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Ulusal artırım '.Habeşistan hükumeti,teklif edilen projeyi 1 
asla kabul etmiyecektir. 1 C. H. Partisi kamutay 

İsmet İnönü --
Yazın 

Hamdi Akverdl 
. Bogüo, ulusal arıırım hafıasınıo 
ıl~ günü , Nibayeı bet ahı yıllık 
tır IDaziye sahip bulunan " Milli 

İtalyan uçaklarına 
k grubunda izahat verdi 
arşı Ankarı : 11 ( A.A ) - C. H . 

kıisaı ve tasarruf korulu ,, parayı 

~11 '".." ve i~ıeım~ bü~~~'.nin büyük ı Adı'sababada halkın müteyakkiz bu· 
• guzel netıcelerını buıun yurıdaş· 

~··~ •nlaımak ve ~östermek düşün· l larını hükumet ihtar etti. 
esıı. bu yıl da bır çok şeyler ha- un m a 

zırlamı~ıır . Konferanslar, sergiler, Ankara : 11 (Radyo )-Lon- ı 
~üsamPre ler, yayın araçlarile yapı · dradao bildiriliyor : • 
•cık propağandalar; «Pçen son bir · d 

y il '- ltalyan - Habeo sav•§ını ur-
1 ı .. ulusal birikti r<u .. nio sağlarlıj\ı 
•maçları , bizlere, rak ı. ı i n biç ~ ·~· durmslı: için Fronsız °''§ vekili 
ltıijz ve üpbe göıüroı .-z diliyle öğ Lavıl ile ı .. giliz ılıo ba l. &nı Samu-
reıece~ ıır . , ı Ho· • Af.ndan alı • 011 lı:a 

a. n lın •onunda, geçmiı dev· 
te · 
1 
oın bııançosunu yapmak ve, iler-

1•0ınekıe olan yolda bır kaç adım· 
ılı; bir mesafe daha kazanılmış ol· 
duğuou görmek; devrimci bir uh18 
Çıılışma•ıuda dinamik bir ulus için 
:•zbariyeılerin eo büyüğüdür. ~e 
. ız bunu görüyoruz , l\Iemleketın 
~tisıdi hayaıındaki boşlukları yen~ 
b Urumlar, yeni teşebbüsler ve yem 
•mleler her gün binz daha doldu

r?Yor . Öıe ıaraftao; yurıdatın gün· 
~k hayatında ve sosyal hayatında 
bısaedilir bir yükseliş var : Soıyal 
'•viyeye doğru müıemadi bir yük
leliı . Zevklerında, düşünüşlerinde, 
:Örüşlerinde geçmit yıllarınkine nis- ' 
d •11.e. çok farklı ve aevindirici lıir 
•&ı~ı klik var . 

• 

yan - Hab~t eıV•tı "tr•fında 
Lcndradan bildirildiğine ııöre ye· 
ni İtalyan bat kumandanı Cene 
r•l Badoğluyu, blltüo c•pheyi ttf. 
t is etmi§V• kati darbeyi . ı. Jiımek-

