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Kadın sekreter 

1 
Yazan : 1 

ı Hitlerin manidar bir söylevi 
1 
1 Almanya büyük ekonomik güç-ANDRE l\10ROİS 

rOt?z ıenedenberi bütün dünya
',::~ bir insan tipinin doğduğu 
lı•· '§•f [Amerikada daha süratle) 

il•' görüldü . 
og·· 'ti . Un Nevyorlrnn, Londrooıo, 

0
1~0 ~er bürosunda muvaffak 

, er ıı adamının, politikacıoın 

Ilı avukatın yanıoda çalışkan , ke· 
ıy • IOnktedir ve büyük bir hafı· 
e ~ Bahip olduğu zanıııoı veren 
~. ~Vkalbeşer bir takı •ahibi genç 
~d •dın görülmektedir . Bu genç ı 
~dıo [patronun sekreteri] dir . Bu 

101
0 ııüfuzu çok büyüktür . Ve 

•&ıeı·· · hk ·· lı, .~yı ıyı taoıyan er eı, ıyı· 

,, • .kotülük te ondan gelec•ğini 
ıı,r 1 Yİ bilir. Çok zaman o, işi ma· 
, ' 0de çalıştığı 11efinden daha iyi 

ıtıı·''Ye muktedir olduğuna hüküm 
tır 

1 
E'akat iyi ve ırıahir bir sekreter 

lôı:00una, şefine olan tefevvukunu 
it •rınekıen çekinir . Belki ietidat 
ı:•haretinin en küçüğü olduğu 

~)(.'.' o ıadece daktilo olduğunu 
laııı "Yor . Onun fikirleri daima il
itd hududunu geçmu . Tenkitleri 
lpi;olatır fakat yaralamaıı . Mesela 

er kralı l\1r. Brovna yıvışca : 

\1. "Bu sabah filô.n muharriri kabul 
oee.-: · t., . 5•ntzi unutmadınz değil mi? 

'<ı l'ıne bir gö: gezdirirseniz fena ol
lo~ •arıırım. Biliyorum ki vaktınız 
~ ur.. Öyle düşündüm.. Çok meşgul· 

~'e•.. Bu kadar işlere nasıl yeti§tiği· 
ı.~ l~.§ıyorum Mr. Brovn.. lsterserıız 
~b· ıoyle bır huliisa hazırladım. Bit· 
~; 1 hu/asanın sonuna il/ive cesaretini 
~'.<rdıtim hükmü nazarı itibare al· 

... sıru.z.: 
IQ /fükümlerin hiç bir kıymeti olamı
~ <Qtını bilıyorum. Fakat ne de olsa 
~ ıçin bır çıkış noktası elde buiun
ıı; ak fena o/mıyacagını düşünmüş· 

Ilı. 

~ -ih! Unutuyordum: Bugün gelirinizi 
ı,,~lıyeye .. bil_di'.m•k. içı verilen mühle· 

1 son gurıudur, } akat merak etmeyin .. 
:~ bu iıi ba§ muhasiple bitirdim. Si· 
'1; ~ içm rakamları kontrol etmek kô.fi· 

1 
r... lla! Sonra.. [Basım gazetesi} 

~re/ıanes_iıı.den edebi mükafatlar hak· 
~ da fikrınızı sormağa geldiler. Kız
,;Yınız Mr. Brovn. Ben küçük bir 
ili . hazırladım. Bu hu•ustaki fikirleri
lıo>ı o kadar. y~kından biliyorum ki .. 
eıı!"nuza gıtmı)·ecek yerleri tashıh 
-rsınız.,, 

• • • 
\t ı\.ınerikalı büyük bir aktriı olan 
'~ Ruıb Draper, bir perdelik ve 
~i 'İr.Glifford ve üç kadın,, adlı bir 
/:s yazını§ ve bu üç rolü de ken· 
1
' 1 o ... D •· ·ı ,

1 
• Ynaruıştı. ıuıs roper ıo tem•ı 

ı tıgi bu üç kadıodan birisi Mr.Glif· 
,
0
.'d'un karısı, ikincisi meıre•i, üçün· 
Us" .\J u de sekreteridir . 
. r.Glifford'un kar.., krizin epiyce 
Utııuııu kırdıgı , Egoist bir erkek 

d,'Veti için olduğu kadar '3adeıi için 

1 · tehlikeli olaıı zengin Amerikan 
1 •dıııı sıoıfındaııdır . 

11'
1 ) Meıreı : Hoş, menfaat düşünme· 

(e' tııa . d ı· Q• • rtı11 ve Mr.Glifford'un ke er ı 
•a'· 'hı ,r• 1 ıne biraz neşe getiren bir 
ıfl •dııı 

;ıı lıu .S~kreıer ise ; birbirine zıd bu 
ıııl ltf 1 kı elmaıı araeındaki münasebet· 

ı ' 1 teınin ediyor . 
rOi l,d Kendisinin sayesinde diğer iki 
d~~ 

11 
111 hiç bir zaman birbirlerine 

. 1 •ıg 1 • ı)' •ı . • ınıyor ve birbirlerini rahatsız 
1 ol' lıııyorlar . 

9 rı' Ilı Oııuıı 1aytsinde Mr. Glifford ne 

1 
,o ı 11~1

1'•~in!n doğum günü, ne de ka-
8,pl ~Q • ızdıvacının yıl dönümünü u 
.rı 1,· tıııuyordu . Yine onun 1&yesinde. 
- • k' 1 · ı; Mr . Glifford'ı işlerinden ess hk 
IJ~' ~~ı' ) a tahsis ed•ceği biraz zaman 

llııyordu . 
~ 1ır 0 I• kıskancı idi ? Hayır çünkü : 
. ,.ı .. ~., 1 . k k 1 e' -ı, ıır se reter patronuna aşı 
·ıP ~o llı•ı . Böyle bir şey onunla 
ıJ' 9 ~ ı,,1t0 ııu arasındaki müııasebet · 
,ıııı~ 1

1
" hararetli ve şehevi bir unsur 

~~:llıış olurken; buıııın da işe çok 
•rı vardır . 

ıl 

~Q O çalışkanlığı, m~slegi s !ver. 0-
ı, n İyi görülmüş işlere karşı ihtirası 
•dır . 

~ Onun nüfuz ve otoritesi kafi•lir. 
~:ıı Lüyük l\1eıöraren'ler j!ibi oyu

ıl•ha emniyetle idare edelıilmek 

lükler içinde mi çalkanıyor. 

Hitler İngiltere veyahut FransadanF:
1 

borç para alacakmış .. 
Berlin 30 (özel)

Hitler dün gece yeni 
bir Hol'un açılma me
rasiminde yirmi bin 
kişiden fazlabir kala
balık kar,ıııında mani
dar bir ıöyl~v verdi. 

Führerin bıı sözle
rinden Almanyanın 

bugün maru.ı: kıldığı 
iktisadi güçlükleri aıı
lamak pek kolaydı. 

Propaganda nazırı 
Göbelin, karma k.rı 
şık bir dünya o. tasın
da Almaayada aükiiıü 

kuran ve devam etliren 
Fübreıi telırik eden 
nutkuna cevap olarak 
Bitler evvela~naayonal 
sosyali:ım rejımıoın 

istikrarından ve bu 
rejimi o diğer memle · 
ketlere de tahakkuk 
olacağından bahsetti 
ve dedi ki : 

"Benim iş başıodın çekiimemi 
istiyenler var. Fakat bilmiyorum 
benim yerime kimi ve ueyi koy• 

cıklar? . Eeki halkcı fırkayı mı, Ka· 
tolikleri mı? Gazel defranl:fo• t 
mı? yokıa Yahudileri mi?. 

Muhasımlarımız müsterih ol
aunlaı I biz henüz yerimizdeyiz ve 
yerimizde kalıcığız. Ben daimı 

halkçı kaldım, halkın arssıoda 
halkcı hatipleri dinledim,ılkışla 
dım. Çünkü halk beni tanıyor· 

için silik bir rol almaktan daha zi
yade hoşlanır . 

• • • 
Niçin bu rol hemen daima kadı· 

na verilmektedir ? 
Bir erkek iyi bir Stens - Dak

tilograf olup bir kumanda mevkii 
olan du yerler için kadıolara reka· 
bet edemezmi ? 

Bu imkansız değildir. Bir ııaızrıo 
dayre direktörü de bir nevi özel sek· 
reler demektir. 

Fakat kadıoların bu meslekte da· 
ha iyi muvaffak oldııklarıoı itiraf 
eıoıek liizımdır. 

Kadın sekrrttr bir çeşit mahremi l 
esrardır. O büyük nüfuzlu erkek ha· 
yatındaki bütün Kulisleri, onun ıı;izli 
kalmasını istediği bin bir ş•yi bilir, 

İki •rkek arasında açıkça da ol
mazsa bir rakabeı daima mevcuıtur. 
Madun ıöyle düşünür: 

"Düşünürsek sankı; yaqılamıyacak 

ne iş görüyor Ben ondan daha ıyı ida· 
re edemem mi ?,. 

Halbuki bir kadın hiç te böyle 
düşünmez. Binlerce ıenelik: bir s~vki 
tabii bir erkeğe ögretmişıirl ki; çok 
iyi bildiği bazı şartlar yapıldığı tak
tirde bir kadına pek ala iıimad edile
bilir. 

Uzun müddet bu mahremi esrar
lık mevkiini erkeğin karısı işgal etti. 
1860, yılında Nevyorkta Mr. Glifford 
yanında zevce , metrtsi ve srkreter 
rolünii bir tek aktris oynuuyordn de· 
nilebilir. Hatta bu gün de Amerikalı 
ve Fransız küçük ticaret erbabı , bir 
çok çifçilerimiz • bir çok sanatkar· 
)ar da olduğu gibi .. 

