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İngiliz Dışbakani Samuelin istifası 
Cenevrede bir bomba gibi patladı 

l>oğu Afrikasında Habeşlilerle İtalyanlar arasında 
ıeceli gündüzlü devameden kanlı savaş her iki 

tarafın ağır zayiat vermesiyle neticelendi. 

Heryo 

Parti başkanlığın
dan cP-kildi • 

Başvekil olacaGı 
sözleniyor. 

kimseyi memnun edemiyen İngiliz, Frasız sulh projesi 
teklifi kati olarak suya düştü denebilir. 

/ 

Ankara: 19 (Radyo] - Ayın 

d~•brıinde baılıyarık on yedisin
e b" 

Cı d 
iten ve Takaza nehri boyun 
•vım eden Habet tnrıozo 

Ptk kanlı olmuıtor. 
Bu ıavıı &ücgll te kılmcla ol· 

~uııur. 

1 k liıbrı kuvvetleri tınldHrıa aç 
1 laıı ıürekli malıinrli tüfenlı 
•tu· d G •1n en yılmamış vı bunların 
ıerine kıbramıııcı 1&ldırmak 

ıurer 1 
11 

ıy e ateıi durdurmığ• mu-
ffık olmuıtur. 

1
• Bir İt.lyan subayı tınlı içeri 
ltıde ağır '"rette yıralanmııtır. 

~· Bu ııvaı, Hıbeı kuvvetleri· 
e:: . İ~ılyaoları lıarıı ilk ve 

1 
dı bır hareket hamlesi oldu~ll 

6• Res K11!8nın vakıt geçirmek 

1 tere fır,at kolladığı aulıtılmıı 
it. 

, .. Adiaabebıdın bildirildi§'ine 
y 0re, Şimalde Takaza nrbri bo
l ~nda Y•pılao bu kanlı 11Va§l•n 
,tanlardın (212) ölü ve bir çok 
''•lı vardır. 
~ Romadıu bildirildiğioe ııöro, 
8 beşlilerılen (3000) den hzlıı 

in ve bir okadar da yıralı vard ı r. 
Hobe, kuvvetleri toprak ari· 

lıı,ndan ve g•ceuin karanlığın 
dıo istifnde etmek suretiyle İta! 
ho kuvvetlerine kaııı büyük bir 
llıuvaffskiyet göstormişleıd.r. 

indeF 1 Ankara: 19 (A.A) [Rıdyo) -

01~• 
1
'gilizler Seydıbeıir şebıioi bir 

vilAf' &'keri şehir beline sokmuşlardır. 
oııası• h~rıyı mütemadiyen asker, mü
!1 ) ıil' d·lbınat ve erzak gönderilmekte-

061111' ır. 
eriJlıı rı Şehrin etrafı tel örğülrrle ç•v-

r l tıı. . 
AM' d ''tır. Liman harp gemileriyle 

8 us~~ j:.1udur. Gemi 'erin fazlalığından 
I 10~ barp gemiıi liman dışarısında 

r fe01 lı •şrn•k mtcboriyetindo kalmış 
• ft , • 

PSI 

Ş ıll~ ,. Şelıire mllıaadei mabrnsa ile 
r ''til · v~r ıp çıkılabılnıektedir. 

( 54 l ~İd Seydibeıire lugiltereden ye 
ııı· '.8 bir çok uçoklar gö 0 d ıil 

lüğiif 11tır. 
ile b'f 11 İ•gıliz g. z.ıel•ıiuin yızdıkla· 

ııı ~. .... ı 1 .. 11a• \ ,.or .. , bir ıalyan - rgmz 
gid1

· ı: 1 binde İıalyınlarıo ilk hücum 
ıj1 Zıbtedecekleri ş• bir, Porlsait 

Cıktır. 

~,Bu suretle İtalyanlar Hindiı
'ıtdYolunu kapamağa çalışıcak-

ır. 

ll Cenevıe: 19 [Radyo) - Mil· 
e.r C•miyeti Konseyi dün Ha
l 1 tilifı h klııııdı F ranıız · İo-

ao ~ lekiiflerini göril§mek üzere 
o ~- •nııı•ştır . 
. ve f 4ı ~u lopl•ntıda .Fdeo, bırıı tek 
ıııı' 8 tııı· c . . )tr ıo eneli .Milletler -mı-
erır~·/ ı.,; tarafındın tnevip edılmek. 
r ııır ı ııı, b • b 

'~ı aalı tkaldıklırını ve u 
"'i'l ıfıe . f k " 1 ba- rıo, Konseyin muva a ıh· 

~iltiı~h bulunduğunu beyan et-

~ı-~0Yler ajansına göre, lrgiliz -
t,tj ~ız teklifine ıuya düımüş na-
~ e bakılab i lir. 

lı, 1 Y tıkıra: 19 [A.A) - Reemi 
, il ~ı; 11~11 tcbli§'ioe göre, Şimal cep 

1tı d ~ Hı bt§lerin aou ıs arı uz 

18eı il Utdurulmu§tur . 
Q tııuhırebede Habeıl< rden 

be§yllz ölll, İtalyanlardan da za. 
bit ve nefer ikiyüz on iki ölü ve 29 
yaralı Yardır. 

Aramlusal Kızılhaç teşkillltı 
Dessie bombardumanı hakkında 
yaptığı tahkikatın ncticeıini Mil
letler Cemiyetine telgufla bildi
rilmiştir. 

Hıl:ikateo İtılyın uçaklarının 
Kızılhaç igardli bJstabaneye iki 
ieabetll bomba eıtıkları anlaşıl 

mııtır. 

Londra : 19 (Radyo) - İıti· 
fa eden M. Hor'un yerinıı dış bı 
lı:anlığıuı Başvekil Baldvin der
uhde edecektir . 

Roma : 19 (Radyo ) - Cene
ral Bıdojliyo iki giin devam eden 
kınlı muharebelertleu sonra bil· 
yük zayiat olduğunu haber ver· 
mektedir • Bu muharebede 20 
İtalyan zabiti 40 Eıitreli yerli za
bıt yaralanmıştır . 

Ankara: 18 (AA ) - Adi· 
sababadan bildirildiğine göra Ha
beıiıtıuın oimalinde Takuıe ueb· 
ri kıyılarında , Aduanın alımı§ 
kilometre şimali gerbiıinde Ak· 
ıum civaıında , Mıkıllenin fİma
linde Tembien mıntıkasında ve 
Gralta eyaletinde mllbim muha 
rebeler olmaktadır . Bir kısım 

1eyyar hutıneler De11ieden ıi· 
11111 cephuine hareket etmialer
dir . 

Paris : 19 (A.AJ - Samuel 
Hoarın ve her1onün iıtifılari ga· 
zelelerde derin bir heyecan doğur
muaıur. 

J ornıl, Hoarıo, Cenevr•de 
bombı gibi paılıyın iıtifumı 
Mussolininin nutkundan ileri gel
diiini söylllyor . Vt. Loııdıanın 
İtalyan ıaııaörüoün dikkatinden 

Hergo 

Paris : 19 (Radyo) - M. Her
yo Radikal - Soeyıliıt fııkaaı 
b11k•nlığından htifHını vermiıtlr. 

lstlfaaının ıebebi ıoruldnğo zı· 
mın, partinin hllkümete karıı al 
drğı vaziyetin kendi vaziyetini çolr 
müşkül bir ıekle ıokmuı olduta· 
nu ıöylemiftir· 

1 

ı 
Hıbtılilerin zeyiatı bt-oyüz 

kadar tahmin olvnmaktadır . Ha -
betliler aucak süngll ile yapılan 
çok kanlı bilcomlerılan ıoura pila · 

kaçan telmihleri haber aldığıuı bu 
nuu üzerine kopan bilyik bir hay 

ret fırtınuının en muhafazakarları 
bile ayaklandırdığını yazıyor . 

M. Heryonun] tekzibe rağmen 
bıpakilete gelecaği kuvvetle ıöy 
Ienmektedir. 

Pari• : 19 (A.A) - Radıkal 

Soıyalist parti büıoıu er kanı H· r 
Yl" 'lun iıtifuını geıl alm81tnı rica 
elmi§lerdir' kürtülebilmiştir . 

Suriye haberleri 

A&mara : 19 ( A.A) - Roy
terin İtalyan ordoıuyle giden ay
- Gerisi dördüncü sayfada -

Fıkat Heryo, karaııoın kati 
oldotunu bunlara söylemiftir. 

Antakya Türk kadınlığının 
cesaretli bir hamlesi 

Pari• : : 19 (A.A) - Horyo, 
Rıdikıl Soıyılist pııtiıinin icra 
komitesinde fonları söylemiştir: 

clngiltereye itimadımızı muba 
faza edelım. Oou sulha doğru o 
lan yolumıızdı daima yanıbıtı 

mızdo bulacağımızı emin olma 
lıyız. 

Amukovasını su bastı 30 köy 
bir metre su altında kaldı . 

lıalyanıu bu işte kurban vazi
yetinde olduğıınıa kaniız 

Samuc:'I Hor istifa· 
sını verdi 

Ankara ; 19 (RRdyo) - logil
tPre dış iş 1 eıi bakanı Samuel Hor 
bugüo istıfa11fll vcrm•ştır . 

Gazı t<le•; bu istihr.ın İogi· 
liz dış ıiyuısıua ne karlar sa 
dık bulunduklarını bakanın iıtifa 
etmesile gösterdiklerini yazmak 
tadırlır . 

Bursa ovasının islahı 

Antakyamn genel yörıirııişıi 
Ankara : 18 (A A) - Kamu· 

tay lın günkll toplantıaında An· 
karanın içme sularile Bursa ova
sının iılabına aid işlerın bitirilme 
ıi için tahsisat verilmeaine dair 
kıuunlarin ikinci müzakerelerini 
yaparak kabul ttmiştir . 

