 
fından başkasıoa icara verilen 
evlerden bir türlü çıkmamak is
terler · Yeni kir acılar ev Sahibini 
11kı1tırmağa başlarlar . Bu vazi
yet karşısında ilbaylık kıtına bir 
dilekçe ile baş vurulur , lacele 
meler yaptırılır . Aradan epey za 
man gf"çer ve evdeo çıkan olmaz 
ve bunlar çıkattırılamaz . Çünkü 
ortaıla bir tutikli konturatı yok
tur . Bunun üzerine Hak yerine 
ba§Vurulur. Glin tayin edilir. Du
ruımı biter ve eYden çıkmak iı
temiyenler Hak yerinin kararile 
kap, dııarı edilir • 

İşte bu yıl da bır çok ev n
hipleri kiracılaıile bu suretle kar · 
şıl111mı1lar ve Hak yerlerine bat 
vurmuştur. Bu günlerde Hak yer
lerinde görülen dıvalarıo ekseri
sini bunlar teşkil etmektedir . 

Şehrimize gelen 
arke loglar 

Laribi izer ve anıtları koıuma 
kurumu üyelerindea ve İzmi• mO
ıeleri rski Direktörü Salahaddin 
ile lt .. ly!ln arkeloglauodan bir 
zat ve bir tercüman Sivas, Malat• 
ya ve F rat kıyılarında araıtırma 
ve incelemelerde bulunduktaD son 
ra ıehrimize gelmişler ve dün 
yanlarıeda müzemiz Direktörü 
Yalman Yalgır. bulunduğu halde 
eski izerleri ve hu meyanda müze
mizde ince lem< lerde bulunmuı 
lardır . 

Bu heyet bugün veya yarın 
Tarsus ~e Mersine de giderek o 
ralarda da incelemeleı de bulu· 
nacak ve oradan Ankarayı iide
ceklerdir . 

Bu heyetin önümUz<leki yıl 
içinde Soma da krzı işleıi yapma 
ğa karar veıdiği haber alınmışhr, 

Cirit oyunları 

Ôııümüzdeki 17 son te,rin pa· 
zar gününden itibaren demirköp
ıüniln yanındaki alanda cirit o
yunlarına başlanacak ve bu oyuo 
lara her hafta pazar güııleri öğle· 
den sonra del'am olunacaktır· 

Bir et kaçakcısı 
yakalandı 

Abidin paf" caddesiode oturan 
Mehmet oğlu Mustafa adıoda bi
rinio eviode kaçak olarak Koyun 
kest;ği gö:ülmüş v~ etler ahnarak 
hakkında zabıt tutulmuştur. 

Zoru ne imiş? 

Urbayımız geldi 

Geçen ayın 25 inde toplanan 
Belediyeler kor.gresinde bulun 
mak üzere Aokaraya gitmif olan 
Urbayımız Turhan Beriker, dün
kü ekspresle ;Ankaradao şehri 

mizc dönmüş ve duukta şubeler 
şefleriyle dostları tarafından kar· 
§•lanmıştır. 

Yağmur 

Dün bava sabahtan akşama ka 
dar bulutlu geçmiş ve öğleden 
Sonra kısa fasılalarla ve hafif SU· 

rette yı~mur yağmıştır. 

Mıımurin inzibat 
komisyonu 

Memurin inzibat :komisyonu 
dilo öğleden sonra İlbay Tevfik 
HAdi Baysalın başkanlığında top 
lanmıf ve komisyona gönderilen 
kağıtlar üzerinde görüşerek ka· 
rarlar vermiıtir . 

Ath spor kulübü 

H·lkevimiz tarafından açıla 

cak olan Atlı spor kulübü teşklli 
için seçilen bir heyet bunı ait 
talimatnameyi hazırlamakla met 
gul olmaktadır . Yakıoda Atlı 1 

spor kulübünüo faaliyete geçme
si bekleniyor . 

Bir suçlunun cezalan
dırılması istendi 

Karaisalıda oturan Eyub adın

da birisi evli bulunan hemoiresi· 
nio yine orada oturan Kara Ali 
adında birisiyle kötü temaslarda 
buluomaeından kıZ'lll§ ve bir ge
ce Kara Aliyi okulun önünde 
taba11ca ile öldürmüş ve yakalı

nuak ıehrimiz bakyerioe veril· 
miştir . 

Eyuban duruşmasına düo ağır 
ceza hakyerinde devam olunmuş 
"e Cumuriyet genel savaman yar
dımcısı Şeref Gökmen rsas bıtk· 
kında söz ıöyleyerek suçlunun 
Türk ceza kanununun 448 inci 
maddesine göre ceulandnılma· 

sını istemiştir . 
Duruşma ; kararın anlatılması 

için bngüue bırakılmıştır . 

Arabadan düştü 
ve yaralandı 

Karıı yakada Yamaçlı uramın 
da oturan Esat kızı elli beş yaş
laranda Şr.rif~, araba ile Yeni İs
tasyona giderken düşen maatosu· 
nu almak üzere arabadan atlamış 
ve yere yuvarlanarak başından 
yaralanmıştır. 