Fakat işlerin inkişafı yüzünden 
erk•ğin faal hayatı aile çnçivesiniıı 
haricine çıkmıştır . Kadın sekreterin 
zaferi zamanımızın önemli bir ihıi
yao•ıodan doğmaktadır . 

İşi seven bir genç kadın için bun· 
dan daha eyi meslek olamaz . Bu 
meslekte kadın en geniş hir nüfuz 
sahibi olabilir • 

Bitler bir törende .. 
du. çünkü: beo daima onun içine 
girdim. 

Evet ilk maddeler bakımıodan 
müşkülat içindeyiz .. doğru Fakat 
dünyade delilerin mikdarı biraz 
daha az olsaydı bu çeşit mü~kü 
lat ta mevcut olmıyacaktı. Ma 
mafi bu güçlükleri de yeneceğiz t 

Almanyının iktisadı müşküla 

tı çok g•niş olduğu ve İngiltere 
batta Eransadan istikraz yıpabil
mek yollırıoı aıadığı da kuvv.tle 

~öylenmcktedir. 

Başbakanımız 

lstanbuldan Ankaraya 
döndüler. 

İstanbul : 6 ! Radyo ) -
Başbakan İımet lnöoü, bugün 
refıkatında D, ş işler bakanı Tev
fik Rüştü Aras ve İç ışler Bakanı 
Şükıii Kaya olduğu halde saat 
9 da kalkın trenle Ankaraya ha· 
reket etmiştir. 

Başb•kan istasyonda ekonomi 
bRkıoı C. Ial Bayar, Kamutay Baş· 
kan vekillerinden Nuri Conker, 
aaylavlar ve diğer bazı zevat tara 
fından oğurlanmıştır. 

İng,liz Dış Bakanı 

Dış siyasa etrafında 
neler söyledi? 

Ankara : 6 (A.A) - İngiliz 
Dış Baksnı Avam kamarasında 

dış sıyasa etrafındaki müzakereler 
eonasında Almanya ile sılabların 

1 
ualtılmasını görüşmek için yeni 
teşebbüslerde bulunulduğunu, ha 
va paktının ve hava silahlarının 
naltılmaeıoın her zamandan ziya· 
de lazım olduğunu söyliyerek u 
zak şarktaki hadiselere temas et
miş ye demiştir ki : 

Çin nüfuzundaki en mühim 
bulut şimali Çin deki muhtariyet· 
tir . Buna dair aldığımız raporlar 
büyük bir endişe uyandır mı§tı . 
Japon nüfuzunun Çın dahili siya
aaaının tn idari işlcrini:ı inkişa 
fında müessir oldıığu fikrini ve· 
rebilecek hadiseler çıkmış olma· 
sından mütcesaifım . 

Bu sene 
iki milyon 200 bin 

liralık bugday 
dağıtılacak 

Ankara : 6 [ Özel ] Bu 
ıene buğday rekolteıi kuraklık 
yiizünden az olduğundan mem
leketimizin bir çok mıntakıla
rında 935 ekici tohumluk ve be· 
zı sahalarda yemeklik için buğ
daya ihtiyaç olduğu anlaşılmış· 

tır . 
Diğer taraftan bu sene yur. 

dumu:ıa hicret eden ve edecek 
göçmenlere dağıtmak üzere buğ
daya lüzum vaıdır . 

Bu ihtiyaçları şimdiden kar
şılayabilmek içio, evvelce ziraat 
bankasına verilen bir milyon il 
ralık buğday dağıtmaya müHde 
nin iki milyon iki yüz elli bin 
liraya çıkarılmuına karar veril
miştır . 

Bu huınst• hazırlanan kınuo 
projt1i Kamııtayın yaıınki lop
lantısıııda müzakere edilecek· 
tir . 

Bu gün toplanacak olan lk
tisıt Encümeninde iş kanunu lay
ha11 görüşülecek tir . 

Amerika da 
Altun bolluğu aldı 

yürüdü 
Vaıingtou : 6 (Radyo) -

son tedlıikler Ameri lla ahun ıtolı. · 
!arının hilii 10 milyarı geçm~kte 
olduğunu göstermrktedir. Bu, §İm· 

diye k•dar kıydedilmiş olan en 
yüksek rakamdır . 

Vaıiogton : 6 .(Radyo) -
Amerika dış işleri bakanı , bir 
ıöylevinde §İmali Çinde euslı si· 
yasal durumları ihdas eden her 
türlü trşebbüıler aleyhinde bu· 
lunmuı ve bunun açık kapı pren· 
aibi bakımından aısıulusal anlat
malarla Amerika ve dığer devlet 
lerin mcof.atlıırine mugayir oldu· 
K-unu söyleyerek demiştir ki : 

" Amerika diğer devletlerden 
baıiç kalmıyaralı. Çiııin mukad· 
deratiyle alalı.adar olmakta ve 
orada cereyan eden vukuatı hu
eusi bir dikkatle talı.ip etmektedir. 

Ziraat bankasının 
yardımları 

Ankara : 6 (A.A) - Ziraat 
bankası kuraklıktan çok mütees 
ıir olan Uşak köylüle.ine 90, 
000 kilo tohumluk dağıtmış ve 
bu yardımı köylüyü çok ıevin 
dirmiştir . 

Habeş İmparatoru bir ölüm 
tehlikesi atlattı. 

Eski başkumandan Mareşal Dö bo
no Af rikada büyük bir zafer kaza
nılacağını Mussoliniye söylemiş .. 

Makalle şimalinde İtalya ile Ha
beşler arasında kanlı bir harp oldu 

Paris : 7 (R&dyo) - İtalya
Bıbtf ihtilafına müslihane yolda 
ttsviye çaresi bulmalı: için lngil 
tere ve Fransa hükumet ricalı 
nın trması ve muharebeleri de
vam tlmrktedir . 

F ranu notasına lnııilizler ce
vap vermişlerdir. Bu cevap Mu 
ıolininin kabul edebileceği bir 
tekle konmak için biraı daha 
tadılata muhtaç görünmektedir . 
Lavalın bu iti daha kuvvetli ta 
kip edebilmesi için Fransız ka 
binesi işlerinin sağlamlaşmaaı 

icap eltıii anlaıılmaktadır . 
logiliz hariciye nazırı beya

natında lıalya- Hab€t arasında 
ıulbun yeniden teıiıine Frınea 
ile birlikte çalıtıldığı ve zecrt 
tedbirler meseleıi de bunu tecil 
için hüıoüniyete müstenit oldu· 
ğunu söylemiştir . 

Ankara : 7 (A.Aı - Adiaa 
babadan bildirildiğinı: göre İ
talyan hava filoları her iki ctp · 
hed~ büyük bir faaliyet göıter
mcktedu . Tembien ve generla 
ta cephesinde çetin çarpışma 

!ar devam etmektedir . Takaze 
nehri yakınında büyük bir mu 
barebenin vuku bulduğu bildiri! . 
mcktedir . 

Romadan bildirildiğine göre 
lıılyada bozgunculuk şayiaları çı· 
karanlar& karıı ıiddetli tedbir· 
ler alınmıştır . 

Royterin bildirdiğine göre 
Habeşlerin kuzey cephesiode i
lerlemeleri devam etmektedir • 
lıılyan bombardumaıı filoları da 
bu ilerleyişi güçleştirmeğe çalış
maktadır . Bombardumanın Ha
beşlere bazı zayiat verdiği söy
leniyor . 

Adisababa: 
Saray çevenlerinde ıöylendi

ğine göre, şimdilik Desiyede bulu· 
nan imparator yakındı, takibedi· 
lecek tabiye uıulü hakkındı ku 
mandaolırlii görüşmek üzare şı· 
mal crphesine gidecektir . 

Desiye : 
10 İtalyan tayyaresi bu sabah 

saat 8,30 da Desseyi bombard· 

-Gerisi üçüncü salıifede 

Siyasal t- .lman mahafiline göre: 

Petrol ambargosu muhak
kak bir harp doğuracak 

Alman gazeteleri bedbin 
makaleler yazıyrlaor 

Berlin 30 ( Özel J - Seriinin 
siyasal mıhafili İtalyan - İngi
liz - Habeı ihtilifınıo son aldı
ğı durumla ciddi bir suretle ilgi
leomrğe başlamıştır . Bu mahı· 
file göre Avrupa son giinlerd e ha
fif bir kıvılcımla ıieş alabilecek 
bir ( petı ol fıçısı ) üzerinde dur· 
maktadır . 

Petrol üzerir.e konan ambar -
gouun çok vııhim vaziyetler do
ğurabilec•ği fikri burada kat'i 

1 
bir karoaat halindedir . 

En seri ve lı.at'i tedbirlerle ib· 
tilifı bir neticeye bağlamak isti
yen İngilterenin zecri teılbirlere 
iştirak eden milletlerin petrol am
bargosuna da iştiraklerini temin 
ederse , mevzii kalma11 çok güç 
olacak silahlı bir ibtilAfa artık 

mıni olamıyacağında hiç kimae
rıin şüpheıi yoktur . 

":c ~'_::;, r O R ~~,----"" 
~~ 

Ne Franıanıa ne de İogiltenin 
girdikleri yoldan bir adım geri 
döomiyecekleri ve İtalyanın pet
rol ambargosuna tehlıkeli hare
ketlerle cevup vermeğe mecbur 
kalmaıı da çok tabii görülmek 
t .. dir . 

Bütün bunlara bakılarak bu 
günkü gergin siyasi durumun ya 
kınd ı daha tehlikeli bir şekil ala· 
cağı düşünülmektedir . 