Antakya: 17 (özel aytarımız
dan ) - Antakyanın Tllrk kadın 
lığı altığı önemli bir adımla anı
vatmudaki kardeşlerinin yaktığı 
büyük bir devrime ortak oluyor. 
Bayanlarımız biraz geç lı:almakla 
berab.r asırlardanberi kendilerini 
kar.nlık içinde bırakan kötü ve 

~yabancı bir ananeyi söküp atmak 
için ilk hamleyi yapmış bulunu 
yoılar. Çuşıf ve peç~ buıada da 
ııeçmiıe kırıııyor . 

Bu yolda ilk ccureti gösteren 
ve bilhasııa Ay<lın soıytte mensup 
kadınlarımız bu işi bütün mPmle· 
kete ttşmil için aral:ırında kouuş 
malara ve barek ... ıe geçmek için 
tedbirler alm•ğ• bıışla1.ı..ıı~lardır. 
diğer bir çok rnilsliiman memle 
kederinde de bir g • rilik atılmağa 
başlayan çıraaf ve peçenin Türk 

Antakya la d•ba fazla kalmıaına 
imkan yoktu . Aotakyanın Türk 
kadınlığı belki bazı ıofıa içli io
unların düşmanlığı ve mubalefe 
ti ile karıılaşacaktır. Fakat onun 
cesar.ti ınavatana uyma iıtrği 

bcr engeli çiğnemekte g•cilımi · 
yecelıtir . 

• • • 

TekirdaOında çarşaf 
ve peçe kalkıyor 

Ankara: 19 [Radyo] - Tekir· 
Son yağmurlar heı tarafta dağında çarşaf, peçe ve evlerdeki 

ekinlere büyük zararlar vermit kaf•ılerin kılrlırılmaıı lıararlaı· 
ve toprağa tohum saçılmasına en - tırılmıa ve bunun için d. 10 mut 
gel olmnştur . 93-1 tarihine kadar mühlet ver'1-

Bu sürekli yıgcourlardan en miştir. 

cok zarar gören yiue Amukova11 ""------=-----'""'"""'""" 
olmuştur . Yağmurlar bu bölg,ıJe metre yükselen sularla bir göl 
bir afet balioi almış ve otuz köy halini almııtır . 
su altında almıştır . Bir kAÇ yıldanheri fazla yai 

Sular tarladaki ekinleri tamı · mur yüzünden kötü duruma dil· 
men mahvettikten ıonra evlere aen Amuk çifçilerinin bu hali 
kıdar girıııiş ve bazı köyler bir çok ıcınıcak bir ıekildtdlr . 

·- s.~uelin istifası mubıfızaklir l 
p.rtının ıol ceoahınıo bir zıferi 
dir. Batbakan düşnanlarını tes
kin için onu kınlı bir kurbın o}1 • 

rak vermi§tir. 

ON IKİNCl YIL - SAYI 3408 

Kral birinci Fuad 
~923 te~e~. yasasını, '' Başveki
lın talebı ,, uzerine değil '' mem
leketin isteği ,, üzerine kurdu 

Kahire; 13 (Özel) - Kral bi
rinci t"uat 1923 temı:I yuaaının 
yeniden kurolmuıaı kararlaıtır 
dı . 

İıte bu glioe tarihi bir mahi
yet veren büyük hldise .. 

Neıim Paıa kabinesinin iıti· 
faaını Kralı takdim için Hrayı 
vardığı zaman tam ö§'le üzeri idi. 
Bir bnçuk 11at sonra [ milli cep
he J partileriuin hürün tefleri ve 
bir çok eski baovelıiller 11rayda 
baı mabeyinci t1rıfından kabul 
edildiler . 

Kral Fııal bir emir name 
imza ederken 

Bütüu bu devlet ve Parlı-men
to adımları Kralı 1923 temel ya· 
suını İoğilterenin taıvı'bı· olsun ekı·ı· t 1 b il · d v ın a e ı ,, zerıne eğil , 
olmaıın yeniden kurmuı için bir " memleketin iıteği ,, üzerine 
ariza götürmüılerdi. yeniden kurduğunu bildiriyor • 

İşte o zaman, Neıim Paıaoın Eıier Baıvekil Nesim P,ı1 te· 
rolünü nihayete erdiren Kralın mel yasuıoın yeniden ilanını bi-
kararı o zaman anlı§ıldı . raz daha ırecilctirmeye 1ebep ol-

Krıl dün akıaın neşredilen bir saydı, eskilerinden daha çok va-
beyaoname ile milletin arzusuna bim lıarıııklıklır olacağı ıllphe· 
ittirak ettiğini bildirdi . ıizdi • 

Bu beyannamede dikkat na- Bununla beraber her ıeyin yo-
zarmı celbeden çok öoemli bir !unda gittiği farz edilıe bile yeni 
nokta vardır · Kral beyannıme intihabat içiu daha bir kaç ay 
eiade, 1923 temel yuaaıoı " Bıf- , beklemek lbımgelecektir . 

Çaldaris durumdan 
memnun 

Atinı: 19 (Radyo) - Halk 
parıiıi bıılcını M. Çaldariı anor
mal ~ İı vaziyete son verildi§'i ve 
Y"~~ mecliıin yakındı toplanma~• 
te'.'ıı~ edildiği iı;io sevincini ıiSyle 
mııtır. 

Metakıas iae diyevind,. mec
lisin derhal feshi bııııOakü 'du u . . ı m 
ıçın eu acil çare idi demi,tir. Di 
aer parti t<fleri de ayni fikri ha
yın etmektedirler. 

Yeni Çek Cumur Baş
kanı için tören 

Ankara: 19 (Radyo) _ Çe 
koslov.k Cumur Ba§kar.lığına 
••Ç•fen Benesin ıeçimi 201 top 
atılmak suıetile ilau edilm:ş ve 
Comur Baıkanlığı saı ayında bü
yük bir IÖ·•n yapılmıftır . 

Dış bakanlığımızın 
Sovyet operasına 

teşekkürü 

. Ankırıı: 19 [Radyo[ _ İç iı 
le rı bakını ve Dıt işleri bakanı 
vekili Şükrll Kıya; Moıkova 80 
yllk elçimiz Zekai Apaydına bir 
telyızııı göndererek Sovyet bü
yük tiyıtrosuuun dün g•ce Türk
ce olarak temail dtiğı Karmen 

Yazısız 

Çekoslovakya 

Rejisinin alacağı 
tütün 

İstanbul piyHasında Çekoılo· 
vakya rejisinin mliuak1111ını iı· 
tir ık için hazır !ıklar yapılmak. 

tadır · İhracat firmıla rındın bi· 

ri İzmit, Dllzce ve Hendek til · 
!ünlerinden hazırladığı nümune· 
leri bugünlerde Praga göndere· 

çektir . Bu firmanın 300 bin ki· 
loluk bir teklif yaptı§'ı ıöylen. 
mektedir. 

Diğer bir TOrk firmuınrn da 
ııene Çekoılovakyı için 60 bin 

kilo Düzcıı ve Hend c k tütünü 
hazırladığı Tiirkofiee habrr ve 
rilmiıtir . 

lzmir işçilerinin 
hayırlı bir işı 

Ankara: 19 (Radyo) _ İzmir 
itçilrri, fabrikalardı çalışan sekiz 

yüz kadar fakir iıçl çocuklarını 
bayramlık elbiıe, kasket ve kıın
dura almak ıuretile bu yavruları 
ıeviudirmiılerdir . 

gecesi münasebetiyle doıtlarımı
za le§ekkürlerioin bildirilmHini 
isterniıtir. 

hikaye 



• 
Sayfa : 2 (Türk Sözn) 

kamutay Suriyede tecim 
hareketleri 

Umum müfettişliklere ait 
kanunları kabul etti • 

Üç ayda Suriye Türki
yeden n& kadar mal 

aldı ve sattı 
Kamutay dün Nuri Coukeri.ı ı 

baıkanlığında toplanmıtbr . D V· 

Jet ıuu8ı daavi dayreleri karar · 
arı hıkkiuda kamutayc~ c•reyıu 

etmiı olan bazı muamelelere ve
rilmıı bulunan k.,aıdıu evvel 
kıımutıy kararının ne ştldlde tal• 
bik edill!ceğinin tayini hakkın· 

daki hülıilmrt tezkiresi llzeriue 
adliye, dahiliye, teıkilatı e11siye 
komisyonlarruın kamutayın ,ver· 
mit olduğu kararın bu nevi mıı · 
amelelerin hr pıiue tatbik edil· 
meıi liıım geleceği hakkındaki 

raporları okuomuı ve kabul edil 
mittir . 

Bir\uci umum müfeıtiolik kad
roıunun değiotirilmeıi, 3 üncü ve 

4 llncü umum mllfettişlik kurul· 
ması hakkındaki proje görlioülür 
keu iç bakanı Şllkıü Kaya pıo· 
jenia müstacelen görüşlllmeıini 
iıtemiı ve teklifi kabul edilmiı 
tir . 

Kanun üzerindeki görüşm~
ler sıraııında bu t•şkilitlar ıra
ıındaki fark ile gene bu teıld· 
!atlara dahil buı yllksek me· 
muriyetler ile vilayetlerdeki yük
ıek memuriyetler maaıl~rı ara
ıındeki fork neden ileri geldiği 
hakkındaki suale cevap olarak 
ıuuları ıöylemiotir . 

« - Teıkilat arasındaki fark 
mıııtıkalar araaıodaki itlerdeki 
farklardıu doğmuıtuı . Meseli 
birinci ienel müfeltitliğin esas 
olarık uğrııtığı mea• lelerle, üçlln 
cil müfett'tlifld uğre o tığı mesele 
ler biribirlerindeu farklıdır . 