çin hezulılılar yapmaktan karar 

Bu bir realite , bunu inkar el· 
?'~iti dütünmek ve bunu görmemek 
~~~n ya çok kötü niyetli yahut da v [ bl -
~or olmak lazımdır . Memleketin Hubı:.şıstanda nakliyatın güçlügıine giize r numune 
1lı.1isadi hayatındaki ye"i terakkileri ru in iliz avam kamar.eında bil· gihına dönerken diğer taraftı.o 
he bu terakkilerin yurddatın ıoıyal yük b~ infial uyandırmıı ve bir bütü.ı TiAre cephuinde Hıbeth· 
d~~aıınd• tabii olarak vücude getir- çok mebualar ıöz alarak bunun ler tır1fından çete muhauıbeleri 

1tı değişiklikleri bir realiıe halinde 1 d '- d. İt 1 
I• b· ,ı.ddetle aleyhinde bulunmoılar- 6aem e evam etme..te ır · • • 
' 1 ıı ellikten soura, sebepleri ınş· 
lıtabiliriz : dır. Bunun llzerine kilııiye çıkıo yanlar erzak cihetinden çok :11· 
1 
&:uvveıin ier•fı; en mibaniki olan· bat vrkil Bıldovin bunları cenp kıntı çekmektedirler Ceneral Bı-

~rdan en uzvi ve manevi olanlara vererek deqıiştır ki : doğloyu ; Hıbeılilere kati darba: 
~•dar buıün faaliyet tekillerinde , _ Cenevredaki uluılar kon· yi vurmak için tedbiıler almak!• 
•çınmayı ve her taraf eımeği de dü· ve orduların irtibatlarını temıa 

ın d" b seyindeki nüfuzumuzun kı ılma-l· Q uğümüz ir tehlikedir . Bir ma- I etmekle uğraımaktadır . 
lnının mükemmeliyetini randımanı· ıını ve tılyan - Hıbet uvııı-
Uın fazlalığı ile • bir vücudun sağ· nıo nihayet holmaıına dair alının Ankara : l l ( Radyo ) - Ha· 
~ttılığını temsil edebildiği kuvvetin ıon kararların , ltılyın ve Hıbef beı lmperıtoru Hıila Seliıiye ; 
derccnsile ve mesela bir zekanın kıy· hllkümetlerine behcmbal kabul logiliz bükilmeline ırönderdiğl bir 
~1cıin.i terkip kudretinio hududu ile İ muhtırada ıllel hareketleri ve ge-
u ettirmemize ve talyaya petrol 1 b •-Çerız . Bunların bir işe yanyabil· nel ıeferberliA"i ııgiliz llalime-
~:.leri, kuvved~rini isuf etmeme· ithalatının önüne ıreçmemize im- tinin ıarırı üzerine dur<furulduğu-
l-'De bağlıdır, ancak bununla müm- kin yoktur . Bu anc•k bülün mil. au b•tırlatarak ıoa yapılın tek· 
llndür . letlerin al11cağı zecri ve kati ted- liflere glSre yurdundan en ufık 

Para · devr· · · b" "k k bı'rlerle mümkllo olabı'lecektir · 1 1 1 , ımızın en uyu uv· bir parçasını bile t•lyan ara ver. 
tıtılerinden biridir . Ha ili ; bu aa Baldovinin bu ıözleri ııvam mekdense sonuna kadar UHfl 

ı 6° bir iktisat asn olduğu düşünü· kamarası üyeleri tarafındın tH · ·b 'ğ · b'ld' · f 
• 1~c , para asrımızın en büyük kuv· deyamı tercı elh iaı ı ırmıt ır. 
:~tıdir ! onun , sağlam temeller üs vip edilmit ve bilkilmete itimat Royterin Adiubıbadın bildir-
td0de tutulması lizımgelir . İsraf beyan edilmiftİr . diğine göre güney cephesinde 

1 ltııemeıi icap eder. Aokara : 11 (Radyo) -Fran duğu kuzeyinde Habeılilerle yer-
ıız ve İogiliz mütterek kararı ı· İt 1 n k vvetlerı· ıraıında •ı'd tıı Devletlerin aıyaHI rğemenlikleri 1 a Y• u • -

ı:•k ikıisadi eğemenlikleri ile müm· Ceoevre ' Londrı ve Habe§ mu· dctli bir muharebe olmut 'le Hı 
l~n olııbilmekıedir ; Yaşamaya hak· h&filinde bllyük bir b•yrct uyan betler 850, İt•lyanlar da 700 zayi· 
~; 01an ınilleı, parası çok ve uglam dır mııtır . Bütün çcverıler bunun at vermiılerdir . İki İtalyan tankı 
•n millettir. taıbikioio mümkiln olamıyacağıoı Habeşler eline ıı•çmiotir • 

tıı Ulusal devletimiz; müsrif ve Os· kanıatindadıı lıır . 
1 

Gene 8 yo 1 a1· •nsin Londradan 
•uı · · İ ~ld 1 devleıinin harabeye çevırınıo Aokara: 11 ( Radyo ) - t•l· -Gerisi ikinci sahifede -

~ Uğu bir yurda tevarüs elli. Bir -----------~--~"'.'~"""':~--------~--~"'.":"~':".':'--.-.-.-.-.
ı,'~fıao savaşlar ve öte taraftan dün- veı,, halini alabilmesi içio bir ıra· 1 ıın diye birikıirilir. 
lıu~kıiıadıoın "Bulırno,'. denilen ç'.· ya ıoplanabilmeıi liizııı.dı ; bir ı~a- Memlekelle bu yolda baı kotul8D 
~ •n kopup gelmiş hır parça, bı· ya toplanabilmesi d<", ancak, onu ılk büıün propaganda faaliyetinin, "l\Iilli 
' ı 'eııdeletıi , Fakat yıkılmadık ! kaynaklarından itibaren israf edil- iktisat ve tasarruf kurulu" nun bü-
!~ ~I enerji yurdun sıyasıl erkin- miyecek ve li'zumsuz yerlere sızma- ıün çalışmolannın amacı budur. 
l·ı Uı '-•. ırıarmaya ka· fı· gelmı·•ıı· ·, Ay· k b' h 1 ı·rmokle mu"mku··n İ•leyen demir ıtıldar ve iıleyen .. • yaca ır a e ge ı • • l•r· T k k ı para arıar! Paranın ulusal serveı hali· I~ ırı işareti ve ı ı resi alımda, olabilirdi . ıpkı ayna su arının ni alabilmfsi, ancak, onun ulusal ban· 
ı;'~I Para yurdun k ıisadi erkin- Lirikıiriliıi gibi ·· katarda birıkıirilmesiyle, y. huı (iç 
1:

1 k ırı-tarabilirdi . Çok isabetlı Şu haldı;, ilk iş ; nıemlekeııe horçlanma gibi) devl<"t tcıebbüsleri-
1 l.n vol tutuldu ı·srafın o"ııu"oe geçmek,•. · •lda•a "ur k. d 
JJ • ne bağlnnmaMile müm uo ür. 

u. paranın işe y• rar bir "kuv· ıırım,, ıerbiyesini vermek ve ; "har Şo halde; ikıisaı ve tasarruf haf· 

Partiıi grubunun dünkü toplan· 
tısındı Baıb•kan İsmet İnönü , 
genel ıiy ... l ve ıreıulueıl durum 
hakkındı parti ile müzakerelerde 
bulıınınuııur . 

/ı ntrasit fabrikamız 
da açıldı 

Ankara : 11 ( R•dyo ) -Eko 
nomi bakanı Celal Bayar ; i§ bın-
11.aeı tarafından Zonguldıkta yap 
llıılan antruit fobrikaaını bugün 
bir çok çağrıılılar hazır bulunduğu 
halde törenle açmııtır . 

Celal Bıyar , bu miloaaebı!tle 
ıöylrdiğı diyevde kömür mesele 
ıinin memleket için olan büyllk 

1 fayd•sıoı anlatmıf ve fabrikanın 
iıtibuliitının ielecek yıl 60 bin
den 120 bia ton• çıkarılacağını 

ve bu ıuretle halkın kömür ihti· 
yacını daha ucuz Lir •urette te 
min edeceğini ıöyleyerek diyevi· 
ni [ yaşasın büyük Reiaimiz ve y•-
ıuın Cumuriyet ] diye bitir • 
mittir . 

Ankara : 11 ' A.A ) - Elı:o· 

Türk Antrasit fabrikasını 

Ekonomi B•kanı 

Celal Bayar 

açın 

nomi bakanı Celil Bayar dün 
Zonguld•ktı birinci Tllrk aotr• · 
ıit fabrikaaını açarken verdiği 
ıöyle.,de ıekıen ıenelik hıyata 

olan kömllr bıvzuındı Cıımuri· 
yet rrjimi altındı yapılmıo olan 
ıöyleomeye deier işlere temu 

ederıık demiştir ki Cumuriyet bıv

zayı tr ıellüm ettiği z~man iıtih
sal be,yllzbio tondu . Bugün bıv 
ııı istıhsalatı iki milyona varmıı· 
tır . 

Söylevinde lcömllr m. et ltsinin 

•ti olaıak Tü b millettrıin ıımu-
' menfaatl.rına göre h.lıedil -

t:' !'.: ni kayti~d~ıı ekonomi hakanı-

" 1 'ı Ak akçe 1 

vump harman savurma,, <Phoiyeıini tasının bize bn yıl en kuvvrtli ftkil
balıalamak olacakıı. İşıe "Milli iktisad de telkin etliği .,birikıirnıc,, işine baı 
ve la•orruf kurulu,. bu çok önem· koşarken bu cibettt bilhassa dikkat 
li, çok şümullü ve h•yırlı işi başar· eımek lazımdır. 
mak için vücude gPtirildi . Şükranla söylemeliyiz ki; balkı· 

•' , Zoı guldak gurt•sİnc bo· 
yaoatında: havzanın bir ele alın· 

muı zaruridir . Bu t ıkdi:de fı
atlar 1934 SPnesi maliyetine n•za 

ran iki buçuk lira ucuzlayacaktır. 
Zonguldak kömü.lerindrn kok, 
mdalozilı: yapılma11 kabil olurıa 
bu b vza kömiirleıi için ycni bir 
mazhariyet olacaktır ., demiıtir . .. 

ı 

" 
Kara gün 

1 
ıi 

~indir 
:l 

Her büyük iııe, her ıelkio itinde mız bu tarz bir artırım ıerbiyesini 
olduğu gibi, bunda da, en görpe her gün biraz daha benimsemektftdir . 
oeıli elde eımek lazımdı . Banka- ve başarılan ikıisadi itlerde, yurıdat 
larımızın (ilk bakışıa önemsiz gibi artırımın büyük bir pa~ı v~rd!r. . 
görünelıilecek olan) kumbara faali· Şo halde; Mmelekeıın ıkıısadı 
yeti , yavrularımıza "para biriktir· hayatında 'Ve sonra eoysal hayatında 
m<",, ıerbiyesini aşılamak bakımından vücude gelen terakki - her itibarla 
çok faydalı oldu . - oluıal eervetin bir eseridjr. 

Kumbarayı lıurada bir mı batla Ulusal serveti artırmak yolunda 
işe karıştırdım. Bizde para biriktir- hepimizin boynuna düşen bir borç 1 
ınek hüneri çok:zaman ve çok kim· yardır: paro artırmak; parayı,_ işle":e· 
seler tarafından yanlış anlaşılyor. Pa· bilecek tekilde artırmak ve bınneııce: 
ra; bir kenarda iııef edilip kahın di· -Para dişten artmaz , işten artar! 
ye dtğil, fakat; işleeio, işe yarasın, diye düşünmek! 
ve kendini kendi kuvvetile de artır· Hıımdl Akverdi 

C.lal Bayar , kaıa bükte ku

rulma" üzere olan demir ve çelik 
fabrik.larınıo ilk baharda temel
lerinia atılacağını VI' iki buçuk 

yıl içiade de bitirilrc"ğini , Saf· 
ranbolu ve havaliıindeki kömllr 
d•marlarında bazı sondajlar ya· 

pılıcığını , Kaetamonuya kadar 
olan ubıdı da demir madeni ara· 
nacağinı k~ydetmiıtır . 

I 

•• 1 
Artır haftası bugün başladı • 

Sergi H11lkevinde •çtlıyor. 

·-------------------------..... 
ON iKİNCi YIL - SAYI 3401 

Deniz konferansı açıldıktan sonra 

Japon - İngiliz delegas
yonlarının ilk teklifleri 
Amerikanın 

Anlt.,a : 10 (A A) - Deniz 
1'onferansı dna Londrada İngiliz 
Başbakanının bir ıöylevile açıl· 
mıştır . 

Konferansa İngiltere, Fraosa, 
halya ve Japonıa ile Brit•nya do 
minvonları delrgrleri iştirak et-

itilifgirizliği 
latolorıoın azaltılmasını ve de 
•ltı gemilerinin kaldırılmasını 
temekte olduğunu işaret etm 
tedir . 

Londra : 10 (Radyo) - D 
konferans,nda Jopon deleguyo 
namına ıöz ıöylemeğe uliibive 

nu defu. da bılyük devldlerlıı (edasına razı olmıyacu.klurı 
do11anmalarda11 biri 

mektedir . · tar zıt Japouyının tecıvüzi deni 
Baldvin açılış •öyleviade İo- 1 silahı sayılın bllyilk bat gemile 

gilterenin bntnn gemilerini toni- · - Gerisi ikinci sayfada.-

kabinesi istifa etti 
İngiltere hükumeti, 1923 temel yasa 
sının iadesine muhalefet etmiyecekti 

lıt•nbul : 11 (Radyo) - Ka re toplanacaklardır . 
hiı eden bildiriliyor : İstanbul : 11 (Radyo) - Saat 

14 Kabine sut dokuzdanberi to Sokaklarda blakın heyecanı 
l•ntı h•liodedir . Saat 15 . lıu gün de devam etmi§tlr . Va· 

Kabine istifa etmiıtir . 
him bir hldise olmamııtır . Y ıırtn Kahire : • Royter , ajan11nın 

blltüo partilerin delegeleri Krala · öğrendiğine göre , lngiltore hn

ıonulıcak milli cepbe birliğinin 1 klimeti, 1923 temel yasuının iıı
bildirik metnini kararlaıtırmak llze· desine muhalefet itmiyecektir . 