Öre/men Şeker neden çıkarılır. 
Öğrenici - Kavanozdan efendim. 

Almanyada çok yakın bir leh 
likenin mevcudiyetine henüz ina 
nılmakta iıe de kaim olan fikre 
göre zecri tedbirtt .iştirak eden 
milletlerin petrol ambargoıuna 
da iştiraklıuı takdirinde , İtalya 
yalnız Milletler Soıyeteıindeu çe
kilmiyecek, aynı zamanda muha 
cirolarına kartı B1keri tedbirler de 
alacaktır . 

Bedbin makaleler neşreden 
gazetelerin fikirlerine hükumet 
mahafilinin de iştirak ettiğinde 
şüphe yoktur . 

Bu fikirlere nazaran da İn-
giltere, İtalya lamamile ezilm:dikçe 

hiç olmazsa adam akıllı zayıfla -
madıkça tazyik çeaberini •çmıya· 
caktir . 

-



Saı·fa : 2 (Türk Sözü) 

İtalyanın büyGk planı 
il j =- - =- -

Şehir Duyukları 
• 

= 

1 
1 Mussolini, İtalyayı bugünkü İngiliz impa

ratorluğunun yerine geçirmek istiyormuş Kültür bakanlığı ilbay/ık Sekizinci liste 

İtalyanlar, Hab~şistauın ikti- Bu ordu ile Mısır ısıili edileeek 
S•t bakımından p ek de dtğerli ve az•mi yirmi beş yıl içiode Mı· 
bir ınemltket olmadığını biliyo,. sır ve Mısırla beraber Süv•n ka-
lar 1 nalı ogiltereden alınacak, bu su 

Bu mf'mlcketin lı:r değeri ol retle İ ~giltereyi kalbinden vur-
saydı İngilizler 1868 de buraya mak ve Hint yolunu seddetmek 
g; rdikt•cı soara Çıkmular, Frnn- mümkün olacak, logi lıere bu teh 
sızlar, İtalyanların resmi adamları like kaışısıoda kalınca İtalyanın 
bir milyonlar verip elı boş kal- Arabistauı ele geçirm,.sine karşı 
mağa razı ol1Dazlarrlı. gelemiyecek ltalya Ar.bulana gir· 

. H1 beş ı ~tan, İtalyan nüfusu için dikten sonra Fılistın, İrak ve lronı 
hır ma!ı eç de teşkil tdemez.. İtal- ele geçirmek son derece kolaylaşır. 
yanın resmi adamları bir mil ou ı Daha sonra yapılacak iş Sudan 
İtalyanın ancak yirmi beş yıl için · Keseaye, Tangaotika ve Rodisika 
~: bu ~emle-kette yer:eşebi(ece 1 gibi yerleri toplamak ~e Fr•nsa 
gıne ka r. ıdırler. ile Belçikanın mıotıkalarına do 
, . Bütün Somalide ıalnı:ı 1631, konmadan lmporatorluğu kurmak 
Erıterde 4188 İtalyan bulundu İtalyanın ruyaaı ve dış siyasa-
ğuna bal"lırsa, Habzşistanın İıa!- sının temeli budur. 
~anlar .tarafından kolay kolay ltalya bu maksat için propa-
ışgal edılemıyeceği aolışılır. ganda yapıyor ve Mısırda hadise· 

O ?halde Mussolininin maksı- ler çıkarmağa uğraoıyor. 
ılı ne· G 1 d M d d .. eçcn er e ısır an onen 

Bu suale veıilec<k cevap, ik· ve Mısııda bedeva İtalyanca öğ 
lisadi değil, siyasi mahiyettedir. retmelde müktllef tutul•n hır pro-
Mussolini İtalyayı koca bir İmpa föırü gördüm. 
ratocluk yapacak büyük bir kşeb· Daha Ponra Mısırda İtalya bü-
hiise girişmiştir. k b lim!'li esabına açılan ml'klep-

Habeşi istila etmok bu planın !erde okuyan Mısırlı talebenin Ro-
başı ~e Akdenizi bir halyan gölü mado f•şis üniformalariy e g <zip 

Yapmak planın sonudur. d 1 o aştıklarını seyrettim. 
İtalyaoıo siyasi ve askeri lıder· İtalya : hükumeti ekalliyetlere 

lerioe göre, Habeşistan İtalya
0

nıo d N yar ım ediyor. ı eşriyat yapıyor 

Cebelüttarıkı ve ytni Roma im ve ltslyan külıürüoü neşredenler-
parotorluğunun temel t••ı olacak- d lı · d • en er çeşıt yar ımı esirgemiyor. 
ıır. 

İtalya koca bir İmparatorluk ltalyanlar bütün ticaret filo-
kurmak istediğine götr, nereler- !arını Akdeni:ı.de kullandıkları içia 
rle geni§liyectk'? bu bakımdan vaziyetleri başka 

Bu suale verilecek cevap, İtal devletlerden üstündür . İtalyan 
ya dışında tuhaf görünür, çocuk mütebus11ları , lngilıerenin Ak-
ca sayılır. Fakat lı~ lya içinde bu- denizdeki hakimiyetinin maziye 
ou bilmiyen bir kimse yoktur. karıştığını ıöylem t kle birleşiyot-

Bugüa İtalyada hl'rkes İogil- lar . 
tere İmparatorluğunun yıkılmak· Bir defa bir ltalyaı:ı ıabiti ilP. 
ta olduğuoa kanıdic. İtalya ist, görüştüm . O dA art•k İogiltere-
kuvvetlı iradesi sayesinde bu im- nin Akdec.izde bakim olmadığını 
paratorluğ1 varis olacaktır. söyledi . K endisine Cebelütıarik 

Bu sözler; ilkönce bır İtalyan ile Süveyşin hali geçilmez bir 
ateşemilıterden işittiğim zaman vaziyttıe olduklarını söyledim . 
inanmak İstf'mtdim. Fakat ltal Maltb, Kıbrıs ve Giridin çok muh-
yao memurlariyle temas ede ede ktırn olduklarını aolattım . Buna 
bütün İtalyanların bu kanAata rağmen İtalyan t•yyareleriyle tab-
iştirak ettikletioi anladım. lrlbahirlerinio İngiltereyi tehdit 

ltaly~nın en büyiik ilı.tis.dcıla- ettiğini söylrdi . 
rıadan biri bana: İtalyanın lnıiltereye kartı pli 

"İtalya, İngilteıe İmparator· nını nasıl tatbik edec•ğini bütün 
lıığuoııo mezarı üzerınde gelişe dünya takip edec•k . lıalyayı İn 
cek ve yetışecek,, dedi. giltereye karşı bu cepheye al· 

İngilte •enin muhalefeti, Muı malda sevkeden amil , İogiltere-
solioiyi yolundan alıkoymıyacak, nin yıkılmağa malıküm olduğu dü 
.Mussalini ic•p ede•Se İngiltere şüocesidır. ,. 
ıle döğüşecektir. 

Ona göre İngiltere imparator
luğu )ıkılacak ve İtalya Mı8ır, Fı· 
lıstio ve Amerikadaki logil;z müs
temlekelerini i~g·I \.'debilecektır. 

Son man"'"alardao •oora İta! 
yan askerleıinın .\lılan<la yürüyüş 
yıparken ta,ıdık!arı bayraklara 
y•zdıkları yazı lar bu düşüncenin 
ne kadar şümullü olduğunu gös 
!eriyor. 

- Neytıo -

Manisada 

Köylüye arazi 
dağıtılıyor 

Şu bir ay içinde .Manisa mer
k"z kazosıoa bağlı köylerde muh
taç 5556 kişiye beşbin elli dört 
hektar arazi dağıtılmıştır . Yıl 

lardaoberı başarılmıyan bu işin 
bitirilm•si için İlbay fevkalade 
tedbirler almış ve arazinin tak 
simi işini bizzat nafia müdürü 

Kültür direktörlüğüne 
önemli bir bildirik 

gönderdi 
Kültür bakanlığından kültür 

direktörlüğüne gönderilen bir hil
dirikte oku.lardı, dersleıe ba, 
!andığı ıçin öğıetmenlerio önemli 
hastalıkların mevzuhabı edil 
memesi suretıle başka illere •lon
maluıııın istenmem• sinin ve yer
leıioin d•ğiştirilmtmuinin ve öğ 
retmeol.rinio bütüo istiyecekltri 
işlerio Kültür direktör vasitaaile 
Bakanlığa yapılm&11 emir edil
miştir. 

Urayca bir broşür 
hazırlanıyor 

Aılanada belediyeciliğin kısı 

hir tuihi ile Cumuriyttin kurul
duğu günden bu güne kadar Ura 
yımızın yaptıkları işlere ait bir 
Broşür yapılmakta olduğu haber 
alınmıştır. 

Çukurova 
Meselesini inceleyecek 
olan Hollandalı baş

kan geldi 

Hükümetimizle Fraoıız bükü· 
meli arasında Çukurova çıflıjıi 
ihtilafını halledecek olan Türki 
ye - r un sız karışık bakyeri ha
kem ht yeti batkanı Hollandalı 
profeaör Ş. V aoder Stotok ile 
maiyeti fıoans bakanlığından hu 
itin ineelenmeı.ine atanan bakan 
lık ı-nspektörlerinden Nıbat Rııa, 

lıtanhuHan şehrimize gelmiıler· 
dir. 

Bu heyet şehrimizde bir kaç 
güu incelemekte bulunduktan 

sonra defıerdaıımız Halı! ile birlilı· 
te incelemekte bulunmak üzere 
çiflike gideceklerdir . 