Buı müfetıiolıklcr kadroların· 
da dı noksıulık vardır Mueli 
Trakya Genci mllfettişlik kadro
ıuudı , bütçe zarureti doleyuıyle 
nokunlık vJrdır . Gelecek ıeue 
bu nokaanların tamımlanmuını 
temin edeceğiz . 

rt1aaılar UHındaki fark iıe 
bilirıİl iz ki , bu bir ebrama tabi
dir . Ve buna göre mH§lar nlZa
rı dikkate ılıumıştır . 

Tıakyı geoel müfettiılik kıd· 
roıuudaki nokBBnın ue zaman 
tımamlanıcığı hıkkıııdalıi diğer 

bir ıüalı cevap olarak da iç ba
kaol , biraz öncl! de bu noktaya 
itaret etmit olduğunu h!it ı rlata · 
rık " Meliyeuin bulup vrrdiği 
kartıl k bu kadardır . 

Trakya genel müfetıiıliğiniu kafi 
deracede teıkilatı vardır . Falıat 

bu kanunla telılif edilmekte olan 
teılıilita mazbar olmaııuı göz 
Önünde tuttuğumuzdan bu huıus 
t~ hazırlanmış bir kanun liiyihaaı· 
uı maliyeye gönderdık . Kaııılık 
bulunursa bu devrede çıkar . Bu 
lunmnso gelecek blltçede onun 
da ikmaline çalııacajıız. 11 dem't 
tir . 

Reye kooulau kaouu kabul 
edilmiştir . 

Yeni teşkllô.tırı esaslurı 
Kanunun birinci maddetine 

göıe , 25 haziran 927 tnih ve 
1164 numaralı kanunun verdiği 
sulihiyete binaea hllkümetçe le§ 
kil edilmit olan birinci umum 
müfettitlikle bu defa yeniden ku· 
rulan liçllucll ve dördüncü umum 
müfettişler emrinde bulunacak 
olıu mütavirlikleriu kadroları 
fÖyledir . 

Her üç mllfettiılilıte de umum 
müfettişlerin uli mntı 150, bış 
mllıavirlerin 125 ı.r liradır . 

Birinci ve llçllııcü müfettişlik
te yabancı işler, yazı itini; evrak, 
ista\İllik müdürlükleri, emniyet 
mütavir ve muavinliği ve illihba· 
rat memurları vardır . 

Dördüncü umum müfdtişlik 
te bir husuıi kalem müd .. rlüğll 
ve llç sekreterlik vardır : 

Her üç müfettişlıkte de lıirer 

Malı ye Müıavir liği, birer 11hhat 
Mü,avirlıği ve muıviulikleri, bi
rer Adliye Müıavirliği ve muavin· 
liği, birer Kültür Müıaviri ve bi
rinci, llçüncü müfettişliklerde bi
rer ıfia Mügıviri ve muavini, 
her üç müfeltitlikte de birer eko
nomi Müşaviri ve birer Ziraat Mü 
şaviriyle mııvaviui vardır. 

Bu kadrolar ıid oldukları ve 
kilet'n kadrolarına elı.leomitler· 
dir. 

İkinci maddeye göıe, mllııvir· 
tiklere icabında müfe ttiıler ıle ta· 
yin oluoabilir. 

Bu takdirde rmriode olduk 
ları umumi müfettitlik mrrlıtezi 
uyılacaktır. 

Müş&9İrliklere ait blldceler, 
uami olub icabettiği tıkdıde 

bu vazifeler lı.adro dalıi muşları 
karşılık göıterilmek suretiyle da. 
ha oıoğı derecelerden memur ta
yini caiz olabil ı cektir. 

KıuundAl.i diğer maddeler 
kadrolardaki münakalelere aidtir 
ve kanun neıri taribindeu itiba
ren mutelıer olacektır. 

Yllce komiıerlik ekonomi da
iresinin ntşrettiği bir istatistiğe 
göre , manda altında bulunan 
ülkelerle yabuıcı ülkelf'r araeıu

dalıi ticaret pıliinçosu şudur : 
Bu müddet içinde Frausadan 

907 bin 237 liralık mal gelmit 
ve buna korıı 497 bin 350 liralık 
mal Frensaya gö odeıilmiıtir · 

İogilte ·eden ielen malların de· 
ğeri 1 milyon 163 bin 669 lira 
olup İngiltereye satılan mallar 
ise 307 bin 427 liradır . 

Amerikadan 675 bin 931 lira· 
lık mal ithal edilmiş ve 303 bin 
863 liralık mıl göodeıilmiıtir . 

Yine bu müddet içinde J• · 
ponyıdau manda altındalıi mem
ltkellere ğelen mal 689 bin 237 
lira değerinde olup bur.o muka · 
bil J•pouyaya giden mallar ancak 
1146 liıadıu ibardtir • 

İtalyadou 330 bin 827 liralık 
mal gelmit ve 188 bi:ı 305 liralık 
mal sıtılmııtır . 

Romanyadao g • len eıya 477 
bin 505, liu, gönderilen e§)a 5150 
liradır . 

Komou memleketlerle olan 
ticari mU011ebat da şudur : 

Türkiyeden Suriyeye 474 bin 
908 liralık mal göoderilmiı ve 
buna muk.bil Türkiyeye 109 bin 
190 liralık mal satılmıştır . 

Mıı• rdan 231 bin 631 lira ilı 
racıt efyası girmiş, 192 J,iu 359 
liıa değerinde mal gönderimi§ 

lir . 
Filiştloden gelen mal 345 bin 

896 lir.; Fılistine gönderilen ise 
1 milyon 738 bin 25 lira değerin 

dedir . 
{ Yeni Gıi11 - Aııiakya J 

r--------------, 
1 Zekat ve fitreleri 

Hava kurumuna v&r
me k dini ve vatani 

bir borçtur ---
Bu ay Ramazan ayıdır . Bil 

tün Müslümanlar z, kat ve fit · 
relHiniıı şehsi düıllııcelere ka· 
pılaralc şuca lıuua vermekle dı 
ol vız : felerioi yapmış oldukla 
rını sanırlar . Halbuki verilen 
ba g ibi paralar maksadı t.miu 
etmez . 

Otuzikiyi yüz yapan Veli dayı · 

Bunun için zelı.at ve fitrele
rinizi vatanımızı havadan gele
cek düşman hücumuna karşı 
korumak için ber yıl bir çok u· 
çoklar alarak ordumuza arma· 
ğıu eden hava kurumuna vare 
cek olursanız he.n dini ve hem 
de vatani ö Jevinizi ~ pmış olur· 
sunn:ı . 

Yeril mallar ve tasarruf haftası mıirıasebeille mektepliler ara- 1 
sında yapıları yazı yarışırıda lik ve Orla mekiep/eriıı blrirıclllğlni 
kazarıurılarırı yazılarırıi dılrı neşrelmlşlik . Bııgıiıı de Erkek ôğ 
rl'imeıı okulu blrinclslrıirı ynzısırıı koyuyoruz : man nasıl alış veriş etı ğine, 5 ku 

Bir adem tanıyorum: Veli dayı. 
Bizim ilçede halı:yı.rinin kepıcı11-

dır. iki oğlu ile bir kızı var . 40 
yaşlarımla, saçına ak düşmüş bir 
adamcağız Aylığı da-yanılmıyor 

sam- 32 lira olacak ... 

Oüoün birinde ilçemizin Cınans 

ioyarı başka yere atand ğından il
çeden gitmesi gerekmişti .. Duyduk 
ki bu Veli dayı tarafından 230 lira 
borçlu gösterilerek hakyerine ve 
rilmiş .. Ne ise , finarıs işyarı ne 
yapmışsa yapmış Veli dayı ile uy 
laımış .. 

O zamanlar bu mesele beni çok 
ilgilendirmişti. 75 lira aylık alan 
işyarı da, bu Veli dayıyı da iki üç 
yıldanberi tenıyorJum. Hattd Veli 

1tayının büyük oğlu da bizim "kul 
- ., ... ~ Lenden iki sınıf aşağıda idi.. 

... ıocı . 

B . h "ır zaman, acaba, bu alacak 
ınt azı-. , 

ııerçeklık varmıydı, diye Nevyork ·--'"""---

düşünmüştüm. Aradan bir çok yıl ruştuk hile olsa bir şey satın al ı r-

lar geçti . k~n pazarda .onu satan h~r salıcı 

Gecen yaz memlekette iken , ile nAsıl konuştuğuna, bir vakıtlar 
kardeşime doğum kaydı almak komşusu o'an r nans işyarına .. 
için hüktlmet konağına gitmiştim. V. S . dııir bir çok şeyler d ha an-
Nülus iuarı daha g.ılmemişti. Ko- lotm ştı.. 
ridorda Veli dayıyı gördüm. Kü · Anladım ki , uir vokıtlar kom-
çük oğlunu Orta okula ynzd ı ra- şusu olan işyar çok saverik bir 
cakmış , hanıı bazı şeyler sordu .• adamm ış , kend •si 75 lirı atılığı 
Ben, konU§Urken bir yakışık aldı- h~Jd, işi, tutumlu kapıcıdan borç 
rarak o meseleyi açtım. Ve bu işin istemeye kAdnr vardırmış . Şimdi 
nasıl ol ılu~unu,sordum. Bana, ha- düşünüyorum da hnkytri kap;cı 
tır•mda kaldığına göre • şunları ı sııun hayatınua şu tutum 7 günü 

ıöyledi : müzü ilgilen•liren derin derin bir 
Bım 32 lira aylık alırım . Fakat anlam buluyorum .. O, bono 32 Jj. 

aylığımı o şekilde h •rcarım ki,bnş · ra~ını yüz lira gibi kullaomosını 
kasma 100 liranın temin edemedi- bildiğini eöylem i şti .. Ve bu b;r 
ğini o bnna lemin eder ! . . gerçtt itli . l~t ı , benim anlad:ğım 

Veli dayı o gün bana bunlardan tutumun en açık anlamı bu olgunuıı 
başka, büyük oğlunu ne düşünerek I içinde duruyor ! 
kuuduı·acı yaptığına, küçüğü niçin Veli Jnyı ash bir pinti değil Iİ. 
vkutııcağ . na, bir pazara g'ittiği za- lçünkü, g ' rek ko rıılisinin gdrcksı 

Şeblr Dayakları 

Kurtuluş bayramı 
Proğramının yakında 

hazırlanmasına 
başlanacak 

Hrr yıl olduğu gibi bu yıl da 
Adaıuuıu kurtuluş bayrımrna 

rutlayan 5 Kanunaani glluüuü 
kutlamak üzere bir knç gllne ka
dar bir komisyon toplanarıık proğ 
rami ıaptıyacaktır . 