~~~~~~~~~~~-

i randa Latin harflerinin kabulü 

Komşu memlekette çarşaf ve 
peçe de yasak edilecek 

Vezirler'' Reisi kılıcın topla devenin otomobille 
daiştiğrilmesi dine taalluk etmez,, divor 
Tahran : [ Öztl J - Türkiye- Iİrme inkilibı münasebetile İran 

de olduğu gibi, İranda da Arap Vrzirler Reisi Mebuslar Meclisin 
buflerini Latin barflerile değiı- Gerisi ıiçıl11cıi sayfada 



Sarf• : 2 (Türk Sözü) 12 ilk kô1; ıı11 

Şe h 1
• r k 1 Filistinde 1 Yakın şark devletleri arasında 

u y u a r 1 1 Müslümanlarla hiristi- 1 ı· ki N "d k 1 
~~~~~-~~~~~~~~~~-~~~~yanlar matem tutacak i ra a ecı on~~a arı 

Artırım Hatf ası 
Bugünden ifibaren 

Halkevinde 
başlıyor 
açılıyor 

. Sergi 

Artırım baftui bu gllndeo itibuen b•tlıyecak ve tam bir hafta ı 
ıürecektir . 

Bııbakao İımet İ~önüoün artırım h ,ftası milnuebetile Ankara 
Halkevinde 1aıt 15 de vereceği kıymetlı nutku lıalkıın•za dinletebil· ı 

mek içia Hılkevine radyo ve ıebrln mnbtelıf yerlerine hoparlorler ko
n•cıktır . Aktım üzeri d~ Mılli Mlldıfu Bakanı General Kazım 1 

tu•fından yine Aolurı Halkeviode bir kooferanı verilecektir . 
Halkımızın bu artırım bıftası günlerinde evlerinde çocuklarına 

götürecekleri en değerli becliyeler' yırli melı olan fizüm, incir, fıo· 
dık, ceviz, portakal, mındariııı ııibi ııyler olmalıdır : 

• 
Hafte müna•ebetile açılma11 kararlıttırılan yerli mallar aergiei 

de bu gün tam ıut onda Halkevinde lıbay Tevfik HAdi Baysal, ta· 
rafıodao llSrtnle açılacakttr . Bu sergiye bir çok müeaaeseler iıtirek 
etmektedir . Sergi bir hafta müddetle bnkııe eçıktır . Duhuliye 
yoktur . 

----------------------------------------J 
12 inci liste 

Para cezasile ce

zalandırılanlar 

Dinkçi Ahmed oglu Haaifi· 
oin dioginin sıbbi olmedı&-ı, Ha
cı Abdullah çavua, Hanı sıbbi 
ıartlaı• uygun bulundu•madığın

deo 100 er , Yeni ban uhibi Sa
bit oğlu Muıt•fa hanını sıhhi 
tartları uygun bulundurmadı· 

tından 500, Acem hanı müıte• 
ciri Kerim oğlu İımail, Tuı benı 
müsteciri Mebmed o{ılu Abdul· 
lab 100 er, S.lcuya oteli müste
ciri Yuınf oğlu Ömer yataklar· 
da tabla kurusu bulundurduğun · 

den ve yetalclart piı tuttutundın 
200, Seyhan oteli 111üst~ciri Timur 
oğlu Hamid otelinin elunı kon 
mağazuı yaptığından 200 Kö 
mürcü Mebmed oğlu Reşid, Rı ı 
u oğlu Mebmed Ali , Eyup oğ
lu İbr.bim, Kebapcı Ali oklu İb
rahim, •hıap baraka, inbisular 
deirui direktörlüğü de derme 
çatı baraka yaptırdıklarından hak· 
larında ayrıca takibat, sebzeci 
Hasın oğlu Mebmed, Mustafa 
oğlu Mebmed Sevindin, Hüseyin 
oğlu Ethem, Mebmed oğlu Hay
ta, Ahmed oğlu Abid , Manav 
Ahmed oklu Mebmed, ıcbzeci 

oldukları belde bakkallık yaptık
larından 100 er , Çıftcı Mebmed 
otlu Tahsin asfelt yol üzerinden 
ökllz arabası gcçirttiğinden 200, 
Kuap Huen , Kömürcü Hacı, 

Kamil kızı Vesile , k•ınduracı Az 
mi , Ali eti Halice , Debağ Hacı 
Mehmed oğlu Rıza, Köşker Mab 
mut, YHin kızı Teslime , maliy:ı 
kaıanç memuru Bedri , Maren
goz uıta HısRn, evlerinin pis su
larını caddeye akıttıklarından 

200 er kuruş pera cezuile ceza · 
landırılm ı alerdır . 

Tutulan bisikletler 

Zilsiz . numeraaız ve gece fe
nersiz doıaşan biaiklrtlerin tutu
lup bunların bioicilerindeı:İ pare 
cezeaı elınmuın• devam olun
maktadır . Bu suretle zilsiz nunıa· 
ruız ve feonrsiz ve n bisiklet 
kalmıttır . Bu buıuıta polis, bek. 
çi ve uray zebıtuınııı glSsterdiği 

çelıama şayanı taktiıdir . 

Ölülerin gömülmesi 

meselesi 

Ölülerin gömdilrülmesi mese
lesinde halkımızın yanlı§ yerlere 
baıvurdukları haber verılmekıe 

ve bu gibılerin urey zabıtasıoe 
değil , hekimlerine baı vurmılerı 
ve buraden ıubıatoame almaları 
lazımgeldiği bildiıilmektedir . 

Kumar 

yüzünden çıkan 

bir yaralama -
Çarçabuk uramında oturan ı 

meleden Hımdi ile kardeşi Reıit, 
evlerine çağırdıkları yine amele
den Baki, Hasan, Ahml"I, Rüstem, 
Maksut ve Hayri _ile zar la kumar 

oyn•m•ktalarkeo kavğa çı~armış ve 
bunlardan Reıit, amele Bakiyi bi
çıkla vücüdünün iki yerinden ya 
ralımııtır. 

Gerek Reşit ve gerekse diğ., 
suçluların h • psı de yakalanmıt ve 
Adliyeye teslim edilmiılerdir. 

Baki de tedavi edilmek üzere 1 
Memlııket hastanesine yatırılmıgtır 

Parasını çalmış 

Ömer otlu Osman adınde bi· 
risi karakoh baş vararak banda 
bir odada yattıkları aıkadaşı ııva· 
cı Salih oğlu Latif tarafından ya· 
tağının allına koyduğu caketinin 

cebinden b•ş lirasmın çalınd ığını §İ· 

kiiyet etıııi§ ve Latif yakalanarak 
tıbkikata ba§laomıştır . 

Bir menenjit hastalığı 
görüldü 

Acı dere köyünde oturan tut
ma Mehmet oğlu yirmi üç yışla
rında Midbatta Mtoenjit hutalığı 
görüldükündeo Meınleket buta 
hanesinde tedavi altıoa alınmış ve 
baPtalık çıkan bu köye bir Hğlık 
memuru gönderilerek lazım gelen 
freni tedbirler vaptırılmıştır. 

Kızılay mecm · ası 

Kızılay mecmuaıı, 936 yılından 
itibaren genel kuıınay gazdan ko· 
ıunma uzmanı Nuri Rafet korur 
tarafındın idare edilmek üzere 
(gazdan korunma) lı:ısmı da ekleıı · 

mek suretile çıkacağından bu de 
ğerli m•cmuayı bütün okurlarımıa 
ıimdiden tavsiya ederiz. 

Odun ve kömür gel· 

mekte devam ediyor 

Şehrimize ilçe ve köylerden 
o<lun ve kömür gelmekte devam 
ediyor. Son günleıde §ebiıde 
buolar çoğaldığından fiatlar çok 
düşmüştür . Kömürün k.ıloau 4,5· 
5 ve odunun kilosu 1 - 1,10 ku · 
ruştan satılrraktadır . Vaktıle U· 

cıız fiata 1atın alarak bubr10 bu· 
sule getirmek aıırrlıle drpo ya
pan eıuef bu yüzden kirdın içe 
zarara uir•ml§ olup ellerindeki 
kömür ve odunları bir an önce çı· 
karmak için piyaeayı ıürmüa ve 
yukarıda yazdığımız fiatı satmı

ğa mtcbuı kılmıolardır. 

izin alanlar Kudu• 6 (lSzel) Blltnn aiyui par A b" ı·.., • [. • h ı k 
tila milmessillerı .toplanarak ö· rap ır ıgıne oır azır 1 r.nı 

Ü!maniye memleket bute · 
ban•sİ operatörü Nevzada on be§ 
gün ve Merı·imek aygır depösu 
ayniyat memuru Ahmede de bir 
ay izin verilmiştir . 

Okullarda yılbaşı tatili 

Yılbaşı tatıli , bayram tatilini 
müteakip geldiğinden kültür ba 
kanlığt her iki tatıli birleştirerek 

bayumın biıioci gününden itibe
ren okulların bir hafta tatil yap 
muını saptamıştır . 

Yıkılan sed divarı 

yaptırılıyor 

Son sellerden yıkılan Seyhan 