Gelecek kömürler 

ilçelerden şehrimize getirilecek 
olan kömür ve odunları,, yalnız 

kömür pazarında satılması için 
urbaylıktan da lazım gelenlere 
emirler verilmi9tir . 

euıaşık hastalık 

yoktur 

Sağlık ve sosyal direktörlü
ğüne son iki gün içinde şehir 

ve ilçelerden gelen rapoılarda biç 
bir bulaşıklı hastalık görülmedi 
ği bildirilmiştir . 

Bakımevinin 
1 
'Yoksul talebeye yedir-

diği yemek 

Bakımevi bu yılki açılma tari· 
hi olan 5 ilk teşrinden 30 ıoo 

teşrine kadar 7010 yoksul lale 
bey .. öğle yemeği vermiotir. 

Uraydan atanan 
üyeler 

Kömür ve odunlar hak
kında ilçelere bir bildi

riğ gönderdi. 
-·-

Karaisalı ve Dağ köylerinden 
şehrimize getirilen kömürlerin bığ 
yollarıoda hancılar tarafından 
ikame edilen adamlar vasıtuiyle 
bilhassa; Arıkzade, Nalband ve 
Aşiret hanlarına getirilerek yüksek 
fıatlarla halk• satıldıgı ve bu yüz
den muhtekirlerin memlekette 
bir kömür buhranı ihdas ettikleri 
görüldüğünden, bnnun ön!)ne ge· 
çilebilmek üzere bağ yolları j an. 
duma, hckci ve Btlcdiye zabıta 

memutlariyle tutularak gelecek 
kömürlerin behemehal pazar ye· 
tinde tllccarları vasıl• etmeksizin 
saıtırılmaaıoı ve bu kömürlerin 
dükkan ve hancıların ellerintı 

geçmemesinin teminini ehemmi
yetle rica ederim. 

İbuk etmek üzı-re kazalara 
verilen ve yakında şehrimize 

sevkedilmeğe ba§lsııılacık olan 
kömür mikdarları ilitik listede 
gösterilmektedir. 

Topta•Cı tüccarların ancak bu 
kömürlerdeo mübayaa ederek 
dükkan ve mağazelar Htabile
ceklerdir. 

ltbu bildirik, (Belediye daire 
sine, Emniyet Müdüriyetinr, Jan
darma komut•nlığına yazılmıştır.) 

Yıktırılacak yerler 

Şehir içinde uray tılimatna
maaine aygırı olarak yaptırıldı 
ğı saptanan on iki yerin yıktırıl
masına uıay encümenince karar 
verilmiştir . 

l l Bir atanma 
Erkek öğretmen okulu Direk

tör yarlığlna ilivei memuriyet 
olarak bu mektebin ji'Dnastik öğ· 
retmeoi Zeki, •tanmı§tır . 

Uray işyarlarına karşı 
gelmişler 

Gezici satıcılardon Rifııt oğlu 
Ahmed ve Yunus oğlu Ahmed 
adlarındaki ,ahısların genci yol· 
ları fü~ulen iegal ettikleri uray za
bıta işyarları tarifından görülmüş 
ve bunun yasık olduiuğunu söy
ley•n bu işyarlara hakarette bu
lunduklarından haklarında z.bıt 
tutularak genel Savamanlığa ve

rilmiştir . 

Düşkün bir kadın 

Öıedenberi ahlakça düşkün 
Zekiye iıminde bir kadın. hariç 
ten menfıı•t mukabili üç erkeii 
evioe alarak rakı içirip icrayi a
henk ederlerken curmümeşbut 
halinde yakılanmıe ve h v kkında 
Eaeulik yasası tetbik edılmek Ü· 

zere hakyerine teslim edilmietir. 

Y t>rli malı kullanmak, 
Türk ekonomisinı-ı karşı 

borcumuzdur. 

Par~ cez:ısiyle cezalıındırı
l:ınların adları şunlardır _ .. 

Manav Bekir oğlu Rasim Ma
nav dükkanında sebze aattığıu · 
d.an 1()0, Manav B.kir oğlu Ra
sım gömlek g-ymediğinden 200, 
Sucukcu Cumali oğlu Şahan cmu
zunda sucuk aattığından 100 , Re 
şit kızı Durdu caddeye çir k.f ıu 
attığından 100, Bakkal Süleyman 
oğlu Ali Can dükkan camlarım 

pia tuttuğundan 100 , Sebzeci 
Hasan oğlu Muijhfa yaya kaldı-

rımı tabla ile işgal etıiğindeo 200, 
Bakkal Kamil oğlu Zekeriya ce· 
makanını pis tuttuğundan 100 , 
Bakkal Hasan oğlu Reoit cama· 
kanını pis tuttuğundan 100, Bak 
kal Hasan oğlu Mustafa Recai 
camRkanını piı tuttuğundan 100, 
Bakkal Ali oğlu Ahmet erzak üze-ı 
rind etiket koymadığından, 100 , 
Bakkal AhoHt oğlu Yusuf izzet ·ı 
erzak üzerine etiket koymadığın
dao 100, Bakkal Ali oğlu Ah· 
met c•makanını pis tuttujıundan 
100, Bakkal Kimil oilu Zekeriya 
dükkan dııına süpürge astığından 
100 , Bakk•I Süleyman oğlu Ali 
Can er:uk üzerine etiktt koyma
dığından 100 , Terzi Ceyhanlı 

Ahmet Hamdi evinin pis ve bo 
yalı ç•maoır sularını caddeye çı· 
kardığından 200, Terzi Ceyhanlı 
Ahmet Hamdi zabıta memurunun 
pptığı vııziftye bağırıp çajtır
makla ve mani olduğuudan 500 , 
Berber Şaban oğlu Halil Feyzi 
dükkanının sabunlu suyuou cad j 
deye döktüğünden 200 , Acem 1 
hanı Abdülkerim oğlu İsmail 
hanını temiz bulundurmadığıodan 1 
500 , Tuz hanı Mehmet oğlu Ab
dullah hanını temiz bul on iurmı
dığındr.n 100 , Hankurbu eaki 
polis memuru Nazmi çirkef sula
rını caddeye attığın dan 200, Ölü 
Mehmet kızı Zeyoep çirkef ıula
rını caddeye attığından 50 , Ma· 
kinist Abdull•b oğlu Bekir çirkef 
ıularını caddeye attığındad 200, 
Ölü Ahmet kızı Süreyya çirkef 
aularını caddeye attığından 200 , 
Hacı kızı Atik~ çirkrf sularıoı 

caddeye attığından 200 , Supbi
pı~a fabrikası katibi Osman oğl~ 
Bekir çirkef sularını caddeye at 
tığından 200 tr kuruş paıa ceza. 
siyi~ rezalandırılmışlardır . 

Bisikleti kim çaldı? 

Uray postacısı Mustafanın U
r•y dairesinin altıoa bıraktığı Bı
sikleti, kim oldğu belli olmiyan 
hiriıi tarafından ötey gün !!aat 
12,30 da çalınmıştır. z.bita 
Biıikleti çalan adamı aramaktadır 

Bağırıp çağırdığından 

C·zireli İbrahim oğlu M·h
med adında birinin sarhoş oldu
ğu holde ıokaklard• bağırıp ça
ğırmak surtl le umum halkın ra 
halını kaçırdığı görüldüğünden 
yakalanmış ve hakkında kanuni 
iş yapılmıştır . 

Laf atmiş 

i İlk/;~ 
= =-- -· 

istanbulda 

Mühendis mekteb 
deki açlık gre~i 

meselesi 
- • ~ p 

İıtanbuldaki müheodı! ~I ı 
tebi talebesi mtktep yerıı; 1 

oin fenalığını ileri sürerel 11 • • $ 1 
grevı yaptıklarına daır t 

roı• 
gazetelerinde bazi aıB 0 k'o 
riliyordu . Bayındırlık b• 
b 

. Jııl• 
u meseleye ait §U ııa r 

mektedir . 11 ~i! ' 
Yüksek mühendis ıııe\,.~ 

1934 - 1935 sen•si iıotib•9 jdİJ 
d b. f flO a ılhuıa son sını tın.· ı1bl' ı 

ı• 
loma alması lizımgele0 da li 
nin hemen üçte biriniP 

0
' ııı 

d 
;ı 

z.anı doldurmadıkların •0 
1 

ferit deı ıılen.le lazım geltP 
1
,. 

ları alamadıklarındao d
011 

J 
1

' 

nıfta kalmaya ve iki ıe•' ııı 
nenltrin mektebi terketıııeY1~ 1~ ıç 

bur oldukları talimatııaOl1 b1,ı Ilı 
1 t~ 

tizasından idi . Bunuıı 1 
1
,o b· 

ber vaziyelt•n haberdar 
0 

111 
kalet bu bale maruz ka11~1 el 

1
' 

beleıin numarala11nı te•P'. ı . 
miı ve talimatnameıin< goı;,o· 'I 

Ü • "d 65'. ~·1ı1 1 
s mızaoın yuz e ıoı 1 
malnrı lazım geldiğine g6'/ 0

1 
noktanın bir d.f .. dabS p11J 

meclisi tarafından ib!İS~1 1ı ;. 
!arı talebesinin lthine olOl ıııld1 hı 
zere tetkik adilmesini .,e 1 

"l ' rilmesini münaaip görıllo 'ı 
mir ttmıştir . Mektc b ıedtı! b' 
lisi esas talimatnsmeııiP ııl 
maddelerini derin bir sure 11:r~ 
kik eder. k tadiline kara'', de 
ve keyfiyçti vekalete teblıl ı, 
t . J d 