Balo hazırlıkları 
devam ediyor 

5 KanunHnİ kurtuluş bayrı

mı günü akıımı Halkeviude fa
kir ve kimsesiz öğreniciler çıka 
tına verilecek olan büyük balonun 
hazırlıklarının bitirilmeaine çalı· 

oılmaktıdır • 

Ekmek fiatları arttı 

U ray encllmeni dllukll toplan 
tisıoda yıpılau muadeleyi göz 
önünde tutmuş ve fiıtlara onar 
pua eklemek suretile bugilndeu 
itibaren birinci ueki ekmrğin 
kiloıunıh 10 kuru7 oıı paradan 
ve ikinci nevi ekmegin kiloıu

nun 9 kuruş 10 paradan ııatılma 
sıııı onaylımıttır . 

Bir uray memuru 

Bulduğu parayı polise 
teslim etti 
---

Uray zabıta m'murlırıudın 
Nuri dılımen, Tarsus kıpuıuudı 
bir cllzdıu içeıiıiude bulduiıu 
on brş lira parayı aabibine ve
rilmek üıere polise teslim etmiı 
tir . Polis par• uhibiui ıramak 
tadır . 

Sağlık direktörü 

Tifo hakkında izahat 
verdi 

Dünkü sayımızda tifo hula 
lığının ealgın bir ıelıil halini a 1-
mak.ta olduğun dan lazım geleıı 
tedbirlerin alınması hqkkıuda bir 
yızı yazılmıştı . 

Sığlık ve sosyal direktörü 
doktor Hüsnü Mubiddlu , bize 
verdiği izahatta tehirde tifonun 
salgın bir halde olmıdığım ve 
yalnız bir keç oıuıop görülerek 
bunları da hemen tedavi altına 
aldılılırını ıöylemiftir . 

llbaylık bütçesi 

İlimızin 936 yılı büdçesi ilgi 
li dayrelcr tarafından hazırları · 
mıkla ve muameleleri bitiıilcn

ı. r ilbıylık katına verilmekte 
dir . 

Zilsiz veı fenersiz 
bisikletler 

Polis ve uray zabıtasının mil§· 
terckeu yaptıkları takibot neti
cesinde şehirde numaruız, zilıiz 

ve feuertiz bisiklrt hemen kılma · 
mrş gibidir . 

aylesi f. ·rtlerinin ibtiyaçlarıaı pok
ıı · A biliyor ve tedarik elliyordu . 
Onun çocukları h•p tertemiz ve 
düzgün giyiniyorlardı . 

Bununla beraber geliri yüz
lerle, binlerle ölçülenler arasında 
bJtakçılar görmek Je tek tük ol · 
gulardan değıldir. Du da tutum· 
HUzluk yüzü ı d•n .. Bu g•bilerden 
de pek çok t " nırını .. Soysam olur. 
LAkin benim meramım 32 sici yüz 
gibi kullanm LS nı bilmekle tutum 
dünyasına örnek olan Veli dayıyı 
onl•tm lktı .. 

Erkek öğretmen okulu 
840 numaralı 

ORliAN CURA 

Tecim Odasında 
Dün yeni idare meclisi 

seçimi yapıldı - -
Bu ay sonunda müdd•tleri bi · 

tecek olan Tecim ve Endüstri 

Odası İdare mecliıinl ıeçmek 
üzue ıkinci seçmenler dün ıaıt 
onbeote lıbay Tevfik HAdi Baysa
lın Başkanlığında toplanauk lda 
re meclııiue ıu zatları seçmişler

Jit: 
Eczacı Basri, Tecimer ve Ko

operatif direktörü izzet Koçalc, 
Sail Arif ve Sait Ömer ticıretha· 
nesi direktörü Arif Cemal, Zira· 
at Bankuı Mensucat fabrik11ı 

direktörll Sülıi'iıi Suzeu, Manifı 

rura tecim er leriudeu Zıyll Kurt 

tep~li, İşbınkıııı direlı.töı Ü Zuhat, 
Tecimer Huao Ramu.au oğlu: 
Manifatura tecimerlerindeo Sılıb 
Hamza oğlu, inkişaf şirketi di 

rektörll Kemal, Fabıikator Nuh 
Naci, Menif.tura tecimerleriuden 
Osman Altıkulaç, Bakkaliye ttci · 
meri Mahmut Eevliya oğlu. 

Bu yılki İdare heyetinden çı
lı.anlar, Tarım bankuı diıelıtörll 

Fazli, Hızım, Aziz Köse oğlu, 
Tecimer Turan Güvenç, Ftyıi 

Dural. 

Yeni girenler; Sükôti Suzen, 
İşbıukoıı diıektörll Zuhal, lnki 
ı•I şirketi direktörü Kemal, Malı 
mut Evliya o~Ju• Osmıu Altıt.u · 
loç 

Yeııi İdaıe mecliıi bugün ıaat 
onbirde toptanaralıt Baıkaulık di 
vanıuı seçecktir. 

Portakal ihracatımız 

GUnden güne çoğalıyor 

Dörtyol ve Koundao son gün
lerde ~ehrimize bol mikdaıda por· 

takıl mandalina ve limon gel· 
mekle beraber ıebrimizde de kom· 
fU illere fazlı mikdardı göoderil · 
mektedir . 

Bütün bu gire\ ve çıkıla rağ· 
men fiatlar normıldır . 

Çiçek hastalığı rnı 

Bazı köy hayvanlarında çiçek 
hastalığı görlllmüş ve baytar rlay 
resince bunlara t§ılar yapılmıı

tır · 

Saatları nasıl aşırmış 
Yuıuf oğlu Ahmet adında 

birisi komıusu ıaatçı Mahmul oğ
lu Mtbmedin keııdısiııi araııra 

dükkanıoı emaneten bırakmasın· 
dan istifade ederek mubıel,f ta· 
rihletde allı tane aaatı çaldığı şi 
kayet edılmiş ve yapılan incele 
mede çı lınan sıatlardau birinin 
malıinrsi suçlu Ahmediu karde 
tirıdc buluum •flur. tabkikah de
vam oluumaktodır. 

Çalamadan yakalandılar 

Kanııranıo yanında Mıdhatıu 
deri ve k üsle fa brikuıoa gecele· 
yin divar atmak ıuretile habe11iz 
giderek bir mıkdar köıeleaİRİ gö
tllrmek istemi1lerse9e amelenin 

vaktıuda haberdar olmaları yü
zünden bura muvaffak olamıyarık 
kaçtıkları hııber verilıuiı ve yıpı· 
incelemede bu jşi yapmak iste 
yenlerin Seyhan uramında oturan 
ameleden Mehmet oğJu Yuıuf ile 
arkadaıları hüriyet uramıo Ja otu 
rau Tunuslu Ahdullııh oilu Salih 
ve Adanalı Abdullah oğlu Hakkı 
olduğu anlaşılarak her üçüde ya-

lan kalanmİ§ ve haklıkındı tutulan 
inceleme ka.ılırıyle Cumhuriyet 
genel eavamaolığıua verilmiştir. 

20 ilk kılnıııı 

Şııılacak şeyler 

Habeş Rus şairi 
- - --

Bir kaç ıene evvel büyük Al1b
1 

edibi olan Göteoin baba tar• 
dan Türk olduğu iddia edildi · B 
nuo ne derece doğru ilmi dökülll' 
iare istinat ettiğini bilmiyoruz · 
ten bunun bizim için ne ebelll' 
yeti olabilirdi , Bu şecere ded•'. 
den bilmem kaç batın yukarısı ıı 
kınına dayanan Göteyi Alman 
hasının sembolü olmaktan çıkKraıP1 

Biz bunn it' uik ve geçtik · 
Fakat timdi de büyük Rus .'\ 

Ruı romantizminin en karakter•~ 
mümessili olan büyük Puç kinin 
tarafından lidbeş olduğunu ögrr 
yoruz . 

Meğerse 1719 da Moskovada 
ğup 1837 de Peıreeburgda bir da 
loda ölen Pnçkin'io anoe~i Ruı1'~ 
hicret edip orada yerleşmış olao 
[ Deli Petronnn Arabi ) adiyle ~rl 

H 1. p . • u I~ bur olan abeş ı rensın.torııo ~· 

Bu Prens Çar ordusunda ~ 
yük işler görmüş ve 1781 de. 
müş . Torunu asil bir Rus ayleı•~ 

1 . b' j ortanca oğlu ile ev enmış ve ır . 
tane de çocuk dünyaya getirıo•! 
bilhassa o zaman içio çok garip .. 0 y 
bu izdivacın en küçiik mahsulu ~ 
Rus edebiyatının en büyük çeb 
!erinden birisi olmuş : Puçltio · 

Damarlarında Afrikanın kı~ 
kanını taşıyan bu Rue şairi timdi~ 
şamış olsaydı, Habeşistana düşıD 
lık kösteren büyük lngiliz:edibi (ı.'f 
car Şov)ın karşısına dikilip fi• 
bakkınıo dtğerli bir müdafii olı1I 
idi dersiniz? 