irmağıoın ı•ğ tarofındaki Seddin 
yoptırılması üaıenciya verilmiştir. 

Sed esaılı ve sağlun hır ıu 

rette yaptırılacaktır. Bu suretle 
ileride her bangi bir selden ova· 
nın sel surları altında kalmama· 
ıı temin olun•c•ktır. -------------... ·-------------

Mersin /ıaberlerl 

Mersinde Türkçe ko

nuşturma çalışmaları 

Mersinin içme suyu 
ıhale olundu 

Mersin : 10 (Ôul) - Şehri· 
mizd~ •peyce bir zamandanberi 
batlam•ş olan Türkce konuştur 

ma faıliyelı hararetle devam e 
diyor . 

Bundan evvelki toplentıda 
verilen kararların tesirleri görül· 
meğe Laılamıttır . 

[ Tü:k dıli konuıturma] ce
miyeti bir ıeri konferaoalar ter
tip eıler. k gelecek haftadan iti· 
haren bu sahadaki faaliyetinde 
batlıyacaktır . Bu koof. ranslar 
şehrin muhtelif toplantı yerle· 
rinde veril•cektir . 

Bugün de balkevinde bütün 
vatandaılarıo iştirakile mutat top
lantı yapılacaktır . 

Merıin : 10 [Özel) - Şehri · 
mizin içme şuyuouo ihalesi iki 
ııün evvel Aokarada yapılmıttır. 

Bu işi keşif bedeli olan 262 
bin liranın yüzde 14, 26 ekaiiıi 
ile Saidler ticaretlıanesi almıt· 

tır . 
Mukaveleye göre müteahbit· 

ler ibole taribinden bir buçuk 
yıl aonu şehir ıuyunu df'zenfek· 
te edılmiı ve süzülmüş bir şe · 

kildıı teslim edec~ktir . 

Dış memleketlere yaş sebze 
sevkedıyoruz 

lstanbul piyasasında evvelce 
de kay<leıt • ğimiz veçhile rürko
fisin t•şebbüsiylo Almı;,nyııya gön
derilmek üz~re hazırlanan elmala
rın ikinci partisi ol•n 2500 s~ ndı

ğın sev kine hazırlanmış iwe <le Ka
ra<lerıizJeki fırtına doloyısile Ro 
manya vapurunun geç !(elmesl ve 
mal alamaması yüzünden bu el
maların gönderilmesi teahhura uğ
ramışt . r. 

Bundan maada gene baftA için· 
de Fiiistioo bir miktar elma ile 
kı slane gönderilmiştir. 

Ege mırıtakastndan son hafta 
İçinde lsk nderiyey' 4100 tnne 
kavun gönderilmiştir . 

Samsun mıntakasmın muhtelif 
isk~lelerinJrn yaş meyve ihracotıno 
eks riyetini elma tPşkil etm ~ k su
retile son h~fta içinde de devam 
edilwiştir • 

nümüzdeki bayramlarde, bugünkü 
siy&1al durumu protöeto malı••· 
dile ve son güolr.rd e öldllrlllen 
vatanperver (erin rubun• hürme· 
ten hötün milılüm•D ve biristiyan
le• ıo bayramlaım•masıoı ve yas 
tutmasını kararlaştırmışlardır. 

İtalya uçaklarına 
karşı 

- Birinci sayfadan artan -

bildirdiğine göre İıayenlar §İmal 
cephesinde taarruz hazırlıklarına 
devam etmektedirler • Harbi dur
durmak için İngiltere ve Fransa 
arasında kararlattırılan esaslar 
Adisababada fena kargılenmıttır 

Kebire : 11 ( Redyo ) Fran-
112 baş ve kili Llvıl ve lnııiliz 
dış bak•nl Saı:uuel Hor tarafın· 
dan İtalyan - Hıhet anlaşmazlı 
ğıo•n ö~üoe gtçilmul için karar 
lıştııdıkları ıulb fartların• alt 
muhtıuler ltalyan ve Rabıt bU· 
kfimetl.rine diin gece göoderil
mittir. 

Kabire : 11 ( Radyo) - Ro 
madan Royter ejan11oa bildirili· 
yor : 

Romedaki Franıız ıefiıi , bil· 
metinden aldığı muhtırayı buııün 
ltalyan baş vekiline verecektir • 
Frensız gazeteler~ , muhtırada 
dermeyan edilen 'maddelerin bıt 
vekil Mu8olini t1rafındea kabul 
< dıleceğioi ümit e tmelı:te olduk· 
!arını yazmaktadır \er . 

İstanbul ; 11 (Radyo) - Adi· 
sababadan bildirildiiıine ııöre Ha
bet nüfuzlu adamları, İoııiliı
Fraoaız ıulb tekliflerinin imp•· 
rator l'.lufınd•n ula kabul edil· 
miy<c•ğini ve Habe§İıtaodan bir 
karış top•ağı bile veı miyeceğlni, 
çünkü Helıc§lılerin bütün cep· 
belerde galip bu\undniıınu ve 
Harrar cephesinde bulunan im· 
paıatorun lngiliı - Franıız te!ı:· 
lifleriodeo heon.ı: haberdar bile 
olmadığını söylemiılerdir . 

İstanbul : 11 (Radyo) - Ha 
beş dış bakanı, İngiliz- Fr•naız 
telıdiC projdeıini henüz almadı 

ğını söylemiştir . 

İatıınLul : 11 (Redyo) - Ma
reşal Bıdoğluyu, cephelerde kay· 
de dtğer Lir ıey bulunmadıiıoi 
teblii etmektedir. 

1 

İstanbul : 11 (Radyo) - Adiı 
abebadın bildirildiğ-ine ııöre 
İtalyan uçaklarının ~gelmeıi ibti· 
mılioe binaen bu eabıb paytabt 
balkın• müteyekkiz olmılerı ihtar 
edılmiıtir. 

Sevkulceyit noktaluına kem 
yonlar ve hasta nakliye arabaları 
konulmuıtur. Saat 6ekize kadar 
şehir üzerinden beç bir lttyan u
çağı ıı•çmemittir. 

İstanbul : 11 ( Radı o) -
Adiaababıden bildirildikiat göre 
en emin kaynaklardan g•l•n ha· 
berlere nazaren Hah•§ bllkıime
tinin tecavüze mülıifat manuını 

ifade edecrk olan her hangi bir 
bal şeklini kabul etmuioe lmkin 
yoktur . 

lıtanbul : 11 ( Radyo ) - Bu 
sabahki Pariı gazeteleri Liinl 
Hor projt\sinin yapılma11 müm· 
kün fedakirl ı klerın ıon haddini 
tefkil ettiiini ve ltalyenın bunu 
müzakere eHS olarek kabul. fa 
kat Habeşio ıeddedec ğini ,..ıı
yorlar . 

Popüler gaıeteıi pı ojeye kar 
şı al•t pü•kürcrek diyor ki : 

(l. Bu divanı ce bir projedir . 
Yalnız Habeş istiklalini biçe aey- · 
makla kalmıyor . Aynı ıamand• 

fetbed< miyrceği bir tıkım topJ 
j ıeklıitı da İtılyaya veriyor . ., 

Bu iki devlet arasındaki paktı 
ana hatları nelerdir? 

Kuduı 6 (Suriye aytarımızden) 

-Filistinio vatani mak,mleıı lr•k 
- Necid konuımelerı hakkınde 
Bağdettan ıu haberleri almı§tır: 

"Irak ile oecid eruındeki müza· 
kereler ıleride bir Arap birliğiıııe 
yol açacak uuler üzerinde ta 
mımlanmıştır. 

Bo muıbedenın ana hetları 

ıunlardır. 

1 - Her iki memleketin mü
dafaasında müıterek olmak. 

2- Akıd devletlerden birinin 
elçisi olmayan yerlerde iılerinin 

dığerioio elçisine çevirtmek ıure· 
tile hancı temsilde birleşmek . 

2 - Mukükitın birleıtiril

meai, gümrllk kolaylığı kanunl•
rının kebulu, p111portun kaldırıl
maaı, tedrİlatt• uıııl birliği, ıilib 

Suriye talebeleri 
Irak ordusuna tayyare 

hediye ediyorlar 

Şam 6 (özel) - Şamdeki Suri· 
D~rulfünunu ile Berutte Ameri 
kan darulfuaun talebeleri uuın
da parıı toplayarak bir tayyare al· 
mak ve Suriyenin kırdetlik bi"i· 
yatının teıcümanı olmak üzere 
Irak orduıun• hediye etmek ta· 
eavvurunun lmveden file çıkarıl 
mık Uıere oldu&-u beber alıomıt 
tır. 

DP-niz konferansı 
-birinci sahifeden artan -

rile kravnl>rlerin, tayyare hattıbııp 
ıemilerinin tamımile keldırılm111na 

Yeya uııari hıdde indirilme1ine 
tırıftar o!duğunu faket kllçük 
kravezlSrlerle denizaltı ııemıleri 
gibi tedafili silihlerın her memle· 