ı r • ti ı 

Vekalet , yüksek ıııUb r f 
mektebinin müdllrü de Jııl~ lir 
duğu halde bu m•seleyi ~el ,ı 
Nafia ml'clisinde eyice te~1 ,,,.ı 
tireı ek ussü mizanın ııı 01 j•I 
sınıflar için yüzde 65 ola•~.~ ,ıı 
masına ve ihtisas sınıfları ,ç i 
yüzde 55 e indirilmesine '

1 \İ. d, 
yen üssll mizanın yüz ele bit 

1 

~ !i, 
\ı if· 

siyle tamamlayacaklarıll • l .,. ~ı 
olarak hu mikhrın ilav•'1 l • 
üssü mizanı doldurduğu bal 1~' 9:ı 
aız bir deraden bir nuııı•r• 
liğiyle dönenlerin sınıflar 1 ~ 1~,I 
çirilmesine karar verert1' . 1•1ı 
ltp idaruine teblığ cdilııı.i1'~1,ı 1e 

Görülüyor ki tılebeoıP 
0 

t do 
ve istikballerine taalluk ed

1 b~' Y. 
meıeleyi vekalet büyük b11 ,oı'' ~ı 
oilniyetle halletmiştir . ll0 ·i;' h 

.,ıı 

beraber, bu karardan 1 
,, Ilı 

edemiyecek deıec•de çalıtııı ~ıl l 1b 

ve bu eeaslardan çok uı•~ 1J11 ı, 
mış olan h•zl talebeler 1•

0 1•! 
i~ıifade edernemiş 1 erdir · ıi' ~, 

Yüksek mühendis ıne~ 1 ' /' 
son zamanlarda böyle bir 

11 b,rı it 
mevcut olduğu gibi öted1:~1ı' ~G 
geceleri mektebin nizaııı • 1

1.~ I~ 
zamına mubalıf olarak dol' ı'" 
ve bazan hiç gelm•yen b111d i1 

belerin hareketltrine de 
11bıı'. •iı, 

kilerek <alebelik şerrf ve 1 ,~ıl 'I 

yetine uyguıı bir bayatta ~· 011 ~ı t 
mel eri için yeniden al1ııııı 11 ~~r~ lu 
tedbiılerin talebelerce bolt l~d 
mediği an la,ılı yordu . ~ıf Qjb 

Mektep id. resi ve 00°'\, 01 1 

cii olan Nofia vekaleti h8~ 901l 
uk talebenin muayyen ısfll 1/ f," 

oı , ..• 
rla derslerinde \'e gece ııı oı•' )' 
zamanlarıla mektekte bul 00

.11 ~< , 
e~' ~ "• nı umumi ahlakın ve idaf 1'ıb1 ~-

Bayraldarıo biri üzerinde: "Ey 
İrgıltere! Donanmln ve ordun 
köh•ıe ve ibtıyardir. Donanme
mız, tabtelbabirluimiz, tayy.re 
lerimiz yeni ve kuvvetlidir. Ordu 
muz gençtir,, Yazılı idi . Buna 
btozer yazılar pek çoktu . 

İtalyaıılar içinde, Markonioin 
bütün İngiliz dooamasını bir lah
zada batıracak şua keşfettiğin ~ 

nün yapmasını temin etmek ıure
tile bu otticenin alırrmasına mu 
vaffak olmuştur . Köylü bu ne
tictdcn çok memııur.dur · 

Finans dair•si için iıtenil•n 

bağ ve meyvecilik Üyl'lilderine 
daimi tncümence Camilili Rifat 
Ye Şevkı İltan ıtanmı§ ve adları 
defıerdarl•ğa bildirilmi§tir. 

Muzaffer oğlu Cahid adıoda 

da birisi öğrenicilerden bir kıza 

laf attığından dolayı hakkında 

zabıt tutulmu,tıır,. lr-----.. __ _.:..._~--,! 
24 gun sonra 

zarureti olar11k kı;bul ~e i ıl ,~ 
etmekteydi . .Moktep idare~ cl1~ 

• 1 . ,,,,ıı ıı 
temız ve namus u ıasan jl•r 1, • 
de gece gündüz talebenin t)0Jd~. \jtı 
ue ve hizmetine çalı§<ll•1>t• ,,,ı11 1, inananlar pek çoktur. 

.\1uıolioinin fikri çok basittir . 
Kendisi lıalyan müsıemlPkelerı 
hal~ından askn bazırlAmak ve 
bunları kullanmak fikrindedir. 

ltalyanluın Habeşlilere karşı 
100 hin yerliyi silahlanmış olma 
ları hu düşüne.ye Kuvvet veriyor. 

O halde Habeş te istila edildi· 
gı takdirde bu lcuvveti (500,000) 
e çıkarmak iştrn değildir. 

r , 
. 1 Oruçta vakıt I' 

ı Bug~:~~:~~~ doğa- I 
cak' öğle ezanı 11,50 de, ikindi 
14,19 de, akş•m 16,32 ıle, yat 
sı 18,:> de İmsak 4,56 da ula -
cak . 

Hühumet doktoru 
hasta 

Hükumet doktoru Mızbar Cr
mil , hastalığından dolayı öd.vi 
başına gelememekte ve bu ödev 
§İmdilik uray baş hekimi Niza
meddin tarafından göıülmekt.

dir , 

iki ten.er/ekli öküz ve camus ara
baları yasağı başlıyacaktır. 

Şimdiden 

edinmeli. 
dört tekerlekli araba 

i" . ' ·t 
ğuoa yakından,müukabe . ~· ı~. 
1 k ·ı . . . vardır ·t " 
eve a etın ,emnıyetı jO 'ıı 1j~ 

bir iki gün içinde tal<b' 0, 1ı• 1 

melıleri beğenmediği 1
' ·o.ıı' ~ 

...... 1 ıı~ 

bir iki gazetenin verdiğ1 
. ,r~t • 

. k d . b "ğt'ıJllı ı• '! ı§te yu arı a ıza eti• gt 1 Ilı 
)erin tesiri altında viicııd< I•'' ~' 
rilmek istenilmi• bir yılı;• ",~,t : 

~ ~ş ' .. 
tel ak H elmtg-e zaı u• el ı ' 

ıeııı· 
Yemtlder e}i , ve 
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~a İzmirde SON DLJYLJKLAR Habeş mparatoru Ceylıaıı Jıaberleri 

Yeni bir banka 
açılıyor 

-
fzmirde Esrıaf - İşçi birlik 

adil ~ Pankası adıyla ve 200,000 lira 
lı eıJJ'~ı ıerınaye ile yeni bir banka eçıl 
~rek • ~ak üzeredir . Banka, lzmir 
'r lıt•• ;uınuriyel Halk Par/isinin doğ· 
1 1 a111 ıt Udan doğruya Jıimayeslnde 
b•kıo olacaktır . 
hı'' r· Bu lıususla !:mir gazelele-j :nae gorciıiğılııııiz tafsilatı aşa 

~e~ııb1! uıya alıyoruz : 

b•01~dij fta Bank. 936 yılında _açılacaktır: 
, f11 br Ok.nın açılm9SI İÇID muktezi 

ııl'. ~rtııayenin onda biıi olan 20 bin 
g!I~ ''• olacalctır . 

iJ) 

ic borclanma • • 

Tahvilleri tamamen 
satıldı 

Ankara : 6 (Radyo) - Sivas
Erzurum iç borçlanması için sa 
tışa çıkarılan 4,5 milyo1>luk tahvi
lin, hr psi satılmış ve büyük bir 
işten fazlalığ'ı karşısında bu satış 
kapanmıştır. 

Bu netice, Cumbrıriyet bükü 
metinin itibarının millet nazarın

da ne kadar yüksek olduğunu en
.latmakla beraber, Türk milletinin 

de büyük ıüıtüne delalet etmrk· 
tedir. n 

11 20 bin lirası temin edildığine 
frP r iilr. bank•nın işe başlaması için Kamutay toplantısında 

·10111
1 1tarıı · ı. h' b' . k ~ rl '6 ıç ır manı yo tur . 

eıe oı .• Seroıayenin mütebaki kısmı 
rf1 'tıa b 'J ı~ eheri heşer liralık name 
ııı b''' llıubarrer hisae aenetleri çıkaııla-
1• 110 ~~k ve bunların porası bir yıl gi-

D 1 ,ı 1
1 uıun bir zamanda müteaddit 

il~ 11 •ka,tleıle 6donecektir . 

Ankara : 6 (Radyo) - Bu 
güukii toplantısıoda ~göçmeoleııo 

ve mulıtaç köylülere dağıtılac•k 

tohumluk ve diğer yardım için 
2,250,000 liralık tahsisat kabul 
etaıiıtir. 

bir ölüm tehlikesi Dükkan duvarlarını 
atlattı delenler 

- Birine sayfadan ar/arı -
man etmiştir . Bu bombaıdman · 

dan sonra, 20 lıalyan tayyaresi 
daha §ehrin üzerinden uçmuştur. 

İtalyan tayyareleri Veliahdın 
sarayına bombalar atmışlordır . 
Sorııyda oturan imparato• az kal· 
sın bombaların trsirine maruz k•· 
lacaktı . Bu bombardmanda 18 
ölü ve 80 kiti yaralanmıştır . H. 
baş hükümeti kızılhaç i~aretini ta· 
şıyan hutahıneleıe de bomba 
atıldığını bildirmektedir . 

imparator hastahanede yara
lıları ziyaret etmiştir . 

Londra: 
Dünkü söylevinde Mısır me-

1 selesine temu eden SiısamuelHo-
1 

Ceyhan : 5 özel) - Dünkü 
gtce aaat yirmi dörtte mühim iki 
bırsızlık vakaaı yapılırken failler 
curmüm~şhut halinde yakalanmıı 
!ardır. 