Şerif .. tedavi edilmek üzere 
Memleket hastauesine kaldırılmış 
ve mest-lenin incell!amuiue baş
laomışhr. 

ihracata teşkilatlandır
ma bürosu işleri 

Şimdiye kadar tecim geael 
direktö·tüğüne bağlı olarak çalış 
makda olao ihracata teş\cilltlan 

chrma bürosu bundan !Oora müs 
takil dir(ktödük halinde çalışı· 

caktır . Afyon inhisar idaresi , 
üz.jm kurumu tatbikatına aid mu 
haberler bu direktörlükle y11pı

lacaktır . Tecime aid muhabere 
ler iı~ , önce olduğu gibi ışıne Yalvaçlı R~mazao oğlu Mev 

tut admda birisi ser hoş olduğu gön•, Tüı kof ıs ve iç terim genel 
kaide ;ALidm paş~ c&ddesiodeki direklöılüğüyle olacık0tır . 

-
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bir luhveye girmiş ve burada o · 
turan müşterilere dille hakarette 1 bu gece nöbetçi İ 
bıılunmağ" haşlamııtır. Eczane ,. 

Bunu gören bekci kendisini 

karakola götürmek istemiş ve ~ Ya~camii t'İ\:arıııda ~ 
Mcvlut bu sefeıde huna ka.tı ha ; 1• N... . b, 'd' ' 
karette bulunduğundan yakalHnmıı J A 1 ası 1 eczaıwsı ır 1 
ve hakkında kanuni iı yapılmıştır t hmttııuınııınmmıını-111!111mıııt11ıuıaıııuı1111uıuıınwl!lı1ınıunıı 

9 Son le§rlrı 19~ 
efe~ 

Dünyamızıll 

Ham maddeleri h8
"
9 

devletlerin e1ind91 

- fı•"' Sir Samuel Hor tara •
0 1er· 

Cent!vrede ''ilk maddtlerı tetkİ 
beatçe ithali,, meıııelesioio teklif 
edilmesi hakkında yapıla0 ıJı 

bıZIJI"' 
ve Avım kamarasında kıosd•' 
yük devletlerin bu ba sayıe: 
boşnudauzluğanu anlatan ıetetl 
leri üzeı ine ekonomist g• b•f 
ilk maddelerin dünyaoııı odt 
lıca büyük devletleri ars

9'b•k· 
.J "'ll nasıl paylaşılmış oluug . 

kında bir etüd neşret111i§l1~;di 
gazete her şeydeo önce t•~I• 
ki halde mahreçlerin k•Y0'~1.,ı 
ra göre daha önemli old11

90df 
nı, fakat dünyanın ilk oı ııı' 
kaynaklarının en büyük kı•~Iİ' 
sahip olan devlet zamanı g b• 

K '- ··ıert• ce : " apılar, açma• u e 
nimdir ve kapımak üztre d bO 
nimdir ,. diyebilecegi içio; i J 
meselenin gene alaka · verJC 
duğunu yazmaktadır . . fi 

b·ye•• Toprak mesabai sat 1 ror' 
nüfus bakımından bütüo 

11 
-· 

ı 
..,, 

uluslar 1010 baııoda ge eo f• 
leket tabiatiyle İogilteredır · ,lr 
gilteıe 35.6 milyon km· rıı;;,oı~ 
baını, yani dünyanan s9 ·ıyofı 
yüzde 27 sine ve 512 oıJ de 
yani düoya niifusunuo yOS 
ine 11hiptir . 

1
es 

Fransaaıo mal k oldu~~ d• 
de nisbetleri sırasıyle y~ı fa
ve yüzde 4, Hollanda i.çıo Jef 
de 2 ve yüzcle 3, Birleşık 
lt"tler için de her ikı halde 

11
1 

de 7 dir . Rusya da dü ,y~ 
yüzde 16 sıaa ve dünya pO(je~ 
nun yüzde 8 ne !ahiptir · 

1 
kalan devletler ise dünyaoılJ ' 
de 39 na ve dünya nüfusu;,( 
yüzde 53 ne sahiptirler · ı 
lıca ilk maddelerin dağılt~d 
keyfiyetine gelince, İngiJtere ıJ. 
ya buğday üretiminin yüıd~ I · 
nü Fransa yüzde 9,1 ni, bl~ 
devletler yüzde 10,9 ou. ;; 
yetler birliği de yüzde 21, 
ni kontrol etmektedirler · 
üretimi üzerinden İngiJteıe IJir 
ya üretiminin yüzde 5,9 P'\o 
Jeşik devletler yüzde 55 "1 

rol etmektedirler . . 
1 

Nebati yağlarda UretirJJ111 J! 
ı ·ı ··ıde de 20,6 sı oğı tere, yu ,1, 

ü :Fransa , yüzde 9, 7 si II0~1, 
tarafından kontrol edilıJJr ~,,4 
Pamuk Uretimioin yüzde /1 ~ .. ı 'it . .. d 49,"ı::t u ogı ere"lrı , yuz e l"' 
Birletik devletlerin , yüıde t 0 ~ 
i Sovyetler birliğioio k0 ? 1 
altınd~<ltr , Yün ürcliOJİll111~1, 
de 50,9 u İngilterenio , 1 j.sı 
12,3 ü Hollandanın, yüzd.e 

1 Fraosacın; jüt üretimin•" 11çı• 
99,5 gu ingilterenio ; 1'•·11''' 
üıetiminia yüzde 58 i 1"g~~ıı~ 
nin , yüzde 37,2 i B.ofl•!I 
kootrolu altındadır . . ~6' 

Madeb maden ce\'herJ, d • 1 e . 
mür gibi üıünlerio kont.'~;ğiE' 
nisbetleri a~ağıda gösterıl 
bidir : 2'' 

Kömür ; lngiltcıe yüı~: ~e: 
Fransa yüzde 4,5, Birlet

1
Jr' b1 

letler yüzde 34,4 , Sovyel 
liği: yüzde 8,5. 1' 

Petrol : Birleşik devlel.1;.' 1fl 
b' llfl

1 
de 59,8 ; Sovyctler ır 

2 
9 

de 11,7, Hollanda yüzde ') 
Demir cevheri : Fraıı•• ~ı1 

de 29, Birleşik devletle~ '~,el 
22;1, logiltere yüzde ıo, :,o 
ler biıliği. yüıde 18,8. 'fJS. 