Dimağlarımız Radyo 
oluyor 

İlim dPnileo Sürpiriz kuıusu lr 
bilir bize daba ne şaşılacak, ne b' 
retten ağızlKrımızı açık bırakacak 
cizeler hazırlıyor. 

Bir Alman profe•örü, M. fo~ 
insanın )RYa§ yavaş Elektro- ~ 
yetik dal!(alarıoı verip, alabiltcd' 
iddia ediyormuş. Amıııa radyo ~ 
tasile değil , doğrudan doğruya 1 

di dimağı ile .. 
Bu, hakikat olduğu aoda fi~' 

lerimizi , hislerimizi, beyecanlarıııl 
kelimelere, yazıya biç bir ıeye ııı 1 

taç olmaksızm karşımızdakilerlr 
badele edebilecekmi§iZ . 

İnsanlık için ne güzel, oe id 
bir hayat başlıyacak. ; 

Yalansız, riyaoız, açık bir h•1 ıl ' 
Çünkü; ne düşünüyorsak, ne du ,Y 
yorsak esrarengiz dalgalarla diğe 

rine belli olacak. ~ 
Bu auretle düoyarla bir çok ı 

tülükler de kalkacaktır. JI 
Başta milletlerin ba§ırıa bel:i ~ 

iki şey, diplomasi ve ca•usluk. · rf 
1 

Aşağı, yukarı, büıüo i bıirasl•.ı 
kötü emell;rin tatlı dil ve giiler 'ıf 1 

maske edilme•inden ibaret olan \j 1~ 
lomasinin artık iş görmesiue iıP~ 
kalmıyacalttır. 

Cdsusluk da öyle .. •' 
Düşünüyorum da ; bundoıı ıı' 

çok faydalanacaklar mahcup iİ§'~ 
olacaktır. 

N. G 

------·----" 
Mesinde hayvarı 

borsası 
ti 
1 

ıJ 

• ..ııeı 
Borsanın nızamnaı•· ıı 

talimatnamesinin 11~; 
zırlanmasına başıart . 

Jıf'' ' 
Hıyvın alım salımının Ş~ ,,ıı 

mizde her yıl biraz daba gelll j 

si ve en çok bryvan çıkatınıt> ,. 
"ıu• 

maaımızdau yapılın 11nı go bİ' 
de tutan Türkofis Meuiode 0~ 
hayvan bors • sıoın açılmasını.' ı( 

f •'" lllzumlu bulmuş ve Tllrko 1 e'Jil' 
•elıbllıli İlb•ylıkçı da tasvip . ,,,. 
diğiudeo etüdlere başlan~'! fJB 

Vilayet baytar di rekto111 ııı'' 
samitıin Karad•ğ ve borsa ".~.ııı 
seri Lutfi Bükülmez BorsJ 0 ' ı~· 

. . bııı•• 
name ve talimatoamuıoı 
maya memur cdilmi§tir. ·ıı,,ı· 

İstanbul hayvan borsası P~ıl ~ 
1• · ·ncele •· ) name ve ta ımatoameeı ı r•• 
. h ıao• ten sou.a bır 1ts1ak ozır ~ 1~ .,.r• .. 

Ilbaylığa ve ilecek ve .. 91 1• 

kaouui muım.lesi tamsınl•" ııı'" 
b. sa 

bayvau bo sası lıısa " 

içinde açıl .. raktır. ·rsfl'' 
u r eııl Jiı 



dnıııı 

·airi 

ük A.lııı" 
urıfı' 

ildi . 8 
dökü!ll' 

20 ilk kdnun 1935 

Küçük hikaye : 

Büyük 

oruz · 1 

ehe!ll 
ded• 

1 
ıô~, - Aziz jan, sen her ne kadar 

torıs . •ııac 
lmao • a tınıyonan da beo bir kaç 
braııı•1 ·Qtdeaberi gözlerimin önünden 
çtik · 'Çtı:ı hıdiseleri tekrarlamak is· 
Ru• .~:ı )orııın . Sırasile söyleyelim : 
0k~ı~rı 1 1924 birinci kiounda oğlum 
ıoıP 't h 

• ··•et •r enüz yirmi yatını doldur· 
u 0& Ut 'L 

d, 1•en, akıllı, ciddi ve aaılza-
vada · bir genç kız olan Jeneviev 
bir d0' ~.burden ile evlenmiş idi . Bu 

· Rusf' kvaç boıum• gitti . Gelinimi 
otao i leviyordum . 

iyte ~ Jeı:ıeviev beni sayıyor ve ba 
rııoU 1 1 1 1 d 
oda ıt .. •t ılıkla mukabele ediyo ı u. 
8l de 2Uo hali biz onunla dostuz. 
ayleıi~1 tı onu keodi kızım gibi t'llak-
bir i• •lıneği aslı bırakmadım . İki 

etirrııi~ 'nç böylece yaşıyorlardı . Jera· 
~ariP1 .. 

0 Jı .~. Joneviyev ile ıolışması ge-
hsu u •tı F k 1· . . 

çeb'' ·ıd :. a at ge ınım ona yıne 
io . ıgı kadar guç gösteremedi . 

0 
kıır r?0 ıın bu hafifliği bıtımı dön· 

timdi 11 ~ Uyordu . Oğlumun iğrenç bir 
düş111'1 c, olduğuna büküm ettiriyor. 
dibi!.,. .

0
• kıygo veriyordu . Gelini 

IJ V' ltı " 
P 1 f, ocliı:ıli almak için bazıo oğ 
i otur .~ 0 •cı söz söyliyordum . Son

O 1 
111 tekil düşüodligüm ıçin ken· 

dy keı:ıdımi tenkit ediyordum . 
~0•1ilı duygusu üstün geliyor . 

1080 1 ,uınun ıuçlarını bağ•§lıyordum. 
ne bıf ·Oç kuııina ıakin sabırlı ol 

acak t İçin öğfitlryordum . Fakat 
lenılmeyeo şeyi geldi yınaı-

1. po~ . 
- ııı. Jtnevıyev boşanmak iıtedi . 

iltct~1, Odan sonra Jerarda metrui 
d f' 1 yo ~ I evlendi . işte büıün bu fe-
uy• 1~1ar hep o kadının yüzünden 

uııu , O dı ötelıiodeo daha 

olar•"' • değildi . Ben vılıa kahra· 
ye ııı~ 

1 
olarını gerek olm•dığı yerde 

rlr ' 
1'l•malı iatemem. Her gün böy 
leyler oluyor . 
Birbirlerinı alıyorlar . Boşanı· 

•lar . Adam yeni bir eş bulu-
b•1 

1
' Kedin çoculdarile uğra§ıyor, 

e d••' ~p bunlar olı&"ın şeyler . Ce· 
diğtrf 'lctj yine düzeltmeğe kalkıf · 
ok 1 1

1

hlıın , fılhalıika il..inci geli
ltı Miıeliodeo biç boşlan mı yor· 

la JI ~ııı · O brndeo korkuyordu . 
.. !. ile olduğu halde oğlumun ba

rasl•,ıı klrşı olan bir parcacık say 
ilerl.t lıo d r 'I 1 a yıkmaya çabalıyordu . 
1~:1~ 

1 
•t oldukça maharetli idi Mağ· 
0ğluınun onuo yıoıoda ınut· 

,ı 
1 
göriindllğünii söy !emeğe borç 

•" ıı! ;uııı . Ondın daha fazlı ne iı
aş•~ ·1bilirdim ?. 

1•oeviyev ve Mi~erlin hemen 
~~ı:ı •yrıı ya§t• idıler. Birbir 

1 evvelden tanıyorlardı. Bu ' . f1 ,
1 
•çin keyfleri dıhA büyüktü . 
'tıleıiıııin her biri baoa d,ğe· 

1 Q 
d YUtınuş oldıığumu kıoeyor-
11: lliç birine bağlı olmadığı· 

rf1 6' 11 °Y.~edikçe beni cü•üın işlemiş 
tı8' /'.llOrüyorl:ırdı . 
,,oı b ·•:111 yok ! Eğer onlardan bi· 

• ' 111 keodi halime bırık11 idi, 
şd1 '1; :;• fena maıınıele görmiyecelı-
IİI~~ •va§ ılanında insan blltfio 

1 11 iı:.. .. 1 1 • JO 1 ı gosterem· z . f o acagı · .. ıa•1 •rı, 
bi1 lla · 
~ ~ ~nutuyordum, fakıt lıuou 

ı C
0
1, ' biliyorsun. Birinci teehhlllin· 

•i01 .ı- i ~olduğu gibi Jerarıo bu karı· 
e' ı •od .,_ d B b a lı.i çocuğu var ı , u 

ıı.~·0 ,•ık11 ocağın olıo iki çiftin 
v 110 

;· ~~ 11 gelelim . O, onlıırı ne 
ofll ' g · 

111 ·~ı ı 'tekse o kadar fa:ı:IH snı· 
;ı• · ' ıı Ak · · · d ö ı~· l~ · §ım üzeıı evıoe o· 
ı11 ~·ın ki 'rd 4 0 hemen ço:;u arın• 
. ,19· 1~ L 

1 
• Kızı ile şaşılacak dere· 

1ı' QaL 'I. • 
" 1 ~ tı .. •ı.,ı bir zevkle b,b,k oy-

o' 'uç··1ı . 
r•~ ·ıııi~ lt lerle , ğlenmek içi o bır 

9~rP 1)1 b· ve incelikle onları sever 
e91 ,~ l,İtd'ır komedi muvaffakiyeti 
ııı~O 1 ı 1 1 

• Soma rolünü yavaş ya -
\ı,tıı'ıntar . Fakat benim yı· 

5ııı• \ 1i hhut umumi bir yerde 
Ye~ Çocukl.rı olan büyük: 

anne 

1 Frıo11zcadan : 

lerioe raıt gelirse aynı sevinci du
yar' ama bunlar daha bllyük ol· 
dukları için onlara dahı cıddi gö

riloür . 
Oa yaıında o!ao Hüget ile u

zun uzun konuşur . Ona ığlıyıo 
cay• kadar güldüren hikaye an
latır . Jaka gelince o babasının 
ata biner gibi oturur lcurıuodao 
asker ve tenekeden otomobil oyu· 

nu oynar . 
Bu dört cazibeli mahluku ben 

de delicesine ıeviyorum. Ve onla 
rı biç birbirinden ayırmıyorum • 
İşte bakiki mıhrumiyetim ıimdi 
burada başlıyor . 