Had\ae şudur: 

Ceybanın Burhaniye mahal
leainde otuıao Abdulkadir oğlu 

Bakinin ç.rşıdaki 26 numrolu 
bakkaliye dükkanının aıka kısmı 

delineıek içeriye geçilmiş ve dük· 1 
kin içerııinde bulunan keıerle, 
Ali oğlu Muaanın dükkanının mııt
tasil duvuı da yıkılup içeriye gi
rilerek tahminen 100 lira kiyme
tindeki şekrr, putırma, şekerle
me, iplik, ubun ve aoire çu'lallı 
ra doldurulmuı ve hırsızlar tara 
fından kaçırılırken curmümeıhut 
halinde polis ııır.fından yakalıu· 

7 Kanunıı e--vel cumartesi :ıkşamından itibaren 

Asri Sinemanın 
zengin ve fevkalade proğramı 

iki büyük film birden 

1 
Meşhur-Çigan-Rodasandor- orkestruının iştirakile fılm~ alınan 

.- karnaval H ?Q 
Fevkalılde muzik, kadın aşkı, ka lııı ruhuna temsil eden ve lıir bu

çuk saat seyiıcileri mıitem~diyen totlı v., hey~canlı bir his içinde ya
şatan fevkalllde enfes fılm 

2 
Meşhur macera filmleri kralı " Tom aıix,, in eıı heyecanlı filmi 

' ' Gizli define ,, 
AŞK, llEYECAN. SERGÜZEŞT 

Bugün gündüz iki buçukta matine 

mııtır. 1 
Hırsız Sabri ve ukadaşı Su· 

man hakkında kanuni takibat ya· 
pılmaıc l zere ikisi de evıaklariyle 

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

Aryan- Genç Rus kızı 

yakında : bitmetniş Senfoni 
6209 

bak yerine tralim edilmişlerdir; 
ıpıl , " 
...ııı ~ • Qankanın merkezi: Kordonda 
r 11 · 

Bazı saylavlarıo, bu yardımın 

er, lngıliz hükümetinin bir •oayasa 
vücude getirmek için bütün par
tiler mümessiJlerinden terekküp 
edecek bır komisyon ihduını dü
şündüğünü ve bunun İngilterenin 
Mısırda bir temel yuası vücuda 
getirilmesine muhalif oldugu hak
kındaki iddiaları rrd ve cerh e
deceğini aöylemittir ~--------------------~ı----·---------~~------------------------------ı ~1ıı'' 1 

tı Ye e•naf b'rlikleri genel bü 
, 1 ıı' Osu binasında husuıi bir dayrode 
•' . oı ıİ •c•ktı ~ . 

;,J Banka; tamamile partinin hi 
1 ~ j· 0~1Y•aiode bulunacak , esnaf ve 
.,,. o 1<0iy . 

ıııl' h • ıluazat yaparuk yudımlıırda 
,ı Ulunıcaktır . 

ö~f .
1 

Türkiyede Parti himayesinde 
t• " 

1 k d f 1 . d b- "'k - • ,. I e a zmır e uyu ve mu-
011,111 ~tııınel banka açılmaktadır . 
e (l~ •tediye muhtaç esnafa uzun va-
r , ·•~(· 
·h ıl 1 ve az faizli kredıler açacak 
IJ it • 

Jıf dı 1§ciye de ikraza! ıuretile yar-
gbıf ~ tıı erlecektir 

ı1' 1 1 . Maksad ve gayo çok yüksek-
ı.'k fır e•"" ı · 
ı~il\ 
·ı·l u ~~· 
,~ Jı bir düzeltme 

mevsim geçmeden önce yapılması 
hıkkıııdaki dileklarinıo tarım ba· 
kanı cevap vererek; buna çalışa
cağını söylemiş ve Ziraat banka
sının buğday muhayiası işindeki 
faaliyetmi mevzubahs edilerek 
geçen yıl 20,000,000 kilo buğday 
aatın alındığı halda bu yıl bunun 

38,000,000 milyona olaştığını söy
lemiş ve şayet tahsisat kafi g< li 
yoı sa buğday mubayiı~ı gibi .,pı 

ve yolaf satın alınmasının düşü 

nüldüğünü iliv& etmıştir. 

Sivas- Erzurum 
iç borçlanma tahville- 1 

1 ri büyük rağbet gördü 

ii'~oi • 6 - 12-930 tarihli nuıbamız- ı' 
fi . ' "~ 
it 1\1 ~ Ç~kan_. Adana Aıliye Hukuk 

--
Ankara : 6 (A.A) - Karı, İğ

dir ve A da ban için göndeı ilen 
SivH - Er2urum istikraz tahvil-\,11' . dumlıg111den ve inlıiıorlara aid 

• 
11anın duru~ma günü 13-1-936 .,, oı 1 Mı •ca k iken yanlışlıkla 12-1-

ı.- 9· 8 
11 ]6 yazılmıştır . Ve bunu 13-1 

1
" j ~936 olarak düzeltiriz . 

pl·ı -
~' 

,j. 
1
'bhi olerak kalori ibtiyacınıı gö 

f ~'" ~e tanzim edilmektedir . Ve biri 

1o ~· 0ktor olmak üz.re bir idare he-
ıı }rr 

' 
~ 

1 
1 tarafından tertip ve ntzaret 

1 Ohı 
uıo'11 llırıaktadır . Ayni zamanda bu 
,ıJı',ı htııckleri mektebin muallim , 
ııı''ı llıu•vin , asistnn , gibi vazife ba· 

1 
i' '''d k 

1 a alan m morları da yemek-
,JI 'dir H d' · hk'k" · · b' ~· 1,f . · ı ısenın la ı ı ıçın ır 

leıiııın hepsi mahallerinde satıl
mıııır . Tahvıllere İzmirde de hfi· 
yük !lir uğbet gösterilmekte· 
dır . 

izmirde 
incirler hep satıldı 

İzmir : 6 ( A.A ) - Bu yılki 
incir rokolteıl hemen tamamen 
satılmııtır . istek olmasına rağ
men mal bulunamıyor . 

Zeytin. yağlarının evsafını yük. 
seltmek ve bir İstandarda tabi 

İngiliz hükümeti Mısır mese 
lesini Mı11r milletine karşı ••m· 
p• tiıinin bir delıli olua k nazar 
ilibara almaktadır . 

Sir Hoer . Habeş mesel.,ine 
geçerek zecri t-dbirlerin l:iyıkı 

vechile tatbik edilmekte vo mil 
!etler cemiyeti üyPlerinin vazife 
!erini l:iyıkile yapmakta olduk
ları.,ı söyliyerelı. demiştir ki ; 

« - Petrol üzerine ambargo 
kootılması meselesinde lngiltere 
üz~rine düşecek vazifeyi yap3r.ak
tır. Bu ambargo meselesi prensip 
it•barile Milletler Cemiyeti tarafın
dan kabul edilmiş bulunmaktadır.» 

İngiliz dış bakanı sözlerine şöyle 
dı,vam etmiştir : 

" - ,\1usolini ile ltalyanlara 
bir kere daho hitap ediyorum 

İtalyan - İngiliı1 münasebatını 
ihlal etmek istemiyorum . Çünkü 
Musolininin vaziyeıini ve Faşist 
rejimini S•rsmak da ietomiyorum,, 

Adieoboba : 6 ( Radyo ) -Bir 
Avrup' sil4h fabrikıısı Halıeşlere 
diğer harp malzemesile birlıkte 

350 000 m"frnİ ile 900 ağır maki-
' 

neli tüfek satmıştır. Başka bir wil4h 
fabrikası da 9000 otomatik tüfekle 

200,000 piyade tüfeği 2,500,000 tü
fek mermisi, 300 maksim, 25,000 
Mavzer tüfa~i satmıştır. 

Kahire : 6 ( Radyo ) - · Asma
radan bildiriliyor : 

M~kallenirı yrtmiş kilometre şi 
mali garbiainde voki Cıyanta civa· 
rında Habeş kuvvetleri ile İtalyan 
kuvvetleri arasındu yopılao savaştııı 

her iki tarafta Ja büyük zararlar 
vardır . 

llabeş ka vvetlerı bu s~ vaıııa 

çok miktarda esir,harp malzemesi 
almışlardır. Yine bir Habeş kuv
veti Candahar kasabası civarıoda 

savaşa tutuşarak lh !yanlara mü
him zayiut verdirmiştir. 

Ros•eyyum kuvv•·tleri, lıaly~n 
ları yirmi kilometre geriye atmağa 
muvafük olmuştur. 

ltalyon uçaklarınııı yaptıkl~rı 

keşif'Jerdt: llabeşlıler de çok Önfmli 

zayiat olduğu bildirilmekt•dir. Fa
kat, Adisnbabadan bılılirılen ha· 
berlerıle de zayiatın ltalyanlarn 
doha r zla olduğu bilJıriliyar. 

Roma : 6 (Ladyo) - lıaly•n 
kuvvetlıorinin doğu Afıikadaki baş 

kumandanı olup gereıallılı.tan 

maraıallığa terfi indiıilrn Mara· 
şal Dubonu Romaya gelmiş [ve ls
tasyooda üç bin baik, Boş vekil 
Mu~olioi, faşis fıTkan erkanı, 

kr•lın mümrssilleri !&rafından 
lcarşılanmı§lır. 

Mareşal Dö Bono, Mussolıoiy

le göıüşürken lıalyanların Doğu 
Afrikada büyük bir zo{er kaza · 

DRcaklarına emin bulunduğunu 
söylemiştir. 