Bakır : leğ ı lteıe yüzde 
Birleşik devletler 16,8 9A' 

Nikel : İngiltere yüıde 43,l 
Kalay : İngilttre yüzde S 

Hollanda yüzde 16,4 .. Jt lA 
K . f • 1 t yuSIJ .1 urşun . ngı ere '].lı" S 

birleşik deyletler yüzde jAı 
Çinko : İngiltere yüıd~ 8 

Birleşik devletler yüzde'}. 1~.J' Manganez lııgillere 
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Ergani 
rnadenleri sekiz 

•onra işliyecek 
~ il ... 

lbüdd~ttenberi Ankarada 
Ergani bakır madeııi 
genel Dırekt6rü Bekir 
Aokır1ıdao İstanbula gel 

~nra soıyeteoin ıimdiye 
-ctobulda bulunan merke· 

•ye ratür&lecektir . Na
.... av içinde bitirilmiı o· 

ili bakır ıoıyeldiaio bli· 
Y•phğı enla~maya göre 

lanun ı.Elizize varmasan 
~il ıonra Ergaaiden sıf 

latıbaaline bışlınaca"-ta . 
~lın beeaba g6re Ergani 
~d~n bir yıl sonunda 10, 

111cı yıl sonunda 15,000 
ca yıl ıonuoda da 24 000 
ietibııli icabetmelcle 'bera 1 

Jete daha geoiı mikyasta ! 
J•pmak Jçin çahşmakta· 

lçika bizden 
fuz alıyor. 
.......... 

ton Tuz lzmirdan 
Ura yükleniyor . --· İn Çamalh tnzlasmdao 

" 2500 ton Tuz ihraç edi· 

'· 
... ~için Yunan bandıralı 
'tpuru İımire gelmiı ve 
1111eie bıılamııtır. 

( Tllrk Söaft) 

Genoydan önce Kondilis Tür ki yede 
- birinci sa/ılf eden arlan --

General Koudılis, söylevine 
•lçalr, fakat Hrt bır sesle başladı . 
8 .. zan; yınandakilerin omuzuna 
çökerek yükseJeo birinin seıi, ya· 
butta, halkı kahkahalarla sürük 
leyea Mr kelime oyunu bu ıöyle
vin akışını bir an için kesiyordu. 

Kondiliı, öoihıdeki su barıfa
ğını kaldırıp birkaç yudum içer· 
ken, etrafından: " Sıhhatıaa ! " 
sözleri yükıeliyordu. 

Kondiliıin, nutkunun ıooona 
eklediği: "Yaıas n Kral!. Yaşa · 
sın Yuoar.ıistan!.,, kelimeleri; çıl 
gıcca haykırmalar, feryatlar, ve 
havaya sıkılan rovelver sesleri ara 
sındı binlerce kişi tarafından tek 
rar ediliyordu. 

Gencrl Kondilis, Söylediğı 
nulkua maalirıi kendi ağzından 
öğrenmek istiyen tanınmış bir 
Fransız gaıt teciaioi, Atinaoın dış 
mahallelerinden birisinde bulu- ·J 
nan göıtuitıiz evine dav~t etti ı 
ve ona şunları söyledi: 

•Niçin Kralcı olduğumu ve 
memleket için zaıarlı olan, bir 
çok defalar blikômetin Jevrilme
ıine ve yer yer isyanlar çıkması 

nın stbebiyet Vt-ıeo Cumuriyet ıej· 
mini oiçin terkettiğimi b•lka an· 
lathktao sonıa; beni, renoy'• le· 
sir yapmak için iktidan bemeo 
r le almıı olmakla iUibam eden· 
lere cevap verdim . 

Hıkikaten , bu bir iftiradır . 

bizimle birleşiniz! Y ııasıa Halle!. 
Y 19asıo kral Juıj!. diye bağırdık!,, 

General KondiJis, öıfi idue
nin kaldırılıp kaldırılmıyacağını 

öğrenmek isteyen srazeteciye : 

- Yarından itibaren kaldırıl 
m111 için az evvel emir verdıği

mi gö. dünüz 1 Mamafih ; halkı 

tahrik edebilecek mahiyette ya
zılar yazmaları muhtemel gazete
ciler üzerinde koutrolumuz devam 
ed< cek • 

- içtimalara müaaade edile
cek mi? 

- Hay bıy .. Hatta Cumuri· 
riyetci içtimalarıua bile müsaade 
edeceğiz . Fakat şa ıartla ki , iç 
lerine "Ya111ın kızıl Cumuriyet!,, 
diye bağıracak olan komünist 
unsurlar girmesin r 

- Ekseriyet oe olacak tah 
mio tderıiaiz ? 