Aklıma delice bir fikir geldi. 
Bu biıbirlerini tanımayan ve bir
birlerini asli görmiyeo çoouklırı 
ne içi o bir araya geiirmiyoru m ? 
Bunlar oe de olsa kız ve erkek 
kardeştirler • Aile batına katılan 
bu ( yarım ) kelimesi yok edilme
ıi gerek olan bir kıydü ıart gibi 
faız oluomımal mıdır ? Sana ıöy
liyeyim ki bu çocukları bir uaya 
getirmek niyetine J erar asla razı 
o.lmıyordu . Böyle işleri zevlıle 
karıştıımak için benim gibi bir 
ihtiyar budala olmalı . Annelerin 
hiç biri de bu taktım işine razı 
olmıyacaklardı . Ve işle ıııatrur 
bir memnuniyetle ben de yıpiı
ğım bu iıi, budılalığı ile mütte
hem olınlc, kendi kendime bışar· 

mağı dDıüodnm . 

İşte bakın bu it bıısıl oldu: 
Eğer ister iıen dabı ıçık ol

muı için çocuklıırı annelerinin 
adlariyle ıöyleyeyim.; 

Tony Mişrlin ve Jiael Miıelin 
ilk evveli geldıler. 
Kuıııral ve peope olan küçük kız 

güzel bir İngiliz bebeaine ben:ıi
yord11. Oi'landa tıpkı Jcrare ben· 
ziyordu. 

iki ıiyah ioatcı gözlerle ıy
dıolıoın yuvarlık bir yllz, kliçfik 
rdam dı bu beozeyiti tıiliyor , ve 
bıbasınıo tavru hareketini kopyı 
etmeğe çalıııyordu· 

Soord Hoket Jeoeviyev ile 
Jın Jenediyev geldiler. Bunlar ö
tekilerden bir kaç yıf dıba bil
yUk oldukları için bir koruyucu 
11fatını takındılar. 

D.vetlilerim bir müddet he 
men bir inumtı?mazlıkla ıaakıo 
tııkıo bakıotılar. 

Fakat, Asri bir davette, eğer 
kendimi aldatmayoream, bir çevre 
yuıtmak için beo araya girdim 
Oda hizmrtcime kahvelti hazır 

lattım. 
- Aziz dostum; aen hiç, bir 

çikolata bir kağıt balvaoio, kay
makli böreğin kudretine delil ol
dunınu? hiç sayilacık bir zaman· 
dan sonoa konuşmalar bı§lıdı. 

Demin konuıtuğu, ısmatalı 
ve ıen 2 ülü§ler bellisizce adımı 

söyledi . 
Hoket Jeııe Viy•v, .Toni Mite 

li himayesine :ıldı, biri de Jısel 
Miaelin, Jao Jeııediyevio önünde 
gösteritler yapıyordu . 

Ben meauttüm. Tedbirıizli
jrımdea çıkacak neticeleri o za
man düıüomiyordum 1 

Güzel bir yaz gilnü yııııyor
dum Giloeş evime girmişti. Hiç 
şüphesiz sen buna güleceksin •e 
büıün bunlar sanı adi göriioecek 

Falıat bir kivancıa ufak olma
sının ne ehemmiyeti var! bu pek 
ala kabul edilir. Bize tanrıdan ge 
le.ı bir pRıCa eyiliği kutlulıma
ınak için lıergünkü bayılın fena
lığına ve şışkııılıimı karşı az çok 

mlrılJanlyoruz· 
H <r şey yerinde gitıi. Scvgıli 

küçüklerim llmidimdeo fazla eğ· 

ı hıadil•r. 

( Tnrlc Spıft Sayfa : 3 

Görülmemiş bir kömUr 
istihsal rekoru 

Ermenistan Cumu- -------------------! 
15 1 

18 Kanunu e ··vel çarşamba akşamından itibaren 

27 Sooteırio 1935 tarihli Pıav
da "Moıkon,, dan: 

Dilnbuı Prokofyef kömllr oca 
Aında Zeyneddin •dındı bir Türk 
amelesi Stehıaof usullerini lıul
laomak ıuıetiyle bugüne kadar 
göriilmemit bir k&mfir iıtibıal 
rekoru elde etmittir. 

Z•yoeddio 6 mesai saatı için
de, elektrikli kazma ıletiyle 981 
ton taı kömürü elde etmiıtir. 

Harkof Traktör fabrikaaı da 
her ikibuçuk dakikıda lam bir 
Traktör meydana getirmektedir. 

Bu fabrika evvelce bir mesıi 
gllnünde 85 Tr1ktör çıkarırken 
şimdi 144 traktör meydana getir
mektedir. 

riyetinin inci yı ı 

28 Sonteşrin 1935 tarihli Pravda 
1 

« Moskova » da ı:ı : 
Bugün gazeteler Ermenislımm 

Sovyeıler ittihadına girmesinin 15 
inci yıldönümü dolayısile maka
leltır yaımaktadırlar. 

14 üncü aeıra kadar müstakil 
olan Ermenistan o zaman üç dev
let arasında taksim edilmişti. Son 
zamanlarda Çar Rusyasının siya
seti iıe Kafkasyada Ermeniler'e 
Azerbaycan Tıirklerini daima bir
l>irlerine düşürerek bundaı:ı istifade 
etmek ve katli4mlar tertip ettire
rek her iki ulusun çoğalmasına 

Bilhaua 1905 de bu mücedelc- ı 
ler pek büyük bir vusat aldı . Bu 

.-Asri Slne•anın-. 1 
Zengin ve fevkalade proğramı iki büyUk 

film birden 

1- Gizli teşkilat 
aşk,esrar , muamma , heyecanla dolu 

2-Petrol muharebesi 
Merak la takip edilen fevkalade güzel sergüzeşt Cılmi 

Pek yakında : 

Uçan şeytanlar 
6236 

Stalingraddıki Traktör fahri 
ka11 d• şimdi bir it gününde 160 
traktör vermektedir. 

mani olmaktı. 1 
d h ti 0 1 '"'. arda Çar Rueyası ıila.b ve cephane verınek suretile her .._ __________________________ ,: 

Busikeo 1 adında olup demir 
iıleriode büyük rekor sahibi olan 
bir amel~, kendi tezgihındı timdi 
gllode 662 dinkli yapmaktadır. 

Son zamanda lvaoon '§t!hrio
deki Meosucll fabrikaeındı tek 
bıııoa 144 tezgahı idare tlme§'e 
muvaffak olın La!ışioı adındaki 

ieci kadın ıimdi 216 tezgahı kul
laomıt ve 7 sut içinde 2314 mel 
re bez dokumuıtur. Aynı rekoru 
diğer iki hem§ire de elde elmit 
tir. 

Vagon fabrikıluında ıenelik 
plan 11 ay içinde yüzde on faı

luiyle bitirilmiş ve 80,685 yeni 
vago:ı imal edilerek oıkliyata ve
rilıııiştir. 

Eski 25 kuruşluklar 

Finu bakanlığı defterd1rlılıla· 
ra ve ıııalmüdürlerine bir tamim 
yaparak eıki 25 kuruelokların 
vezne ve mal uodıklarına geldik
çe piyaıaya çıkarılmıyak yt:oiden 
ba11lıcık olıo 1 - 5 - 10 kurut· 
luk ve 20 paralık nikel paraların 
bHılmuında •kullanılmık üz~re 
darbhaneye ~öoderilmuini bil 
dirmitlir . 

Zamıo lceodilarinia mllmkün 
olduğu kadu sık ıık bir araya 
toplamamı benden ricı ediyorlar
dı . 

Ah, şimdi dostum; yaptığım 
bu bar~ketime cevap veri bunu 
oğluma bildirmelimi yim? o der 
hal genç karısını ıöyliyecek. 

Bu halde Jeae Viyevi de bun
dan haberdu etmeğe borçlu ol 
mazmıyım? . Neticeyi ryice biliyo 
rum. 

iki IMraCı da teşvik ediyordu. 
.---·-------------------------------~ 1917 -1920 sivil savaşlarında 

da yalnız iki buçuk yıl içinde 
(480,000) Ermeni ya öldürülmüş , 
ya açlıktan ölmüştü . Yani Erme
nistan nüfusunun °lo 63 ü mah
volmuştu. Bundan dolayı 1922 yı
lında Ermenistan nüfusu yalnız 
710,000 den ibaret kalmıştı. 

Son on beş yıl içinde bn oll· 
fuı utmıı ve timdi (1,148,SOO)e 
çıkmı~lır. Siviı savıgta :emamen , 
mıhvolın endüstriyi ayaklıodır · \ 
mak için 1 milyar Rubleden fazla 
sırfedilmiştir. 