Kahire: 6 (Radyo] - ltlusso 
lini ellı ikı de,lete bir bildirik 
gönd..rerek koydukları zecri ted
birlerden petıgl hakkındaki am· 
bargo tcdbirini protrsto etmiş 
ve bunun ileride kerıdilerine ağı· 
ıa mal olacağını bildirmiıtir. Jı b 1ı, heyeti gönderilmiştir ve işe 

.~jlıl •ılaınıştır . 

ı'1 :ıı lt~eııçliğ'in , yükaek fen •e mes· 
1 ı~bır I· tahsiline kuşı Cumııriyet hü- I 

ıı~~, l~ltıetinin gösterdiği büyük ala- 1 
ıl' 1, 1 aaıo canlı hır delili ol m. k üze 

tutmak hususundaki kaıar dola· 
yuiyle Türkofis buradan lstaubu- , 

la , talil için Zeytin yağı nümu· 
nelrri göndermiştir . 

Talebe için 
Hususi dersler 

ı 1
1

1 b' bütçesine para koyu ak tale 
,df~ 1''1 11 İn dikk:ıt ve ehemmiyetle toh-
•ı•· 1 • 
• ·1,11 ,1' ıaşe, ibate edılmesioi temin 
,ıı ıı !ıllıek suretiyle yaptığı fedak:irlı 

°.,ı \ 1•kdir edemiyen bıızr talebf'nin ı 
g'' ı.~ 1~ızıhareketine karşı alınacak ı 
ııır' ~ih bı~ en nihayet kendilerinin I 

011 3 tıye irca edilmeleri olıcaktır. I 
ıı ( • 

Kahirade nümayiş 

Kahire : 6 ( A.A , - R•dyo 
Üuiyersite talrbderi , bugiiu in
g lıere bükümeti aleybiode bir 
nümayiş bapmak istemişlerse de 
hükumet kuvvetlerinin yetışmesi 

üzerine dağılmak mecbu•iyetinde 

kalmışlardır . 

İki taraftan da zayiat yok-,oıı * • 
,.,ı' li Yüksek Mühendis m•kte - tur · 

•• lld . 
ııı'~ le e okuyan gençlerin, verılen 
.• ~1 • 

111
•kleri beğenmemek ve açlık 1ı I" ~ "·~· 

11 ıb' ~Q 1 Yapmak gibi bir takım trza· ı 

i ef. 'l<Jr~•re kalkışmaları lüzumsuz 5 ilk kanunu kJtladılar 
ıl ğu kadar da yakıoıks,zdır. J 

ı,t.Bunun böyle olduğunu kendi . Bafra : 6 (A.A) - Burada ka-
li 1 de pek iyi ı nlamış olacaklar 1 dınlar toplanarak Türk kadınla-

111111 l!ı Paı.,teai gününden beri yemek rına sıyasal haklaıının verildiği 
~:1 ı~d• g'•ne eskiıi gibi devama baş- 5 ilk k:ioununun yıl dönümünü 

· ı iki ku' !adılar ve mutlu hadisenin ya-·o f,JI ~iL, arını tıbkik tderek öğ'ren-
~ rılcıısı olırn Atatürke karşı soygı ve ,ı~ ı 

:n"~ ~i~ hlülıendislik gibi r<alitenio boğlılkla11nı bildirdiler . 

5r~1 ~! ~aı kediıi olan bir meslrğin 
f 1

', Ilı ~ç ID<nsuplaıındın beklediği 
,. '~ d 

1• 1 1, · e ancak yaptıkları yanlışı 

Bafra kadınları 

Orta mektep ve Lis .. lerin altıncı, yedinci, seki
zinci sınıf talebeleri ıçın Riyazi.\e ve Fransızca .. 

İlk mektPplPrİn dördüncü ve beşınci sınıf tale
beleri için Riy.ıziye, eşya ve tabi:ıt. 

Arzu edeclerin aşağıdalci adrese baş vurmaları : 

Cumlıuriytl ıııeklcbirıde 
ZOLFIKAR 

Fenni nasihat ve bilgiler 

6213 

Tifodan ve bütün Mikroplarla hastalıklarılan kaçınmak için yağ
murdan Vd ya her hangi bir şekilıle hulunmıyan ve hakıki kaynak 

olduğunu daimıl ishal eden 

Ayran kaynak 
Suyundan içiniz 

Suları yağmurdan bulanan pınarı ır fennı'Il sabit olduğu veçhi!• , ha
kiki ve d•rinJen gelen pınar suları ıleğil, Mtlıi pınarlardır . Bu sular 
duima kirlenir, bulanır, mikroplaaır, tolılikelidir. 

Bunuıı için suların berrak olunını s0~·iniz, ve bu , sıhhllınız namına ~ı' 
1 

Ilı \lı•.I anlıyurek doğruya dön-
,ı ' lllır. 

l
~ankaya yatırtıan para, 
Tarlaya atılan tohum gibi-

~·-ir_. ____________ • 
!en mühim endişeı .iz olsun. 6171 5-30 

,, u.us " . 

King Kongun oğlu 
bütün dünyaya dağıldı 

King Kongun oğlıı 
Bütün sinema müoekkitlerinin müttefikan kabul ettikleri bir 

şaheser ole rak kaldı 

King Kongun oğlu 
Bir sanat Abidesi bir sinema mucizesidir. işte bu harikuldde 

film 7 - 12-935 

bu akşam 

(Ta D) 
Sinemasının oakan 

En parl•k muvaffakıyeıleriodeo birini trşkil edecekıir ıldan 

Büyük masraflar mukabilindıı relbin·ı muvafık olunan b'.ı ü •• 
film için numerolu koltuk bıl•tlerioizi erkPnden ıılınız. Kişemiz sqalll 

dan iıibor. n cçık bıılundurııl•cakıır 

Gelecek Film • • 
Billur Sesli MAR t A EGOERTH in ( POL Abrahom ) ın mnsikisil~ 

süslenmi~ en muvafık olduğu esnr 

Bir ~ün sana geleceğim 

dikkat 
Yarın sabahl•yin s•at 9,5 da mn tine ( KİNG KONGUN OGLU ) 

öğleden sonrn (21 de ve <4) d~ 

Bugün gündüz saat ikide matine 

( Gitta Al par) ın 
Pnı lak muvaffakıyet knzan~n rs•ri 

Kadın severse 
Ve dehşet heyecan filmi ( ZOMBI ) 

6213 
~~------------------~--------~·--~-~------------_, 

Alsaray sineması 
Bu akşam saat 830, da 

iki fevkalı!Je filim birden koyarak zenğin bir proğram takdim ediyor 

I · Zazu 
Mllmessili : 

Jozefin beyker 
Çılgınlık, dans, muzik ve hayat filmi 

2 

Matineler 

Teksas kasırgası 
Mıiıııesşili - TOıll 

• • 

Curnartesi 2,30 da Kastadiva 

Pazar 1,30 da ZUZU ve T eksas kasırgası 
4,30 da KASTADIVA 

6196 



~•yfa 4 

Ad ana B orsası M uameleleri 

PA~UK ve 'f'ri~A 

CİNSİ 
Kilo Fiyatı 

En En çol Saıılao Mikdar az 
/{, s. K. s. ICUo 

Kapı malı pamuk 
~ -

Piyasa parlaj!ı ,, 37,25 37,50 
Piyasa temizi ,, 33 
iane 1 40 .ıı 
lane il 38 
Ekepres 
Kl .. vlanı 43,50 1 

YAPAGI 
.tleyaz 

1 1 1 Siyah . 
Ç 1 G I T 

J<:kspres 
1 

1 

iane 2,12,5 
Yerli "fewlik., .. "Tohumluk,, 1,9:> 2 

--H-U BU BAT 
Buj!day Kıbrıs .. Yerli 5,37,'l 6 

" Men tane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuı yemi 
Kl'ten tohumu 
Mercim<"k 
Si sam 1 11,25 

UN ·- Salih 900 -.. &50 ·- "' -!•• " .D .. Düz kırma ., 
~-~ 
:ı- Simit ,, 
ôc -....-Cumhuriyet :;: -a 900 
::.: > - .. 850 ... " ..... '"'" Düz krıma ,, 

Alfa .. 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

6 I 12 I 1935 İŞ Bankasından alıomııtır. 
Sanıım Pe.ne 

Hazır 
1 

6 67 Liret 81_2!_ 
1 inci K. V Ydeli 6 44 Ranmark 9 88 

kuinci K. Vadeli 6 4" 
t"'rank"Ftaoeız" 

Sterlin "lnıı:ilis" 
ıl e nı hazır 5 94 / 

620 25 
Dolar "Amerikan., 79 43 

B'zork 11 55 Frank "lnicre,, 

ya • 
r· 

r -- Foto Coşkaa , 
Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işlerini 

ve her türlü Ağrandisman ve diğer bütün fotoğraf işle· 
rini yapmağa başlıyan Coşkun Güven, her gün sa· 

bahtan akşama kadar açık bulunan atelyesinde saat 14 
den 19 kadar bizzat çalışmaktadır. 

Amatörlere mümkün olan bütün 
kolaylıklar gösterilir. 

-
llAçlarınızı ve balık 

.yağlarınızı 
Ali Nasibi eczanesinden alınız 

Temizlik 5370 172 Ucuzluk 

Yeni Eczane 
Dünyaca ün almış bir çolr. bilhassa Şeringv• Knol 

ecza ve müıtahzarat fabrikalarının Ytl Hasan ecza de-
posun un satış yeridir. 

Yeni Eczanede il Açlar tahlil edilerek kullnnılır . 

Yeni Eczanede ilAçlar ucuz ve çok temiz ve bilhasse 

eczacılar tarafından hazırlanır . 

Yeni Eczanede yerli ve yabuncı bütün Porfumöri 

e11asının her cinsini bulursunıız . 