- En eıaiı yOzde 80 olacakl 
- Peki ; kralın döoOtündeo 

sonra ne olacak ? 
- O zaman istifamı verml"ğo 

mrcburum. Fakat mademki ordu 
Çal ~arise muhalif olduğunu bil· 
dilmiıtir , kral heni kabineyi teı
kile memur edcc,·ktir . Ve 'ğer 

o zam:ııo , meclis , benim , dev· 
Jet bidematınıa yeniden kurul· 
ması hakkındaki proğrımımı ka-

Bir yıl içinde kesilen 
hayvan sayısı 

Bu yıl içinde memleketimiz 
de-, bütün kanaralarda , muhtelif 
nevilud~ 3,164 379 bış hayvan 
keailmıştir . Bu hayvanlar 79. 
419.219 kilo ı~ırhğaoda ve 18. 
515 501 lira değerindedir . Ba 
rakamlar istiblik 11okta11adaa u-
lusun ete verdiği önemi göster 
mektedir . Kesilen hayvan mik
darı geçen yıllara g&re çok art 
mııtır. 

Eti bank faaliyete 
geçiyor 

Eti Bank birinci klounda fa· 
aliycte geçecektir. Bankaoıo ge
nel direktör lüğilne Ekonomi B• 
kanlığı eadüıtri §ubesi grnd di· 
rektörü İlhami Nafizin tıyiai ka 
rarl aıtınlmııtır. 

Kanun mucibince Kamutay 
blltçe ve ekonomi encilmenleri 
llyelerioden teıekkül edecek ban· 
ka ıenel heyeti, Baabakaobk tj\
rafından öoUmüztlehi gllnlerde 
topfanmaia davet edileceltir. 

Z ilsiz va fenarsiz 
bis,kletler 

bul edene bu meclisle ··çalışıtca- NumarHız, zilsiz ve fenersiz 
ğım . Aksi takdirde meclisin da· biıikletlerf' binenler urıy zabıta 
iılmı91oı iıteyeceğim ; çünkü ' ityarlarınca tutulmakta ve kendi 
halk bizimledir . ler.iadeo pıra cı z81ı alınmakta de-

ı.'ılhakika , proğramım ; anti vam ediyor . son bir kaç gün içio-
kapitaliıt ve iıci)i ' köylliyO ve de bu gibileıdea bir çok kimse· 

ler tutulmuı , bunl.uıo içinde 
taıu halkım koruyan ademi mer- ' ur ay~ hiıiklet reımi paruı veı · 
kezifetci bir proiramdır · meyr.nler de g&rülerek lcendıle· __ ._ __ __._.,.___ -

1 

1 

AırlSlae•ada 
9 Teşrinisani cumarte~i akşam1ndan it:baren 

iraesine başlanacak olan 

Meşhur rejisör: Mlchael 0 urtiztin 
vUcJda getlrdiCli 

Fay Wray ve Lionel Advil 
gibi iki büyük artistin temsili 

, .-Meçllal doktor -.. 
• 

Şimdiye kadar yapılan, heyecanlı ve esrarengiz fılmlerin en 
dehşetlisi ve en mükemmelidir . 

ayrıca : 

Pata .ıaraal 
yeni dünya havadisi 

BuglJ.n giJ.ndüz iki buçukta matine 

Martha Eggert 

Kalpten, kalbe 
pek yakında : 

- lldlrea adam 
Şarka ait bUyUk fllm 

6086 

-

tayada 1. C. Farbeı.iodus 
len büyflk bir hhrika, 

~Ciınüıüodea çıkardığı bir 
11, diier 11nayide giil
ne kullanmak için trcrü· 
Ptnıı ve söylendiğine sıö-

Biz iktidar mevkiini ; balkın ira
desine müessir olmak ve geaoyu 
kendi lehimize at.ticelcndirebil
mek içia aılmıdık . Biz ; Cumuri· 
yet partisi tefleriuio - memle
kette ibtilallar çıkarmak ve bu 
dahili mubarebelui dünya gamo
yuoa , gôya Yunaniıtanıo kralı 

11temediğine bir delil gibi glıteı
mek için - Buı juvızi üzerine 
saldırtarağı komüoiıtlerin kötü 
ıeylcr yıpmalanna mani olmak 
için iktidar mevkiini bir ayak ev
vel ele almak iıtedik . Biz Genoy, 
uo tam bir iotizım ve mutlak bir 
hürriyet içinde yapılıbılmesi için 
iktidar mcvkiini ele aldık . 

Sincar asileri 
ri~dea ayraca bu pıralar da al.n· ı 
mııtır • 

Geceleyin haerdz runlu ~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

•ffak d:1 olmuıtnr. 
llzdea Almınyıda gOlye 
tı •zılmıthr. Almanyaoın 
fcrmaları, ellerinde stok 
Olduğu için almak iıte· 
l'iQi bildirmlılerdir. 

'ile ilgililer, İsparte gülya'" .. ~ 1Jı ciaı gülyağlar1 oldu. 
f._ için ysbanbı memleket 

1• mikdarda reklam ya
,.:•tııla ·ınm temin edil

unıuou ileri alrmekte-

lfor) gUnU için 
nUmayiş 

İnde Yahudi yurdu ttış· 
leaei devriyesi milnase· 

._
1
11erut Amerikan mektebi 
•b~ıi KüçDk Saray c•mi · 

t. k1i1lu yıpmıılar, Müı
lebe namaz kılmı§. Hi•is-

~ Cınıi içinde ayakta du 
~-.leılarını beklerniıler 

:rıd, Filistin ili lcomseı i 
' 0 testo telgrafı Çl" kilmiş 

birliği yüzde 

'' baıka İngiltere dün· 
lrrtiminio yüzde 64,7 

~·lllüşüa yllzde 18,5 tu· 
~ Ol ediyor . Bu ikı mı
~' dünya üretimi üzerin-

•tik devletler yüzde 10,3 

1 
blıbetinde , Sovyetler 

ı ".Yalnız alha içi.ı yüz
~·~••betinde bir konhol 
~dır. 