İDkiliba kadu billllo Eımenia 
tanda yalnız iki bakiz mıdeni. bir 
koDyak fabrikııı, bet deıi fıbri 
lıuı olduğu halde şimdi 2 büyük 
mensucat fabrıkaeı (senelik m1.
mulatı 14 milyon metro bez ve 
2,200 ton iplik) bir kıç kimyı 

koabinuı. 17 milyon kutu kon
serve veren konserve fabrikaları 

on kadar bakir madeni ve saiı e 
mü:>sseseleri işlemektedir. 

Bütün fabdkalarıo sayılı 187 
rlir. Bunların senevi mımuliitı 145 
milyon Rubledir. Bu milıtır 1919 
İltihsalinden 83 misli fazladır. A
mele adedi 110,000 i aşmıg!ır. 

Ziıaalin ylizde 80 i Kolkhoa 
halinde toplanmış, ekilen aru! 
62 bio h<lclar artmak surelile 
154,000 hekt.ra çıkmıştır . 

Son 11 yıl içiode meyve bıb · 
çeleri 1abusı 8,000 hektar art 
mıaıır . 

TDlilo ve ipekcilik de iakiıaf 
etmektedir . 1 

Av bıyvAnları gımel sıyıaı yüz- ' 
de 17 çoğalmııtır . 1 

Evvelce Ermeniıtaolı Azarbey
can uuıodaki dO§mınlık yerine j 
doıt mllnaseb< t kıim olmuştur . ı 
Çor zamanında yllzde 90 ı oku
ma yazma bilmiyeo Ermeıiler ara· 
raaıoda şimdi ilk okuma - yaz
mı kurı:arını geçmiyen yolı gi
bidir . 

TAN Sinemasında 
Bu ak§anı 

Göz kamaştırıcı dekorlar, çılgıolık, gençlik ve hayat baştan aşanı 

renkli bir film 

T unc vücutlar • 
Baı rolde Amerikanın en büyük ko nidyenlerinden Eddi Cantor sizl 

iki saat daimi bir zevk ve neşe içerisinde bırakacaktır. 

En büyük yıldız FRANSlSKA. GAAL gösterildiği her yerde pHrlak mu· 
vaffakıyetler kazanan 

Küçük anne 
isi ve en güzel filminde pek çok alkış toplayacaktır 

Ayr - ~- - tt!ST• • 0~ MIK in dehşet ve heyııcan dolu ateş saçan filmi
nin bir:noi dı.vreei ib bir pordelik temaınen renkli SILLİ ::ıEN FONİ 

KlRAL DAGOBER 

ll4Te edilerek fevkala.de bir proğramlu 21--12 - 935 cumarteıi akşıı
mıodan itibaren gösterilmesine başlanacaktır 

Pek yakıoda: MAURICE CHEVA.LIER yi 200 Holivut artisti ile be· 
raber FOMI BERJERDE göreceksiniz. 

Dikkat : Proğramın çok zengin olması dolayısile sinema tam aaat 
8,30 da baılıyacaktır. izdihama mahal bırakmamak için kit~miz sa at 

altrdoı:ı itibaren açık bulundurulaco ktır. 
6254 

Alsaray sineması 
bu akşam 

Canbaz, kuvvet oyunları, akrobatik danslıır başlıyor. Bayan Sidüı:ı
y11,Bay Reuf,Bay Alinin harikul4de hünerlerini görmek ve hunun üstüne 

Kadın .. 
parmagı 

MUmesslli : Vallasberi 
iki büyük artistin şahane filmini seyretmek için bu akşam her halde 

Alsaray sinemasına 
gidiniz. Fi&tlarda zam yoktur. güzel eğlence ve heyec1n fırsatını 

kaçırmayın 

Yakında: Define adası Annelerin her biri kendi ço
culıluıoı kanatları altına alııcık

lar. Küçük kuşlar arlık buıa em
niyet edilmiyecek ve tliphelen
diğio kayğuyu duyıcagım. 

İlk ve Orta okulların sayııı 
1147 dir . Bunlardı 213,500 ço-
cuk olcumaktıdır . 47 teknik mek 6255 

tebile amele fakfilteeinde de 10 228 :----------·--·---------..;;:;,;:;__...J 
bü1ük ve hayret verici Türkçe film 

Susmalı daka değerli mı? Fa
kat Artık her ıeyi maliiın oldu. 
Bununla benber ber ıeye karıı
dan bakalım. 

Bu çocuklar kudeştiler. Eğer 
hayat onları biisblitüo ayırırsa bel· 
ki bir göo birbirlerine gerek o( 

mıyıcaklar mı? o Zlman onlara 
birbirlerini taoımayı ıevmeği öğ
rettığimileo dolayı baoıı nıınoet 

dar olmıyacaklarmı?. 

talebe tahsil görınektedir . ' 

Şimdi hepsi ıon devrede açıl- 1 
mış 7 yükı<k melıtep vardır ve bu

ralarda 7200 talebe okumaktadır.! 
Buolardao soıı on yıl içinde 4000 
yüksek tahıilli genç çıkmıgtır . 

Er~eo!ıtandı enelce 5 gue· 
te vardı _lıı b~ol~rın g~nel trajı 
10,000 dı . Şımdı 200,000 tirajlı 
67 gızete çıkmaktadır . 40 İlmi 

CAraıtırma En8tİtfiPÜ , 10 büyük 
tiyatro ve hir kaç lı onaervatuar 
çalışmaktadır . 

Fenni nasihat ve bilgiler 

Tifodan ve bütün Mikroplarla hastalıklarJan kaçınmak için yağ
mur l ırıv ı y.ıhır hıngi bir şıkilJı bulun'°ıyan ve hakiki kaynak 

olduğunu daimll. isbat eden 

A y r a n kaynak 
Suyundan içiniz 

Suları yağmurdan bulanan pınar! ır fennen sabit olduğu veçhilo , ha
kiki ve d• rinden gelen pınar suları değil, sathi pınarlarJır . Bu sular 
doima kirlenir, bulanır, mikroplanır, tehlikelidir. 

Bunun için sııların berrak olıınıuı seçiniz, ve bu, sıhhatınız namına 

Para biriktirme düşüncesinin gelişimine 

yardım etmek arzusunda bulunan Osmanlı 

Bankası 1906 senesinde kurmuş olduğu 

Kumbara usulünü tekrar yUrUtmeğe baş
ladığını sayın halka bildirir. 

Su iş hakkında bilgi elde etmek istiyenler 

Osmanlı bankası gişelerine baş vura-
bilirler . 6222 7-8 

·e·n·m·ü·h-im-en·d-iş_e_"_iz_o_ı_au.n ... -6-11_1 ______ 1_0_3_0 ______ _,l, Define adası - Türkçe film 6233 



• 
!ıayfa 4 ( T 11rk ~~zfl ı 20 ilk kdnıın 19 

lngiliz dış bakanı Sa· 
muslin istif ası 

- Birici aayfadan artan -
tarından : 

ltalyaoların 300 telefat verme 
•ine nbep olan muharebede Ha
beıleıdeo ölenlerin uyısı SOOdUr. 

İtalyanlar , dar bir geçidi tut 
muılar ve Habeşliler buraya ıo 
kulmuşlardır . Habetliler botaz 
boğaza kanlı bir kavgaya giriı 

mitler , t•nklarıa , uç'lklırıo ka · 
tıldığı uzun bir uvaştan ıonra 
geri çekılmiılerdir . 

Tığre cepheıiodeki ltalyan ka
ragoll~rına , Makalle güneyinden 
yapılan bir Habe§ taarruzu pllı
lı:UrtUlmütlür . 

Londra : 19 (A.A) - Morining 
Post a-autesi diyor ki : 

"Hor, munbasıreo kendisi meı· 
gul olmadığı bir siya .. ınn aleti 
olmuıtur .,, 

Deyli ekspireı de diyor lci : 
"Bu i•tifa muhaf•zakir parti 

nin ıol cenahının bir zaferidir . 
Baıbakın düımanlırını te•kio i
çin kanlı bir kurban olarak Sa 
mueli vermiştir . 

Taymiı de şunu yazıyor : 
"Bu iıtifı, çekinilmesi kabil 

olmayan bir hıdiıe idi . Bu hır 
adam için mazur görülebilecek fa
kat bir nazır için mnur görüle 
miyecek olan bir bataoıa sonu
dur .,, 

Londra : 19 (A.Al - Horun 
iıtifuı bugün dıf ıiylla)a ait mü
him bir müzakerede bulunacak 
olııa kabinenin mevlrdini kuvvet 
lendirecektir . 

Gazeteltr, İngiliz •iyasasuını• 
çok mühim bir döoüm noktaııoa 
geldiğini yazıyorlar _ 

Yayınlara g5re Hoareye o•lrn 
Çemb.rlayn balaf olıcaktır . 

Fakat ba tayin muvakkattır . 
Cenevre : 19 ( A.A ) - Millet

ler Cemiyeti konseyinde Eden, Pa
riı tekliflerini her ne oluraa olsun 
meriyPte konulması icabeden tek
lifler olarak ileri slirülmediğini ve 
iki hükumetin Habeş ve ltolya hü
lı:Ometlerile Milletler Cemiyeti ta
rafındarı kabul edilemiyecck her 
hangi bir teklifı ileri aüremiyecek
lrrini söylemiştir. 

iki tarafı uzlaştırmak yolun· 
deki bu gayretler lngillerenin is
tediği gayeye varılamamış ise İn
gıltere bu yolJa ılbvamdan vaz
gPçecektir . 

Eoodra : 19 (A.A) - Kabine 
dı§ Bakanı Samuel Hoarın iıtifa
ııoı kabul etmiştir . 