Yeni Eczanede yalnız yeni ilac bulunur. 6196 

5-7-10-12 

C CO 

l T urk ;:,ozfl ı 

Adana P. T. T. başmüdürlüğünden: • 
1- Ek~ilıme kapalı zart ile

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

ralı çam telgraf direğinin kestirip 
teslimi taahhüdüdür 

2- Evrakı şartname ve feDnl 
şıırtnamedir . 

3- Bu direkler Silifkenin Ta
§ucu nahiyesine bağlı Akdere, ıtıklı 

köyünün denize 12 kilometre me
safesinde Boğıılan ve Kökçe har
man ormanlarıodan kesilecektir . 
istiyenler kendileri hrafındao le. 
min edilen ormanlardan da kese
bilirler . 

4- Tahmin bedeli beher direk 
dört liradır. 

5 - Bu dırekler iki şekilde 
ayrı ayrı teslim şartl ı dır. Birisi te
ma.men Mersin istasyonunda diğer· 
lerı F. paş'l-~&rdin ~e F.paşa
Diyarbekir aruında muhtelif on 
beş istasyondadır. iki şekılde de 
teklif kabul tdilebilir. 

6- Teklif zarfları 23 _ 12- 35 
T.de pazartesi güoü saat 14 de 
Adana P . T. T. Haşmüdüriyetiode 
toplanan komisyonda açılacak ve 
ihale edilecektir. 

7- Muvakkat teminat 574 lira 
50 kuruştur. 

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

riyetine veya mahalli P.T.T. mü
düriyetine müracaat edebilirler. 

9- Teklif m ıktupları altıncı 

maddede gösterilen aaatıen bir 
saat evvel komisyona verilmiş ol
malıdır. Postada, ve har hnngi bir 
gecikme kabul edılaıoz. 6212 

7-12-16-20 

Seyhan P. T. T. başmüdürlüğünden : 

a 

1- Eksiltmeye konulan iş baş
ka başka boy Vd kelıolıktıı 1l08 
det çıralı çem telgraf direğiılir. 

2- ihale açık eksiltme sure . 
ile yapılacaktır t 

4 
3- ller direğin tahmin bedeli 

liradır . 

3 
1 
y 
y 

4- Eksiltme ihal .. si 23-12-
5 tarihinde pazartesi güoü saat 
5 de Adann P. T. T. haşmüdüri
eti binasındaki eksiltme koınis

onnoda yapılacaktır . 

7 ilk kaııuıı ~ 

Taran 
Fabrikası mamulSt. arasında Hesabını bilen ev Bayanları 

yarıyacak her şeyi bulabilirler 

işlerine 

Halis filtre 
Turan Zeytinyağı 

16,5 ' 
5, 2 ve 1 

Kiloluk tenekeler 

T uryağ: Yemeklik yağlar. 

1 Ece : Temizleme tozu. 

1 ursil : Çamaşır tozu. 

Hurma• Sabunu evin bü· 
• tün işlerlnıle kul 

--~---lanılabilir . 

Banyo sabunları:~:ç~~ 
yük. 

T raş sabunu ve 

kremi. 

Baronia: Güzellik yağı. 

----------------~ 
ICenup vilayetleri için Ace~ 1 

tası ve deposu 
Rasih zade Biraderler 

Halefi: Rasllı zade Feyzi : Adaııa P. K. gS t, 

Telgr. Adr. Rasih zade: Adana ht 
Telefon : 90 _ 21-30/ ~:: 

Belediye ilanları 

ıJtı 

illi 
le 

3 
5- Muvakkat teminat miktarı 

32 lira 40 kuruştur. Adana P.T. 
T . bışmüdüriyeti sandığına teslim 

dilecek ve alınacak makbuzla ko

M .. hasebei hususiye direktörlüğünden: 1 
Hususi Muhasebe taheilrtarları 

için verilecek nümuneye göre on 
takım elbise pazarlık suretile dik -----------------------"' 

e 
misyona müıacaat olunacaktır. 

1 
6 - Bu direkler Tarsusnn Gü

ek oahiyesinin Boğaz kinir mıo-
11kası lşemik ormaolarındao ke
lecektir . 

t 
Sl 

7-lııtiyeoler şartnamesini baş· 
müdüriyet ayn ıyat muhasipliğiode 

örebilirlor . 621 1 g 

tirileceğind9n istnkli olanların bu 
ayın onuncu &alı günü saat onda 
Hususi Muhasebe müdürlüğünde 
bulunmaları bıldirilir. 6199 

5-7-10 

Adana üçüncü icra memurluğundan : 

Altı bin kilo arpa satın alınacak , ,rr 
Kanarada kesi!t n hayvanlara yedirilmek üzere altı bin ki/O 

açık eksiltme ile satın alınacaktır. ,ı 
ihalesi birinci kilrıunun 12 inci perşe:nbe günü öğleden sonl'0 

! ''q 
on beşte belediye ancümeninıle yapılacaktır. ~r ~e 

iğreti tutum parası on üç buçuk lıraıiır. ist· ki ilerin şaıtnrırııe~ o 1~' 
mek üzere her gün yazı işleri kalemine V< ihale günü de LıeleJıY 
cümenine gelmeleri illin olunur. 6169 28- J-4...-

1 
I~ 

7-12-16-20 

Mnflis pamuk ve nebati yağlar 
BBnayii Türk Anonim şirkttinin 

Şinasiler fabrıkasında mcvı:ud 
v beherine rlli kurut kıymet takdir ---------------·---·---

Balls Balık yağı ~~~ 
stadyom büfesi 

d 
Stndyom büfesi bir sen& müd 

etle kiraya verilecektir. talip olan· 
arın stadyom direktörü Bay Ce
at D blana müracaat etmeleri ta
mdır. 6210 

1 
v 
z1 

Seyhan defterdarlığından: 

edilen tahminen yüz adet lıeşa
nıo 12-12-935 Perıembe güoö 
uat 15 den 16 ya kadar biriuci 
artırma~ı yapılacağından alıcı o 
lanla11n muayyen gün ve Halte 
mezkur fabrikada hazır buluna· 
cak olan memura mliracaet et-
meleri ilan olunur . 6207 

Adana üçüncü icra memurluğundan 
Müflıs pdmuk ve nebati yailar 

uoayii T. Anooim oirketioin Bel 

y 
b 

1'ıızla nahiyesinin Dabaklar kö- çikalılar fabrilıa&ında mevcut be· 
ıi arazisi dahiliode olup tahminen heri yirmi§er lira k1ytJ1elinde (15) 
eş birı h ıı ktar miktarında haz i n~ye kantar ile kilosu ( 35 ) kuruı kıy· 
t yaylım yerlerinin üç seneHk ot metinde bir balya pamuğun 11 12-a1 

la kıyesınden intif.ı hakkı şartııa- 935 Çaışamba güoil eaat 15 den 
m esi mucibince 28-11-935 ta· 16 ya kadar birinci artıım&11 ya· 
ri hinden itibaren yirmi gün müd pılacağından alıcı olanların mu-
de tle B' tırmeğa çıkarıl:nışt r . 18- ayyeo gün ve 1aalle mezkür fab-
3 _935 çarşamba günü sont on rikada hazır bulun•cak olan me· 
be şte ihale edilecrğınden istekli· mura müracaat etmderi ilin olu-
ler io şartnameyi görmek ve bu nur . 6208 
m uhammen bedeli olaıı bin sekiz r- , 
yü 
nıs 

mil 

z liranın yüzde yedi buçuğu 1 V k l 1 
betınde dipozito yatırmak üzere ~aça çı ar 
Ji emJAk idAresİne mürecaat- vatan hainidir 

lsrı. 6176 29-3-7-9 

1\1 ftt t'd 
ıyorveçyanın halis Balık yat1 6ı 'db~ 

Seyhan eczanesinde ~satılı. r_ 'Q

1 

J.ı 'du 
---,......~--..,,,..,, ........ ~...,..--~~- c le 

• 
O. Demiryolları Adana işletmesinde 11 ·,~ 11'.~ 
Ad.anada Yeni İ~tasyon büfesi 3 sene müddetle ve plzarl11'

1
a ' ·~~ 

namesı mucıb nde kıruya ~~rilı cektır. • , b 
A- Muhammen bedelı ıcar ayda 60 lıroılır. · 9~9J l\ ~ 

. B- Pazsrlık ~3- 12-935 r·azart~ai günü saat 11 de Ad . 1;s 
ışletm• müfettişliğinde yapı laca ktır . . )l 'I" 111~ 

C- Şartnamesi Adanada işlotme müfottişliğinden ve KonY
8

' ı. 11 

istasyonlarınden bedelsiz görülebilir ci'
1
' ı '' 

D·- isteklilerin 2490 No. lu kanun ve şartnamed" y~ııl 1 • ~i~i~ eı~ 
ve 4 fetoğrafı pazarlık gününden 01 gün evvel işletmq müfıtLI~ .1

111 

vermelorı veya post.ıı ile ayni gündA bulundurmaları. $rıP'° 1 ' 

E-- Pazarlığa girecekler muhammen bedelın üç senelik tol ~s~~ ~1 • 
% 7,5 gu nisbetinJe 162 lira movnkkat teminnl makbuzu veY~Iİ~i~ 1 lr 
mektubu ile pazarlık gün v~ saatıoda Adona<la işletme müfrttı~l_....J5 lı,I 
bizzot VAya musoddAk vrkilleri Lulunmelıdır. 6182 1 - ~~ 11~ii 

L " s .Jı1··,U ! h 
İJ" ' Umumi neşriyat tJ1 11, -- - ' M. Baf:şı ~~ıı tı: . •'b 

Adana Türk sciıil °' 