, tılcatnlardıo •nlaşılaca. •, ı ·1 . b } ngı terenın sabi ol-
e•ler ilk madde bakı-

to zengin olan yerler· 

'tlcını1ar ayni ıımaoda 
h~e ıUlık olmayıa o · 
''•kotojilerinin anlqıl 

hizmet efmekt,.dir 

Garanti mi ?. Biz , garantiyi 
mllmkün olduğu kadar gıoniş .nik· 
darda verdik : Bilbasu , Cumu
riyt tcilerin , rey verme büroların
da halkın kcı di iradt"sioi kullan· 
mıkdı ıerbcıt bıralcılıp bırakıl· 
madıAını kontrol için iıtedikleri 
kadar mömesıil bulundurabilme 
lerioe mllaaade ettik . 

Borııda kıymetleria:yilkıelişi, 
krallığıo bütün hudutları içinde 
hakim olan sükun ve iotiz~m, hal
kın yeni vaziyeti nasıl hislerle 
kaış lad ığanı :gastermeğ~ kafi dt
lillcrdir . 

Cumuriyeıci ıefl · ri takip et
mekle bili y~nlıt yoldan gidt'n 
Hılk P•ıtiıiae , vatenpeıveıane 
bir hitabede bulunduk : Sizi bir 
çok dtfalmr f .. likete ıürüklemiı 
olan bu şefleri trrk ediniz 1 Kral 

fiikinci Jotjı tahtına ittıfakla yeni· 
den getirmek ve müteakiben Yu
nan devlctioi yeniden h•kil et
mek , rıH ve ıerefıi ananesine 
layık v~ mukadderatıua bakim ye
ni bir Yunanistan kurmak için 

Ge• gük gazrtuiade okundu
ğuna göre, Sincar mıntakaıında
H asi yezidilerdeo şimdiye kadar 
divanı örfi tarafaodan mahkum 
edilenlerin adedi 91 kitidir. Bun-

1 

lardın 21 ıdedi DehOlc, Gersrok ı 
ve Bura mıntakalarıoa oefi edil· 1 

mişler , miltebakileri ıhkimı muh· 
1 

telife ve işgali ıakka ile mahkiimi· 
yetlerine karar verilmit ve cenup ' 
mıı.takaaındaki hıpııbaaelcre 

ıevkcdilmişl<-rdir . 

Aıi yezidilerdea sekiz karye muh 
tarını ditanı örfi tarafaodan idam 
hllkmü verilmiı ve bunların dör- i 
dü salban idem edilmişlerdir. 1 

Dığer dördü hakkında dahi 
idam blikmü tenfiz olunacakhr • j 

Dil , tarih fakültesine 
ahnacak talebeler 

Ankara dıl tarih ve cuirafya 
fakült ıi için bu yıl alınacak 40 
leyli talebenin ııoaç kliıtları İn· 
celeamektedir • Kazaııanlar bu 
gtla akıama kadar keaio olarak 
aaptao,..ca,tır . Buodna baıka fa· 
külteye nihari olarık devam et 
mek için baş vur .. nlarıo uy ısı 
ylizdeo fazladır . Avrupaya gide 
çek talebelerin 11ınaç kltıcUara 
iuctlromiştir . Kazananlar bugüo 
ve yahut yar111 ilgiliiere bildirile· 
cektir . 

1 

,-- Tıp fakültesi; dahiliye seririyat eski ~ 
muavini Adana Memleket hastahanesi 

dahiliye mütahassısı 

Doktor 
. 

Osman lsmail Bozkurt 

Bilumum dahili hastahklar1nı teşhis 
ve tedavi eyler. 

işbaı, kası arkasında Müslim apartmana 

lı----------------...... --------------' 

ıiddetli bir eurette takip edil· 
mtktedir . Ahnan plra ctzalırı 
üç linıdn . 

Bir suçlu cezasını 
buldu. 

On yıılannda Br biye admda 
bir kııı kirletmeie velterımekden 
suçlu ıayri mevkuf Eıkilaamam 
uramıoda oturan Mehmet oğlu 
Hüseyinia ağır c"za hakyeriode 
devam eden duruıması bitmiı ye 
Hüı,.yio gıyaben iki yıl bapıe 
mabk.ôm olmuştur . 