Mısırda satılan yaş 
meyvalarımız 

-

' 
1 

B M Adana uameleleri -
orsası 

PA ~!:.!' .. ~e KULA 
Kilo ~'iyatı 

CİNSİ En En çol 
Satılan Mikdar az 

IC. s. IC. s. KUo 

.11.apımalı = pamuk 
Piyasa parlağı ., 36' • 36,70 
Piyua temizi ,, 31,50 34 
lane 1 38 41,50 
iane il 36 
Ekspres 
Klevlant 

YAPACI 
Beyaz 

1 1 1 Siz ah 

Ç 1 G 1 T 
Ekspres 

1 1 

iane 2,37,5 
Yerli "Yemlik., 2,15 

" 
"Tob umluk., 1,95 2 

HUBUBAT 
Bu~day Kıbrıs 

.. Yerli 5,75 

" 
Mentane 

Arpa 3,62,5 
Fasulya . 

Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Si sam 1 15 

UN .... Salih 800 - 700 .. ... " ·- .ı:ı .ı:ı .. Düz kırma .. 
~.~ 

Simit .. :::ı-

ô" ı-,,...-Cumburiyet 850 :::~ 
:..: "' - .. 750 
"'" Düz krıma ,, .... "" 

Alfa .. 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

19 I 12 I 1935 İŞ Bankasından alınmıştır. 
San.tim p.,,, 

Hazır 
1 

6 41 Liret 11_2! 
Rayşmark 9 89 

1 inci K. V udeli 6 19 
Frank" Fransız., 

2 inci K. Vadeli 6 18 Sterlin "foııilis., ,616 50 
Hint hazır 5 75 Dolar "Amerikan., 79 80 
Nevzork 11 15 Frank "lsvi~re,. 

1936 

Yılbaşı piyangosu 
Biletinizi ... Lüks bakkaliye kişesioden .... 

Osmanlı Bankası altında 

-Alınız -
ikramiyeler : 500 bin 200 bin 100 bin 50 bin v~ 300 bin mli 

karat . 
A>rıca Notere tastik ettirilerek 50 ve 60 kişilik listeler tertip ve 

sııtışıı çıkaı ılmıştır. 

Şansınızı bu suretle de deneyeb !iminiz. 
ikinci liste 1/10 ıuk 30 numnrıı 60 kişi orloklJr 
Üçlincü )ısta 1 /20 lik 50 numara 50 k şi )) 

DörJliocü liste 1/20 lik 30 numara ve 1/10 luk 15 numara 60 ki ~ i 

_ 
1 

ortakt•r 

Alikalı dıyrelere g len ha
berlere göre, Mı•ırda Tüıkiye ya 
meyvalarına rağbrt artmıştır . 
Bilhassa Türle elmaları çok arao 
muktı ve ucuzca utılmaktadır 

Bu arada mühim miktarda lıavu 
da gönderilmi§tir . Elmanın ki 
losu 1,8 3,5 keıtaoeuio lıilos 

3 -2,8 oavunun 100 adedi 15 -
750 mısır kuruwuoa ıatılmalıta 

. 6223 
12-13-14-15-18-20-22-24- 26 - 28-31 

D 

o 

dır • 

Almanyaya satılan 
fındiklar 

Birinci teırin ayı içinde Al 
manyaya 2 milyon 845 bio mark 
değerinde 3219 lceotal fındık it
hal rdildiği ve bunun tam dört· 
te llçlloün Türkiyrden gönderil
diği haber alınmıştır . Fındıkları 
mız lOOjkilo batına cif Hambur 
56 · 57 lira üzeriııdro kolaylıkla 

-

müıteri bulm.ktadır. 

Yitik mühür 
18-11 - 935 çarşamba günü 

Mustafa Gözübüyük imzalı müh · 
rümü kaybellim . Yenisini alaca
ğımdan eıılıisinin hükmü olmadı-
ğını ilAn eylerim Ceyhanda 

nalbant 
C. MUSfAFA 

g 

j 

-
Yeni Eczane Pai fü - 1 

meri laburatuvarından 1 

' Kimya!{er Abm,ı Rıza ve Ec- 1 
zacı Sadi tarafıadan hazırlnnıın 

ve yakıoıla sııtışa çıkarılacak 

Kolonya, lavanta, losyon, kırem, 
ve biryontinleri bayram için en 
eyi bir hediye ve kibar,inr.e ruhlu 
Zdvotıo zerafdtini artıran rakipsiz 
pıırlüm~ri eşyalarıdır.6232 

14-17-20 

-
Yitik tezkire 

39 Değ livasının topçu tabu 
runun ikinci bölüğünden almış d· 
duğum teı his tezkiremi kaybettim. 

Yenisini alacağımdan eskisinin bük 
nıli kalmadığını i!An ederim. 

39 Dağ livasının topçu 
taburu ikinci bö!üğünde 

Asım oglu 

c. MAHMUT 

Seyhan P. T. T. başmüdürlüğünden : 
1- Eksiltmtiye konulan İş beş 

ka başka boy ve kolınlıktıı 1108 
adet çıralı çam telgraf direği• lir. 

2- ihale acık eksiltme suro -
tile yopılacııktır . 

3- ller diı eğin tahmin bedeli 
4 liradır . 

4- Eksiltme ihol ·si 23-12-
35 loribinde pazartesi güı ü saat 
15 de Adana P. T. T. başmlidüri-
yttı binasındaki eksiltme kom is-

yonıında yapılacaktır . 

5- Muvakkat teminat miktarı 
332 lira 40 kuruştur. Adıınıı P.T. 
T. başmiidüriy.ti sandığına teslim 
edılecek ve alınacak makbuzla ko-
misyona müracaat olunacaktır. 

6 - Bu direkler Tarsueun Oü 
!ek nah iyesinin Boğaz kioir mm-
tnkası lşemik ormanlarındıın ke-
silecektir . 

7 - lotiyeııler şartno mesini boş-
müdliriyet ayniyat ınuhasipliğinde 
görebilirler . 621 1 

7-12-15-20 

1 
1 

, Tl~j R l<iYE 

llRAAT 
~-A\NKA:31 

DAoA .. · 
t3iRiKTiRe:N 
RA~AT ~D~R 

Adana P. T. T. başmüdürlü~ünden: ı-
8 eledi ye 

1- Eksiltme kapalı zarf ıle-

dır. ve 6-12-35 den itibaren ek- ---------·---------------"' 

ilanları 

si itmeye C ' karılmıştır.iş 1915 adt t 
başka başka boy ve kalııılıkta çı

ralı çam telgraf direğinin kestirip 
teslimi toohhüdüJür . 

2- Evrakı şartname ve Ioı · ni 

ş:ırtoıımedir . 
3 -Bu dirtkler Sılifkonin Ta

şucu nahiyrsine bağlı AkJere, ış ı klı 

köyünlin denize 12 kilometre me
saf,,sinde Bağnlun ve l\ökço har
man ormanlarır;dıın kes ı l ec · ·ktir . 
istiyenler kendilı ri hrafınJan lo · 
min etli! •n orm:ınlordan Jıı kcse
bilirltr . 

4- Tahmin bedeli beher direk 

döıt liradır. 

5- Bu d,rı kler iki şekilde 
ayrı ayrı teslim şartlıdır. Birisi te
mamen Mqrsin istasyonunda diğer· 
leri F. pıış:ı-MHdin \e F. paşa

Diyarbekir arııııncla muhtelif on 
b• ş istasyondadır. iki şekıide de 
teklif kabul tdilebilir . 

6- Teklif zarfları 23 - 12 - 35 
T ele pazaı tesi gü oü sJot 14 de 
Adana P. T. 1'. BaşmüJliriyetincle 
toplanan komisyonda açılacak ve 

ihale edilecektir. 

7- Muvakkat teminat 574 lira 

50 kuruştur. 

8- Şartnameyi görmek istiyen 
istekliler Adana P.T.T. bıışmlidü

riyeline veyıı mahalli P.T. T. mü 
düriyetine müracnnt edebılirlor. 

9- Teklif m - ktuploıı altıncı 

maddedq gösterilen so ı tlen bi r 
sıınt evvel konisyona verilmiş ol
malıdır. Postada, ve hr r hnngi bir 
gecikme kabul ed ı lmcz. 6212 

7-12-15 - 20 

(1896,44) liıa beclelı keşifli olup, 16--11-935 de açık eksiltme I' ~ 
relile ih•lesi illln edilen, siptilli memur ve kantıır yeri inşaatı , isfı 
!isi çıkma lığından 31 -12-935 p•zartqsi günü saat 01 beşte , ir1 . 1 

dıye dııinıi oncünoı ı iodd ayni şerııit dahilindq, ihal~ odileceğioJ.-n r 
tı·kl i lerin o gün bolediye daimi encüfllenine b~ş vurm ıları ildn olun~ 

6253 

ilaçlarınızı ve baııP ~ 
yağlarınızı 

Ali Nasibi eczanesinden alını~ ~ 

Temizlik s310 183 Ucuzltı~ 

Tornacı alınacaktıt , 
Askeri fabrikalar umuın 

müdiirlüğünden: 
Kırıkkale Fııbrikaları için Tornacı alın · coktır . Bunlardarı :s~::: 

hu! la bulıınarıların Zeytinburnu f rbrikal ·rınJa • İzmirdHki!erin 1 
1

.~,, ' 

pınur tamirhancsinJe, Ankara ve civorıııdakılerin de Merkez ~ob~:IJ'1 
lorında imtihanları yapılacaktır . Kondılerine güvenenler barcır~ 
kendilerine ait olmak üzere hemen Kır ıkkuleye gi.Jebilirler. . 9pı' 

isteklilerin istidaları ıle doğruca yukıırıJa odları yazılı fabrık 
müracaatları. " 7685 ,, 6237 

15-20-25- 30 ikinci kd. 4-9-14-19 

Adana Türk~sözii 