ketin müdaf• ibtiyııcıaa glSıe ıalı
didi lazım olduğunu ilave etmif
tir • 

Binoetice denizaltı gemilerin 
den v zııeçilcceğini ıöylemittir . 

J•pon deleııuyonu Batkenı 
Amini Mıkole de Japony•nlD de 
ni:ı:altı gemilerinin k•litc iıibaıİ· 
le tahdidi kendisinin mllsavot bek· 
kı kabul edilince aıllıekereye ııi
ritm•iıe emade olduğuou söyle 
nıittir • 

Loadre : 10 (Radyo) - Ha· 
vu ajansınıo eytarına göre Ame· 

rikanın bat harp g'milıııiain tonajı 
meaelt sindeki bat hareketi iti
lifgizane olmaktı berdevamdır . 

Bütün d('legaeyonlar müterrd 
dit bir haldedir . 

Kahiro : 11 (Radyo) - Lon· 
draden bildi iliyor : 

Deniz konfeıaoaı, bu glln top· 
Iaotııına dnam etmiştir . Dev· 
let murabhasluı, Japonyanın İn
giltere bebri) uile müsavat hak
kında ki tal. lıi lizerinde mi!oaka 

§alarda buluomnt ve logıliı Muıab· 
buları buna itiraz rtmişıerdir . 

Korıferau~ıo akamete uğraye
cağına ibıimıl verilmektedir . 

Ami'rikan Mu(ıbhaaları; ÖD· 

ceden Vaıingıon ve Londra kon· 
feranslırında ıaka·rur eden be§, 
bef, üç niab~tinio mubafazuını 
ieltmiflerdir . 

KonferanM yarın toplanarak 
görü,melerine devam edecektir. 

Kuş adasındaki kalA 

Ankara 10 (A.A) - Türk t•· 
rihi araıtırme kurulu Kut ad• 
ıındaki Condarlı keluinin ~kale
ıinin tamirine bı§lamııtır. 

cinsle •inin birleştııilmeıi, otlak 
!arın mDıterck otm .. ı, H•c yol 
na müıtereken bakılması , 

Bond•n b&tk• Mekkeden eh 
nao beberlere göre de; yakın şı• 
ıaki beş devlet, yaDı Türkiye, lrı 

t an, Efııuistın ~e Necid bükil 
metleri aruınde akd olunacak a 

demi tecavuz muahedeaine gir 
mesi için Necid bükümeti Türki 

ve Irak tarafından da•et edılmiı 
tır 

Yabudi(Hartu) gaıeteıı emir 
Abdullabın Bııidıdı ziyaretinde 

otlu emir Nayifle kral Alinin kr 
zının ııiıanını konuıtutunu yu 
maktadır. 

Ammenda bu nit•n rume• 
ilin edilmiıtir. 

Basın kurumu 
teşkilatı 

Ankara : Türkiye basın biri•' 
ti idare heyeti Falih Rıflı:ı At• 
yın beıkanlığında fgp(•nerık 
sın konğreıinin kararı mucibioC 
hazırlanın basın birliği kanııo 
projeıile , baaın birliği niıaıDo• 
me proj ••i incelemeıinl yapmıf 
tır . 

Her iki projenin alilkelı ııı• 
kamlara verilmedtn e•vel İıt•• 
bul ve İzmir ıibi baaın bırek•' 
tinin k'lif bulunduğu yerler' 
gönderilerek meılelt meneupl•' 
rıoıo mfita(ealerıDtn alınınHl [c 

rerlaımıştır . Baeın hhliii k•' 
nun proje1ine göre merkezi /. 
kerade bulunın birlik lnzum g 
düğO yerlerde bum odaları ' 
çabilecektir • Aoatıda ıayılan 
leri yapan kimseler kendi mıl 
takeluındeki basın od•larını f 
ynılmağa mecbın olacaklardır 

Mıtbuet kanununa göre bt 
yaoname imzaleyarak veya ati' . 
mayelerile ilititi olarak matbıı' 
çıkaranler, bu matbualar la • j•ıı' 
müc11eseleıinde yazı, haber, f~i 
toğraf ve r r sim itlerin de bu ıl 
kendilerine meılek yaparak ,r ' 
lıtanl•rla mıtbueların ve ejı01 

ların idare cvl·ri içinde onl•'1~ 
idere ve mubaaelıe ve dıoırd• 
bon .. , ilan ve tabıilit itlerile 

6
· 

reıınlar m.tbuat kanununa 1 1 
beyanname vererek tek b•Jl0 

j' 
veya ortak olarak matbu ıç• 1, 
lar, matbaalarda tertip ve b•1

j( 

ve cilt itlerinde çalı~aolarl~ ' 
koğraf kliıeciler ve tabiler · ~ 

Mubebirler, muharrir sı'•::. 
dahil meslek arkadaşları ss1\,;r 
rak onlar için projeye ay•.~ 1, 

fıkra ilavesine lllzum gö. ıılıl' 
miıtir . , 1, 

B b. " ıı.· • io' 
asın ır.1 61 umumı .. Jıl' 

bey.tine ekonomi ve kü 'IU' 1 ıt 
kanhkları tarafıodao göode' a 'ı) .• ı' 
cek birer mümeıııil tabıı • 1 
larak iatirak edecektir . . 1 ı 

Birliğio bir yüksek b•1
111

f 
d"v9~ 

divanı bulunacak ve bu ı ~· ı 
muaıi idare heyeti aı•l•• 1 ~:,~ 
Yiz mahkemesi ve Devlet f et~ 

·ıe 
bıgkanları tarafındın aeÇ' tı' 
birer . daire başkanından "'er 1 

sin gentl direktörüodın ıe~ıııe 
kül cdrcektir . Üç •yı g• ç rl 
mek üzere muvakketen ı§teO ı'; et 
cezası, birlikten çikarm• .,,rt, . 
ancak bu diven tarafınd•0 01 il' 
lebilecektir . Birliğin .. ,,ır ,,ı,I· ı, 

erıflOr ı 
mil olacak mrılek n> / •1 

- Gerisi ıiçıincıi sayfada 
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' j , ... Asri Sinemada ·ursu Sayı arı 
İki te,,erlekli öküz ve camus ara· 1? l<tnıiyıt fık1i kiti otluDa ka

ı. ve k•nd•n gelmiıtir. Bu uıuo 
~tfe ıoromunu kıeaca ye k•b•· 

ktın deoeme yolundan aı11tır1lım. 
~·Yvauların d• kemiyetle ılı~ 

tı olduiunu görilyoını Arıların 

l k 
•eti tltbgün köme ıekiller gös 

ol ı · ~ı· 'Yor ki tabını sayıya dayaoi· 
ıc yolu· it O ı 

· r lar eayıpt• mı yapıyor ., 
hıinil. 

lfeo ılı· (lctlimı nefsı) den kafası boı 
kın şaılı;• 11 dilıizler parm•kl.,iyle sayı 
iye, lrı~~leriyorlar Bu dı. rum (dotusal) 

hllkfi· 1 0lıoalı? • 

acak ı· ~ ~o.la§ılıyor :k! ı y ı ~Uşllnceıi 
oe gir· la ~1ııde de v•rdı . e ılk ıözle 
Tlirkiyl ıçi u c!e 11yılar da .>imalıdır . 

d 1 ·ı· lıill rin eo çok ı.. tQz.,yeo aöz 
t 1 mi i 'iL , 1 " Ö7ler ve en gerekli dllşun 

. lerdir. Sıyılar da böyle her dil 
ı emır b' 

t
. de 11 birine çok benziyor. 

re ıu 8 f 'k 1 . . ~ •§er beıer ~ayan A rl a ı oy 
oın kr klırı bırııkrrıak bütün uluılar 
u Y11 1 Onar ıayıyor ki Bu p•r mık· 

1
11 ııyıalndıu gelmittir. 

r<ame• l lılincedeo ayrılan dıllerdı 
ıtıların ben11eyi9i oluıal dır. 

u Fuisi, Ermenice bir grup lı
c,, Latince ayrı birer ırup 
A.tapça, TllrLıçe ayrı birer ta· 

• ~lmakla beraber yine ıayı 
1 bır birioe'tutturmılı: yolu var 

b' lı· 1 

n 1
' ~ '•l• kim iki ıayuı biıim oku-

fkı At•'rtuınuzla: 
rak bl İılivcııdıı ( dvı ) Fariıida 
cibioc• il) Frınsızca ( d& ) İogiliıc• 
kauuO ) Alm1aca ( çvay ) İtolyınca 
iı.aaıP• ~t ) hrp bir k&ktür . 
apmıf llir lcartıhiı ( ön· HD, ayı• to) bir takım,( tek, yelı:, mele: ı 
alı ııı• takımdır . Arapça ( ferd ) bire 
l lıt•• 'bit ) telce uya bilir iki ıuru 

harelı;•· blrl•ıtirmeLı belki biraz ileri 
erler' b~•k olur . Bunların içiDde an 
ıupla' 11 en yavan ola• ( trk ) tir ki 
uı ~ı •rlcen çıkan yavaı sestir . 
i k•· llunu ( tek - tenle, teug töng 
ezi !ı ~g öne - ön ·- ) yapmak ola

m g ır . 
tarı ı ( Bir ) e gelince ( virmek, birk 

r,ılıo :k, bırakmak) da bu kiSk nr-
ai mıl . 
rın• ~ ( İki ) oio (eki 1 biçiminde de 
lardıı · •ııdıaına gör<" ( ek ) len çık· 

~1 nı Necip Aıım ıöylemiıti . 