Ziraat bankası Mensucat f abrikısm
dan: 

lune pamuğu çektirmiş olan •a
yın miişterı lerimize : 

ç .. kilen p ı muklarm, koçanlarm 
arkasında yazılı birinci maddeye 
gıiro lıir harta zarfıoıla kaldırıl
ması ldzımdır. Şi m liyo kHdar kal
dır~lmnmış olıın pamukların sıhip
lerı veya alıcıhrt tarufmdım kısa 

bir zamanda kaldırılması aksi 
takdirde tesiratı havaiye ve ~aire-
de~ h•1sule gelecek basarat ve 
zayıatın hugüııe kadar olduğu gibi 
bundan sonra da tamamen sahip
l11rioe veya al.c ı larana u t bulundu
ğunu ve bu yüzden fabrikamızın 
hiç bir mesuliyet kabul edemiye. 
cPğini açıkça bilıliririz.6074 

5-7-9 

~ıayet daimi •Dmenlndan : 
l lıırei hueu~iye ile aldkadar de

vairin. Hususi muhasebedeki nü
munelı•re göre yaptırılacak (3629) 
lira ( 37 ) bıfut muhammen be
delli nıatbua evrakın açık eksilt
mesine il4n olunan günde istekli 
çıkmadığmdan işin pazarlıkla yap
tırılo.ıosına karar veril•niş olduğun
dan nümunA ve şartnameyi görmek 
istiyeıılerin her gün Mubasebei 
Husasiye müdürlüğüne müracaat
ları vu ilrnle günü olan ikint.:i teş . 

rinin 19 uncu salı günü saat ona 
kadar G/0 7 buçuk pey a kçl"lerf 
veya muteber banka mektubu ile 
VilAyet daimi encümende hazır 
bulunmaları bildirilir. 6095 

9-12-15 

Açılması sabırsızlıkla beklenen 

(Taa) 
• 

Sineması 
Pek yakında büyük bir törenle kapı1arım kıymetli halkımıza açı

yor. FevkalAde bir konfur , temiz bir ses ve buna mukabil ( Duğlaa 
Ferbanks, Frederik Marş, Gııri Kuper ı Şarl Lavton , Ronald Kolmın , 
Şar lo , Fraosiıka Gaal , Karelin Hcprun , Anna Sten ) gibi fijhretleri 
bütün dünyayı tutmuş sinemanın en büyük yıldızlarının yarattıkları 
ıaheserlerde takdim edecektir. 

Pek az b ir zaman kal ~ı 
(Tan ) Sinemasının resmi knşadına hazırlanınız 

6089 

Bu akşam 

Alsaray slae•ası 
Heyecan, aık, zevk filimlerinden 

en güzelini takdim ediyor. 

Çlplall kadm 
Müme11illeri 

Filorel 
Raymond rolon 
Konstans Romi 

Gibi tenıaınlf büylk artistlerin yaraltılJ .. laeser ilri ... baıa 
DtfC içiDde ıeçirecektir • 

ilaveten 
Paremont Jurnal 



Sayfa 4 

Adana Borsası Muameleleri Arif o~u f abrtkasından : 
iane pamuğo c,.ktirmi~ olan sa• 

yın müştarilf'rimize : 
Çekileıı pamukların ko~aoların 

En az arkasında yazılı birinci maddeye 
K S K• 

Satılan Mikdar CiNSi 
•==-=9p=ı=m=a=ı =p=a=m=u=l[==ı-~==·====·=ıı=~===•========:I göre bir hafta zarfmda kaldırılması 

iyasa parlat• ., 38 lAzımdır . Şimdiye kadar kBldırıl-
35 mamış olan pamukların sahipleri 
36 ~ veya Alıcıları tarafındın kısa bir 

~38--------==-=,__--I 

•-.......--------------~-40-=------
~,50 za:nnnd l k ılJırıl,nası , nk.:ıi tnk-

YAPAGI 
._~B~~y~•-z----~~---ı-~~~-ı ~~=-----------------• 

Si ah 

Bujtday Kıbrıs 6 ----=------------------· 
erli 

" Mf:ntane 
Arpa 
aeulya 
ulıf 

Delice 
Kuı yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 

isam 15 ____ _... ________ ...._ _______________ , 
lJ N 

900 
". " -&~ ----· 

~D~n~.-b=--rm-.~"--~-------

.... Salih 

Simit " i ~...--Cüiiihu~r-iy_e_t _____ ~.___,950 ____ ~ 

> ... .. 900 
C'I :ı ·~---------------
.... e> Düz krıma ,, 

~Alfa " 

Liverpul Telgrafları 
8 I 11/1~ 

K•mbi70 ve Para 
İŞ Baakaııadan alınmıtllr. 

Hazır 6 42 1_-.....,L ..... i_re_t __ -=------- __ 9_, 79 
1 inci K. V ıtdeli --6-

1 
15 Raytmark 1 97 

11-~---~---- 6 13 .__,F~r-•o~k~"-F~r•_n_11_z.,:..:...-~--ı--.....,,...,,~• 
2 inci K. Vaddi Sterlin "la,ıilis,. 618 

1 

Hint hazır 5 65 Dolar "Amerika~n-"-- 79 45 
Nevyork 11 14 1--;F~r-ao-:k:--'.": .. "':""ı.-.,,.,.... -re......;;_.:!...___ __ , ___ , 

Belediye ilanları 

Temizlik işlc:ri amelesi için dairede örn"ği mevcut kumaştan on sekiz 
ad~t ıulum ile iki takım kapalı elbisenin yaptırılması kumaş ve Jikiı 
müteahhide ait olmak şartile ve açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 

ihalesi teşrinis;oioin 15 inci cumartesi günü saat oo bJşte belediye 
encümeninde yapılacaktır. iğreti tutum parusı otuz liradır • 

isteklilerin şartnameyi görmek için her gün yazı işleri kalemine ve 

ihale günü de encümene gelmeleri ilAo olunur •• 

6060 ı -5-9-14 

- Hükumt:t önünden başlayarak Taş köprü önünden Abidin paşa 
ca'1Jesile b ı rlrşen yol, Şarbaylık Fen işleri direklörliığünde bulunan 
proje, şartnamesi ve keşfin o göre fOSıtdan park ... ye çevrilecektir. 

2 - Yola başlamadan projesine görtt kesilecek yerler kesilecek ve 
1eniJen şartnamesine göre yapıhlıktao sonra yol proj~si , zemine uy · 
durulacaktır . 

3 - Bu için para tutarı C 6933, 10 ) kuruştur . 
2 - Proje ile ekliı9İ olan şartname, keşi f ve tahlili fıat cedvellerini 

görmek istiyeoler her gün öğleden evvel saat ondan on ikiye kadıır 
Fen işlttrİ direktörlü~üne baş vurabilirler. 

5 - lhAli kapalı zarna, 22- Teşrinisani - 935 ıalı günü öğleden 
ı~nra ıaat on beşte daimi encümende yaplacaktır. 

6 - Muvakkat teminatı ( 520 ) liradır . 
7 - istekliler Nafia direktörlerinden ihaleden bir gün evvelki ta

rihi taşıyan bir ehliyeti fenniye vesikasını Feo işleri direktörlüğünden 
tasdik ettirerek daimi encümene göstermeğd mecburdurlar. 6018 

9-10-12-13 

lek va çift ath binek hususi va piyasa körük 
arabalar1nın muayenesi 

1 1-1 1 -935 pazartesi gün ünden itibaren 15 gün müddeti o tok ve 
çift atlı binflk hasusi ve piyasa körük arabııluınıa muayon~si yapı
lacaktır . 

Muayyen müddet zarfında bu gibi araba ıahipl~rinin arabalarını 
pamuk p3zarmJaki seyrüsefer karakoluna getirerek muayene ettirme
leri lAzımdar. Bu müd lt:ı içinde muayeneye gelmiyen araba sahipleri 
hakkında kanur1 takibat yapılacağı ilAn olunur. 

Markoni- Markoni-Markoni 

Radyolaran en mOtekimilidir • Markonide parazit 

yoktur. Ses temamen tabiidir. Eşsizdir ve ucuzdur. Bir 

sene de vadelidir . 

3-10 6073 
Yıldız gazinoeu tiatünde Yeni 

Halk Partisi binaaı altında 

1 

dirde tesiratı h ıvaiyo ve sair.- den 
husule g··lecek hasarat y ,) zrıyiı.tın 

bugüne kad l r olduğu g :bi. hundan 
sonra da tamamen sıhiplerıne ve-
ya ahcılarınu ait bulunduğunu ve 
fabrikamız bu yüzden mesul tu 
tulm yacağını bildirir ; ayrıca da 
nrd;ye alacnğın· ızı ihter ederiz 

6087 

Cumurlyet müddet umumlll~ndan : 
Seyhan ceza evinin koğuşla

riyle , aeloo ve iç ve dışıadald 

duvarlarını badana ve y•ğmur 

dotıyııile akmakta olan damlar
dtın kiremit olın kııminı aktarma 
ve çin"o olan ln!ıuıaı hmir ve 

toprak olan lcıımına da çorak 
toprak döktllrmek ve muhafız 
jandarmılıra mabıus btt •det 
nöbetci kulübesi dahi acele pizar· 
lık ıurclile tamir ettirilecetinden 
bu iti yapmağı talip olanlarm 
ıeraiti anl.m.k ve y•pılacalc i§leri 
görmek Dzere her gln cHa evi 
müdürlOğlloe ve 15 · 11 - 935 
Cuma günll saat 9 da ıöz kesil 
mek üzere Cumuri7et mllddei 
um~miliği makamına müracaat
lar1 ilAo olar . 

7-9 6080 

Sayhan dafterdarll~ndan : 
Karataş nahiyesi iskele köyü 

mevkiiodo hazineye ait doğusu mu· 
baJil Basandan furuncu Salibe sa· 
talan hane batısı yol güneyi yeni
den tijvsi edilen yol kozeyi berber 
Ali Kasım ve mubadıl Banuş Haıan 

ile çevril• 380 metre murabbaın
daki arsa 60 şer metre murabba
ında üç 24 der metre murabbaında 
iki ve 182 m·ıtre murabbaında bir 
parça olmak üzere cemao altı par
çaya ayrılmış olup 31 -10-935 
tarihinden itibaren on beş güo 
müddetle her parçanın mülkiyeti l 
açık artırma suretile setılığa çıko- ı 
rılm.ştır. 

ihalesi 15-11-935 günü saat 
on beştedir. taliplerin Milli EmlAk
taki satıı komisyonuna müracaat-
lar1 .6078 7-9-10-12 

Pamuk ~ limltet Ç1rÇ1r fabrikası dl
raktö~ülOn:.en : 

Sayım müşterilerimizo : 

Fabrikamızda çektirdiğiniz pa
muklamn kocan arkasınde yazılı 
olan birinci madde muhteviyatı 

mucibince , bir hııfta zarfın .Ja 

kald.rılm"sı ldzımdır . Şimdiye 
kadar fabrıkarnızdan kaldırılmemıı 
olan pamukların sııhipleri veya 
alıcıları tarafından kısa bir za
manda kald ırılması, aksi tııktirıle 

havanın tesirind"n vesair hadise
lerden meydana gelecek zararlar
dan bugüne kadar olduğu gibi 
bu günden · sonru da 11& hiplerine 
veya alıcılarına ait olup fabrika 
mızın bu hususta hiç bir mesuli· 
yet kabul etmiyeceğini ~hemmi
yetle bildirir. 

b083 2-6 

Villyet daimi ecnUme
ninden: 

Karaisalının Hamidiye köyünde r 
Hususi idarenin malı bulunan ve · 
behPr döuümü yedi lira muham
ml)n kıymetli ( 30 ) dönüm tarla 
( 46 ) parça olarak ayrı , ayrı mül· 
kiyeti pe§in para ve açık artırma 
ıuretiyle satlığa çıkarılmıştır . is
tekli olanların yüzde yedi buçuk 
peyakç~lerile 19 - 11 - 935 Sah 
günü saet 10 dadaimi encümene 

1 müracaatları . 