re b',. . ~ ) ilıi ıeyin yauyana galme· 

a be~ ·: Çık•n yavaş ıutir . ( ELı · eı) 
at t dem kt" . . ~ • il • 

•)~~ (Uç ) parmalıla göılerlllue 
, ' ı, p '- b" ' il' , arma .. nzuıı ır uç yap1r. 
bil .... it 'k' k b' .. d ,, '' 'ld uşta ı ı . ınet ır gov e ra• •t 

ıjaOI~ 1L( U~ ) yuce ( uca ) ile iliilidir. 
l•'' ·~• ı. . n 1 •'ie bakıp tanm•k ıuı 

aro• 
·le ~. [ • 

rı " 1 ) ) ( Kuo ) tı OradYndır: ( U 
a ıo, 
b•t'~ ~ r,•naızca ( Oiaran - Uvazo ) 

1 ça0 ; ç~ker . 
b•'~' 1ı ~riıi ( Morg ) İogilis.-e (bord) 

' ·ı •rı · ı 
1 '' ıae ( pırr ) •~ıiedtn ge me-

ı a . 

r · fı,ı 1 Bunların bepıi de tabiattan 
81'\,· ~~ kökün Tü. kcedeki kök o 1 
•11 ., ~~nu ~ · 

bl (t).. goıterıyor . 
'

1 ı' orı) dedia;t.J izio eski dili 
jjlıJI 'l) · ı:ı· 

~d· tür . (Töre) de i tör lıökün 
jd•'' 1d

1

11 
• bundı topluluk anlamı 

- b" ı~' · 111
1;11' •§) •a)uı tlin parmaklarından 

d:ı' 0 \ı)~!11 ~. Eılıi •ğzama~ı (biş) ~ir. 
0 ku hareket göoterır demıı · 

1 • p il 

1 

(Bir yete yedi gündür.) 
Sevn, sepi, sette, ıeba ziben.) baları yasağı baş/ıyacaktıT. 

yıklııtırılabilir . 
(Sekiz) io (sek) kökünden iel-, Ş;mdiden dört tekerlekli araba 

di~i görlllüyor . Bu artık uyı 1 
nın yeter ıınırı 1§1p sektiğini ' edinmeli, 
ıtladığını gösteriyor. Farisi (h•ıt 
te de raamak ) teki köke ben· 
zerlik :ar . Frınaııca (Vit) ile 
otto, okıo 10.,ilizce (ayt) yakın , 

'~, 1 lığı bellidir . 
9 - ( Dokuz ) eski dilde ( to 

kuz ) yazılıyor . ( tok ) kökünden· 
dir . Sayı artık eyice dolmuıtur. 
( oo ) olunca tüm oluyor . ( ı ) 

' 

eki sıfatı mütebbebe yapıyor. 1 
( tok ) kökü içi dolu bir şe· 

ye urulunco çıkan ses.: , · i 

Talebe için 
Hususi d .·sler -

Orta mektep ve Lis·le ı altıncı, yedinci, seki
zinci sınıf talebeleri için Riydzi.(e ve Fransızca .. 

ilk mekteplerin dördüncu ve beşınci sınıf tale
beleri içiu Riy:ıziye, eşya ve tabiat. 

Arzu edenlerin aşağıdaki adrese bıt vurmaları : 

.. 
1 

dokunmalı: , dokumak , ıolı:· 
mak , toklu .. 

Da da bu kök vardır· ı Cıımlıuriyet mektebinde 
< Talı: • ıuk • ıok • tik • tık ' 3. _ 3 Z OLFiKAR 6213 

tek, tük, ıök) sesleri Türkçeye ---------··----,_ ___________ _ 
ilk kökleri vermİ§lir. 

Seuis harfler deıti19rek bu set· 
ıen yüz kadar kök çıkmııtır • . 

Yalnız bıı ( ana lı:ök ) Türk dı· 
linin ana dil olduğunu kamı verme· 
ğe yeler • 

( 10 ) on - · kökllodekl kemal 
anlamı bulunan bir anlamdır • 

( onm•k onarmak .. ) 
Yirmi - yiiirmi , ( ikileme ) 

( iki oo ) demek . 
Otoı - uçuı , öç on demek 

tir , 
( elli )nin elden ılıoıp ( ellik) 

ten geldıj'ini de Necip A11m ıiSy· 

lerdi. 
Altmıı, yetmlı 1 altı, yediden 
sekaen - ( ıekiıı oo . ) 
Dokun - ( dokuz on ) dur . 
Yüz - sayıların iiıtü vı bi1 

yüiDdDr . 
A. 8. 

Fenni nasihat ve bilgiler 

Tifodan 
murJıuıv ı 

ve bütün Mikroplarla hastalıklardan kaçınmak için yağ
yaher hangi bir şekilde buluomıyan Vd hakiki kaynak 

olduğunu daimd isbat eden 

Ayran kaynak 
Suyundan içiniz 

Suları yağmurdan bulanan pınarl~r fennen sabit olduğu veçhile , ha
kiki ve derinden geleo pınar suları değil, sathi pınarlardır . Bu sular 
daima kirlenir, bulanır, mikroplanır, tehlikelidir. 

Bunun için suların berrak olaoıoı seçiniz, ve bu , ııhhatınız namına 

enmühim endişeııiz olsun. 6171 6-30 

komşu memlekette çar r 1 

Parisfe yeni televiz- şaf ve peçe de yasak 1 Oruçta vakıt ı 
yon istasyonu edilecek bildiren 

Pariıte Eyfdl kulrsinde yeni bir - 8iri11c ıayfadan arian - Bugllu gDn•§ 6,39 de doğ•-
de önrmli bir diyet yermn Te bu- cak' öğle ezanı 11,50 de, ikindi televizyon merkezi kurulmuıtur 

Bu merk .. ı fennin son tekA.:nülle llilalın ıunları ıöylemiıtir : 14,17 de, akgım 16,31 de, yat 
" Bu iakilib ne İılimlığı ve ıı 18,3 de İmsak 4,57 de ul•-rile dononmıotır. 7 metre töl mevç 

k ne de Ar•plıg" 1 kartı bir huıume. t • cak . 
kullanma tadır. Ve hayal !:-aşına tir . İrau dinine değer veren bır =-------------....: 
180 çizgi yapar • Bu ıurede bu 
yeni kurum şimdiye kadar Frıın· 
esdn ve yabaocı illerde yapılan 
televi)yon merkezlerinin hepiıin
den üıtündür. 

Yeni televizyon merkezinin aç ş 
töreni 8 kdnunu evvelde 17,30 da 
yapılmışlır . 

Yeni televizyon yayımı bütün 
Paris telsiz sahiplerı taraf.odan 
özel alıcı ile alınabilecektir Şimdi 

memlekettir • 
Kılıcıo toplı, devenin olomo· 

bille, eski kıyıfetlerio yenilerile 
detlutiıilmui dinin eauluına 
tıalluk etmez · 

Sonra feı MllılDmaularıu iş•· 
rtli de değildir . Çllnkü; I•• giyen 
Hırııtiyaolar olduiu gibi, P•k 
ili ıapkı giyen MDılllmınlarda 
olabilir .... 

Tecim Ye endüstri odası yönetim üye
leri seçim\ : 

Adooa Tecim ve endüıtri oda
sından : 

Tıcaret ve s ınayi oda !arı ni 
zamnameainln 46 ıncı ms ,IJeıi mu
cibince Oda idare heyetinin müd· 
deli kAnunu evvel 935 sonuoda bi
tecektir • 

Mevsimin en güzel ve en heyecarlı filmi 

33 Casus 
Dünya siyasetinda tarihin kaydettiği en büyük casus şebekelerini 

iri siyalı gözlııri ve s•her har~ketlerıle keııdiııo bend~den ve bütün dün
yayı parmağı ucunda oynatan kadın kudretinin bir aşk yüzünden 
elem bir vaziyetff düştüğünün perde üzerinde gözüken bir akis : 

Battan eo~uoa kadar, merakla takip olmaması imkdn hııricin .Je olan 
bir film . 

Ayrıca ; Kadııılar, çeşmesi mi .. Fevkalade ~ğl enceli 

Geleçek proğram: .. 
O/düren adam! 

komedi 

6221 1 
___ , ________ , _______________________ ~ 

TAN 
Bu akşam 

Sinemasında 
Pol Alırahamın musikisi ~ençlik ve güz~llik, seven ve 

kadın işte büyük vu ünlü yıldız 

Kastadiva kahramanı 
Marta Eggertia temsili muazzamı 

eöy liyPn bir 

Bir gün sana geleceğim 

Bugün iki buçukta iki film hirden 
( KINGKONGUN OULU, BiR GÜN SANA GELECEUIM ) 

Gelecek proğram : 
Robenson Krozo~nin nazıri 

Asri Robenson 
Oyoıyan : Adonamızın uzun zamandanb~ri bekledil!'i dAhi artist (Doğ

las fairbanks ) 

Pek yakında: ( Küçük Anne ) Fransisk•ı Gaal Tan Sinemasına geli
yor. Sabırsızlıkla bekleyiniz. 

6219 

Yine iki film 

Alsaray sineması 
bu akşam 

Kendisini yeni IHnıyacağınız feknt çok sevec~ ğiııiz sevimli yıldız 

1- Pavla Vesley ve Villi Forst 
Tarolıodan oynanmış süperof filmlninden 

Bir aşk böyle bitti 
Zevk, heyecan ve güzellik filmini sunuyor 

2 

(öliim vadisi) 