----------.: 1 29-1-5-9 6054 

9 Son te,rlp --

·Taran 
Fabrikası mamulltı arasında Hesabını bilen ev Bayanları işlerin• 

yarıyacak her şeyi bulabilirler 

Halis filtre 
Turan Zeytinyağı 

16,5 ' 5, 2 ve 1 
Kiloluk tenekeler 

Tur yağ: Yemeklik yağlar. 

:Ece : Temizleme tozu. 

1 u rsil : Çamaşır tozu . 

H • Sabunu evin bü· urma. tün işlerinıle kul 

lanılabilir . 

B b 1 .kücük anyo sa un arı.ve bü· 

yük. 

T raş sabunu ve 

kremi. 

Baronia: Güzellik ya~ı. Cenup vilayetleri için Acell' 
tası ve deposu 

VilAyef daimi EncUme
ninden : 

500 lira muhammen bedelli 
521 model ve ahı silindirli fiyat 
n•u.rka VilAyet Hizmet otomobili 
ib ( 100) l"ra muhammen »Oılelli 
VıJ altı silindirlı ( Mersedes ) marka 
kAmyonun pPşin para ve açık art 
tırma ile satılma güııü 19-1 J-
935 sala günü soat ona kadar uza· 
tılmıştlr . istekli olanların °/o 7 bu
çuk pey akcelerile ihale günü Da
imi Encumene müreceatları. 6093 

tilAyet daimi encomaninden : 
Hükumet civerında Meoıiş paşa 

camii kapuıu karşısıııda hususi 
idarenin malı bulunan 47-49 ve 
51 belediye numaralı ile dükkAn 
Mayıs/936 sonuna kadar p şin pa
ra ve açık arttırma sur~tıle kiraya 
verilı-cektir . istekli olaııların °lo 
yoıli buçuk pey akçel~ril · birlikte 
26-11-935 sala günü saat 10 da 
daimt encümene müracaatları .6094 

9-12-15-17 

Ylllyat daimi encüıanlndan ; 
5265-1161 
Hususi idare ile alAkadar de

vairin kışlık yakac!lklar1 için ah· 
nacı.ık olan ( 11400) kilo kok kö 
mürü ve ( 10000) bin kılo meşe 

kö:nürü ilo ( l 2250 ) kilo meşe 

odur.unun oç ık eksıltmesine tayin 
ve ilAn olun rn vakıtta istekli çık
maJığındıın açık eksiltme müdde
tinin 19-11 -935 salı güoü saat 
9 kadar uzatalmışt .r . ist~klılerin 
o gün satat dokuzda dQiml encü
mı>ne müracaat eylemaleri.6092 

9-10-12 

Rasih zade Biraderler 
Halefi: Ra&lh zade Ft'yzi : Adarıa P. K. gJ 
Talgr. Adr. Rasih zade: Adana 
Telefon : 90 14-30 / -
DİŞ MACUHU 

V~ FIRÇAN.l~I 

EC ZANESINDEN ALiNiZ 

UCUZlsUIC ooGRd~ 
5370 148 

----------------------------------------------~ 
Mlderrls doktor 
Raşid T'ahsin Tuğsavul 

1 
ş11r" Avrupa v0 Şarımızca tanınmış llocn doktor Raşid Tahsin 

gelmiştir. Üc lıafb burada kalacaktır. Boş vurncak hastaları : 

Hergün Mt!rkez Eczıınesi karşısınduki Muallim Doktor FunJıll Sil 

yenehanrsinde kobul ve tedavi etmektedir . 6012 2-5 

kala1Zade fabrtkası direktörlüğünden: 
Sayın müşterilerimize ; 
Fubrikam ız ton ~~ektir len po· 

mukları(ltn ve hundun hasıl olan 
çiğitlerinin bor sa rıizı•mnamesi mn
cibinco azomi bir hnfıa zarfınıla 

kaldırılmas ı IAzımd r. Fub ikamız 
da ç ıkilon ve çekilecek olan pn
muklorı bir hnfta zarf,nd.ı pamuk 
ve çiğitleriııi mü~teri ve alıcıların 
luldırmalıırı, aksi taktirde vukua 
gtılecek hnr türlü zarar ziyanılan 

bir mesuliyt:t kabul etmıyeceğ't · 
miıi söyleris. 6088 

inhisa~ar baş direktMül~ 
Dıyarbekir f ıbrikssı iç 11

• 

vngon t s'imi 300 ton M;'1.,, 
kömürünü; paz.ır~ •ğ ı 16 ...... 'f 
günü saat 1 1 de lstarıbul o~ 
lntıisnrl r lı vozım mbıJiirl >-d-' 
yopılııcaktır . isteklildrirı ,,O' 
inh ı sorlar LaşmüJürlüğii'18 

cuııt eylelJıoleri . 6090 

nf'şriyıt 1118 dl' 