Fevkaldde hey r·canlı avautör lılm 

Gelecek proğram : 

lik ilk deneme olarak televizyoo ahi cıları Pariste yedi sekiz yere kon
muııur . 

Reia bund•o so .. rı lııdınlıta 
temae ed,rek , kadınların ıçık 
gumeıi lılimlıi•D meuetmediğinl 
bir iki ay ıonrı hükumetin çar 
ııf ve peçryi yuık ed~c•tini de 
ilave etmlıtir . 

Yeni heyetin seçimi için ikinci 1 
seçmenlerin 16 kdaunu evvel 935 1 
tarihinde seçilmelerine karar ve- ______________ , ___________ 6;;.2;.;1;.;7 _ _.; 

Macar Romansı 

Bunlar arasında başlıcaları Fren· 
s11 salonu, beşinci oranlık salonu, 
konservatuvar , mühenı.lisler ııvi , 
kimya yurdu. gezmenler evidir. 

Bu yerlerde bin!Mce kışi fen.nin 
son terakki eserini görPceklerdır. 
Birinci yayım: tiyatro . ı~üzik. hdlı 
ve winema ve daosa ta h! ıs edılmiş 
tir. 

Yeni ıstasyonun uçıımıı. töreni 
kartları meccanen dağıtılmışlır. 

Bu deneme muvaflaktyetli ol

muştur. 

V r11irlH Reiıiain bu nutlıun
dıo sonra İunlı bayaol•r d.ba 
şimdiden çarş•flırı ıtmai• ve 
açık gezmeğ11 baglamıılardır . 

Basın kurumu 
teşkilatı 

rilmiştir . 

Fevkalade, birinci, ikinci, üçün
cü ve dördüncü sınıflarda OJam·z· 
da yazılı olanların 16 kAnunu ev-

935 pazartesi günü saat 9 den 
le kadar Odaya gelwek roy-

' i kullanın ıl .uı ve dıha evvel 
1 ııürar.eat ı Jerek OJaya talik 
' ' ""liş defterleri inooliyerek bir 
itirazları varsa bildirmeleri ilan 
olunur. 6225 , 
Artırım haftası 

1936 

Yılbaşı piyangosu 
Bıletinizi 

_.. Lüks bakkaliye kişesioden .._ 
Osmanlı Bankası ahında 

i1' b •rnıakları açıp eli sa ay10-
Y'0 { ~§ sayısı gösterilmiı olur . ı 
~~ ,19· / 1 F •ıiıide (peoç} Rumca· 
1 ~,,~ ~ende) olmuıtur ki (peDçe) 
'ıec'~ ı~, ''tılaıtırıoca elden çıktıj'ı 
' b' ("•çık görünllr . 

Amasyada pamuk 
yetiştirilecek 

Amasyada zürra bu yıl yııimur
lardao istifade ederek geç~o yıl
lardan ~ok tohum ekmiıtir . 

_ l/dnct sayfadan arlaıı -
devletin vı imlı)azlı §lrketleıin 
n•kil vııaılalarında parHıll Hy•· 
bıt , tetkik için harice gitıikle· 
rinde harçaız pasaport almak ve 
mllzelcre parasıı girme gıbi hık
ları malik olacıklardır. 

bugün başlıyor -Alınız-
ikramiyeler : 500 bin 200 bin 

karat . 
100 bin 50 bin ve 300 bin mü 

vr u·· 
,,~· ı1 ?•t) ün (çar, ço11, katr, le 

ıe• ıl · . 
, çıl'e 1 (.\ı e ılgı •i açıktlf. 

0 
191 ı~ lı) •lttın, beıio altı de· 

~'" ~ c:,ıt, '') tdj - Yetti) yetmekteki 

1111 ~'. ·~~· (kif•yet ve ulıımı) lıöklln· 
ol'"'' 11 . 

1

~· Farisi (b.ft) bunu tu 1 
/ '\ı 1 •haya kar§ılık buradan 

ıl •biliriz , 

Butrlıy piyısasr, ölçrği 145· 
150 aruındedır . Şimdiye lcadar 
yapıl•o zaıiyat , g• çen yıllardan 
iki miıli fazladır • 

Ziraat dairr ıinio yaptığı v•· 
muk ttcrDbtlıır i çok iyi neticeler 
vermi~tir • Amasyıda , Ad•na pa
mukları der.ceıiode ıüı•l ve eyi 
çioe pamuklu elde edilecektir • 

BHıD mesleğini yllkıeltmek 
için ıçılıcak kura vey• melılep· 
leriu programları KDltllr bakın 
lığının tasdikı ile telı:emmül ede· 
cektir • Ayrıca biı lılı meıııurluı 
için bir yırdım ve tekaüt ı•ndığı 
kuı ulacek ve lıtBDbul m•tbuat 
cemiyetinin bullln baklırı ye ve 

~ dbeleri birliğe defroluDıcı kıır. 

Yarm artırım heftuınıo ilk 
gnnüclllr . Yurdun bir çolc köşe 
!erinde yerli mail., sergileri ıçı 
lacak ve halk• bunların fayd•lı 
rı ıulalılacaktır . 

Bütün okullard. bu münase 
b, tle törenler yapılacak ve artı-

rım baftuının mını vı ebı-m-

miyeti aohtılacaklır • 

! Ayrıca Notere tastik ettirilerek 50 ve 60 kişilik 
satışa çıkarılmıştır. 

' 

Şansınızı bu sur~tle de deoeyebil irııiniz. 
ikinci liste 1/10 luk 30 numara 60 kişi ortaktır. 
Üçüncü liıte 1 /20 lik 50 numara 50 kişi » 

Dördüncü liste 1/20 lik 30 numara ve 1/10 luk 15 
ortaktır . 6223 

listeler tertip ve 

numara 60 ki:ıi 
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Turan 
fabrikası mamulatı arasında Hesabını bilen ev Bayanları işlerine 

yarıyacak her şeyi bulabilirler 

Halis filtre 
Turan Zeytinyağı 

16,5 1 5, 2 ve 1 

Kiloluk tenekeler 

Turyağ: Yemekl•k yağlar. 

Ece : Temizl~me tozu. 

1 ursil : ÇAmaşır tozu. 

H • Sabunu evin bü · urma. tün işlerinıle kul 

lenılebilir . 

Banyo sabunları:~~c;:. Hi:=::"'--------------
yük. ICenup vilayetleri için Acen-1 
T raş sabunu ve tası ve deposu 
kremi. R a s i h z a d e B,i r a d e r 1 e r 

Halefi: Rasllı zade Feyzi : Ada/l(ı P. K. 93 

Telgr. Adr. Rasih zade: Adana 
Telef on : 90 22-30 Baronia: Güzellik yağı. 

Meraki Mahmut vasiyetini tenfiz heyetinden : 
Gayri menkuliın 

No. Tarihi Mevkii 

258 Eyl!ll 335 D~runukale 

Cinsi Mık tarı Hududu 

TApuda iki odayı 
şamil bir bap ha· 
ne iken hali ha
zırda bir tahtani 
ve bir fevkani 
oda ile fevkani 

Tapud '(100) Sağı Ar tin iken hazineden 
arşın ölçme· Mera ki Mah'lluda geçen 
de 186,9 m•t· hane solu ve arkası Sey
re murabbaı han nehri önü tariki~ m 

iki bölme odadan 
mürekkek bir ve 
tebtani iki oda 
ile ahşap mutbabı 

şamil diğer bir bap 

ki iki bak hııne 

Takılir olunan 
Kıymet 

(1500) lira 
(750 şer liru 
takdir edilen 
iki haneden 
ibarettir . 

202 K. evvel 929 Cennet KA
firkıran 

Tarla 12 dönüm Gün doğusu tarikiAm batısı Beher dJ 
2 evlek Alicenin oğulları boyrazı nümü 30 lira 

Yusuf ıken Meraki ~fahmut 

203 )) 

" 
Tarla 

kıblesi Ahmet 
30 dönüm Gün doğum Abbas hoca ba- Beher dö

tısı yol boyrazı Hadice iken nümü 30 lira 
Mera ki zade Mahmut kıh· 

lesi Rafıa iken Yusuf ve llalice 
IO Şubat 929 Davutlar damı Tarla 25 dö~üm Gün doğusu Karabet iken Bohor dö

Salıb bııt•Sı Y ıısuf oğlu iken nümü 30 lia 
Salıh boyrozı der.ı kıblesi yol 

154 T.evvel 929 incirlik " ( 68) döoiım Gün doğusu A:rtin iken ha· Beher dö-
(728) zira ziı e batısı Artin iken ben nüınü(20)1irn 

zinci Mehmet boyrazı Bağ-

dat demiryolu kıbl Psi yol 
155 T.evvel 929 incirlik Tarla (49) dönüm Gün doğusu Anin ıken ha· Beher dönü

156 1'.evvel 929 Cennet )) 

157 )) Verayicisir 
" 

17 E-- Sani 929 )) 

" 

• 
zine batısı Art in iKen Meh · mü 20 lira 

met k .blcsı ilıığdat demiryolu 
(12) dönüm Oün doğusu tqrikidm giiıı Beher dönümü 

2 evlek batıeı Alıceni oğulları boy 30 !ıra 

rczı Mehm• t kıblesi ~alih 

iken Meraki zade. 
(22)dönüm 
2 evlek 

C:ün doğusu yol gün bbtıs• Beher dönü
Zoyı.ep boyrazı lbralıiııı kıb- mü 15 lira 
lesi :llehmet . 

(20) dönüm Gün doğusu Abb;ıs hoca ve 
Jedır gün batısı yol Loy · 
razı Kortum oğlu İbrah ı m 
kıh lesı Sdlih ikon 'lı•roki 

Mahmut tarlası 

Beher dönümü 
(30) 1 ra 

Cinı ve mevkii ve miktarı ve diğer vasıfları yokarda yazılı M1raki zade Mahmuda ait gayri menkuller 
ıatışa çıkarılm•ı oldüğundan talip olanların % 7,5 teminat nkçnsile lıirliktq 20-12 - 935 cuma gür•Ü saat 
13 de belediye mezat salonunda Meraki Mahmuduo vwsiyetini ıenfıu meıııur hPyetiıııizıı müracaat eyle
meleri ve fazla malumat almak iııtiyenlerin münadi Hanili ~·avuşn verilmiş olan artırma k6ğıtlarını görme-
leri 114.n olunur. 6195 5-1:.! 

VllAyet daimi encüme
ninden: 

Adana memleket hastanesine ge
rekli olan ( 2315 ) lira muhammen 
b~delli -123-kalem il4ç ve bak-' 
leriyol<ı)i laburatuvar eczası açık 1 

1 
ek11ltmeye konulmuştur. ı 

Aç•k ekPiltme müddeti 935 yılı ı 

birinci kAnununun 17 inci salı gü· 1 
nü saat 11 re ulatılm•ştır. istekli 
lerio şartnameyi görmek üzere her. 
gün Adana memleket hastanesine 
ihale gün ve saatında da Seyh~n 

vildyeti daiınt encümenine uğra

maları ilAn olunur. 6214 

8-10-12 

stadyom büfesi 

Stadyom büf,.si b·r sene ınüd 
detle kiraya vHılecektir. talip o 

lanlôrın stadyom diıeitöıü Bay 
Cevat Diblann müracaat etmeleri 
JAzımuır , 621 O 3 

Adana P. T. T. başmüdürlü2ünden: 
1- Eksiltme kapalı zarf ıle-r .,. __ _ Foto Coşkun 

dır ve 6-12-35 den itibaren ek-
siltmeye çık1rılmıştır.iş 1915 adet 
başka başka boy ve kalıDlıkta çı

ralı çam telgraf direğinin kestirip 
teslimi taahhüdüdür . 

2- Evrakı şartname ve fenni 
şarlnamedir . 

3-- Bu direkler Silifkenin Ta-
şucu nahiy~sine bağlı Akdere, ıtıklı 

köyün ün denize 12 kilometre me
saf-sinde Bağalan ve Kökçe har
man ormanlarından kesilecektir. 
istiyenler kendilni tarafından te-
min edilen ormanlardan da kese-
bilirler . 

Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işle 
ve her türlü Ağrandisman ve diğer bütün fotoğr:ıf iş 

rini yapmağa başlıyan Coşkun Güven, hıır gün s 
bahtan akşama kadar açık bulunan atelyesinde saat 
den 19 kadar bizzat çalışmaktadır. 

Amatörlere mümkün olan bütiı 

kolaylıklar gösterilir. 

4- Tahmin bedeli beher direk ~------·--,---------------. 
dört liradır. ı 

5 _Bu d-rekler iki şekilde Para biriktirme düşüncesinin gelişimi 
uyrı ayrı teslim şartlıdır. Birisi te- yardım etmek arzusund bulunan Osmanl 
m·ıınen Mersin istasyonunda diğer-

ları F. paşa-~i&rdin \a F.paşa - Bankası 1906 senesinae kurmuş old ğ 
Diyarbekir ara&ında muht•lif on 

bPş istasyondadır. iki şek•id- da Kumbara ulünü tıı:!"krar yC utmeğe 8 
teklıf ka !:ı ul t dilebilir 

6- Teklif zarfları 23 -12- 35 ladığınt sayın halka bildirir. 
' T.de pazartesi günü saat 14 de 8u iş hakkındcı bilgi elde etmek istiyeolB 
Adana P T. T. BaımüdüriyPtinde 
toplanan komisyonda açılacak ve Osmanlı bankası gişelerine baş vur 
ihale edılecı·ktir, 

7- Muvakkat teminat 574 lira bilirler · 6222 1-8 
50 kuruştur. 

8- Şartnameyi görmek istiyenı-------------------------·ı 
istekliler Adana P.T.T. başmüdü
riyetine veya mahalli P.T.T. mÜ· 
düriyetine müracaat edebilirler. 

9- Teklif m ıktupları altıncı 

maddede gösterilen saatten bir 
saat evvel komisyona verılmiş ol
malıdır. Postada, ve hn hnngi bir 
gecikme kabul edılaıcz. 6212 

7-12-16-20 

, Seyhan P. T. T. başmüdürlüğünden : 
1- Eksiltmeye konulan iş baş · 

ka başka boy ve kalınlıkta 1108 
adet çıralı çam telgraf direğidir. 

2- ihale açık eksiltme sure· 
tile yopılacalıtır 

3- ller direğin tahmin bedeli 
4 liradır . 

4- Eksiltme ihalPsi 23-12-
, 35 tarihinde pazartesi günü saat 

15 de Adana P. T. T. başmüdüri
yeti binasındaki eksiltme komis
yonıındo yapılacaktır . 

5- Muvakkat teminat miktarı 
:B2 lira 40 kuruştur. Adana P.T. 
T. başmüdüriyiti sandığına teslim 
edilecek ve alınacak makbuzla ko.
misyona müı acaat olunacaktır. 

6 - Bu direkler Tarsusun Gü
lt k nahiyesinin Boğaz kiQır mın
tnkosı lşemik ormanlarından ke
silecektir . 

7-lstiyenler şartnamesini baş
müdüriyet ayniyat ınuhasipliğinde 
görebilirler . 621 1 

7-12-16-20 

Adana birinci icrd me-
murluğundan : 1 

Şahap Azminin Saidıı borcundan 1 

dolayı haczedilip paraya çevrilme-! 
sine kJrar verilen ve yüz elli lira ı 
k11met takd•r edilen bir adet 
( ampilifıkatör ) makinesinin sa 
tılmasına karar verilmiştir . 

26-12-935 tarihine müsa · 
dif perş • :n bo günü saat 2-30 du 
Adana bo,lediyesinin mezat ulo
nunda sutılocaktır . lsteklılerin o 
gün miizayede memurluğuna mü 
rscaatlorı ilAn olunur.6224 

Seyhan valillğindan 
lfoeusi idare eski ikir ci daire 

tahsildarı Abdüllrndirin makbuz
larının t~tkik edilmesi icap etti-
ğinden bu tahsihlordan makbuz 

Sağlığınız için 

Bütün barsak , mide hastalıklarından , bilumum em'a mikr 
inl'ı , tifo dizanttıri vesaire tufey!At , yuaıurtalarındıın sakınfll 

için ve ~ıhhatınızı korum•k içinyaınız Kayadelen s 
• • • yu ıçınız. 

Mikropsuz ve yosunlardan temam~n Ari , berrak ve dünyanın 
iyi menba suyu olduğu SEL.!.BET DERECESINiN ( 1/5) bulund0 

tahlil ile isbat edilmiştir. 

K d l suyunda bulunan faideli mevad hiç bir ın• 
aya e en ımyunda yoktur. 

BRNZERİ EŞi YOKTUR . Bunun için yalnız Kayııdelen suyu IÇll'I 

7-15 6178 

llAçlarınızı ve balı 
yağlarınızı 

Ali Nasibi eczanesinden alını1 

Temizlik 5370 175 Ucuzlu~ 

Balls Balık yağı 
Norveçyanın halis Balık yağı 

Seyhan eczanesinde satılır 
17 

Yeni Eczane 
Dünyaca ün alınış bir çok bilhas a Şering vo KrıO 

ecza ve mü~ıahzarat rabrikalarınır ve Hasan eczc.. J 
posuıı un satış yeridir. 

ye : Ecza ede ilAçlar tahlil edil 1,rek kull :ııl 

d 'I~ Yeni Ecza ne e ilAçlar ucuz ve çok temiz ve b1 

eczacılar tarofııµlan hazırlanır. 

Yeni Eczanede yerli ve yabancı bütün Porfoıı' 
eşyasının her cinsini bulursunuz. 

Yeni Eczanede yalnız yeni ilAç bulunur. 6196 

5-7-I0-12 

alınış olan mükelleflerin elindeki ,------------... 
makbuzlarını 15-12-935 gününe 
kadar hus•si muhasebe müdürlü· 1 Kacakcılar 

Jjjı~ 
Umumi ntıriyat uıil• 

• • 
ğüne göstermeleri bıldirilır.6191 vatan hainidir 

. 4~6-8-12 

M. Bakşı ,ı 
'tı•' Adana Türk sözü rr • 


