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PAZAR 
~ 

ADANA : GUNLl!K GAZETE 

-- -- Havalarımız 1 
Dttıman uçaklanmu tehdidi.al· 

tındadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım g:rektir. 

ON iKiNCi YIL - SAYI 3352 

Birinci at koşuları bugün yapılacak 
cephelerinde değişiklik olmamış 

ada yiyecek maddelerin in fiyatları yüzde elli artmış ve 
Çok aileler makarna bile bulamaz hale düşmüştür .. 

Akdenizdeki gemileri 
bir takım hareketlerle 

mana verile
meşguldur •• 

kova : ( Radyo ) - Bugün Habeşlilerle ltalyanlar arasında harp vaziye-
d~İişiklik olmamışhr • 

Meyil, ltalyan işçilerinin açlığında~ bahsediyor • Birçok evlerde ma
butunamıyacak kadar sıkıntı olduğu muhakkaktır, diyor. Eskiden 90 
ltçinen bir ayleye şimdi 140 liret yetmiyor. 
lda bütün yiyecek maddeleri üzerinde büyük bir fiat yüksekliği vardır. 
. Yadan alınan haberlere göre, ltalyan pazarlarında elinde parası olan-
l&tediğini bulamiyacak vaziyete girmiştir. Bir haftayı geçmeyen harp, 
unıumi hayat üzerinde çok mühim tesirler bırakmaktadır. 

~:-~ın harp gemileri Akdenizin muhtelif yerlerinde hiç bir şeye yorulmı
~er yapmışhr. 

boğazında lngiliz teahtelbahirleri ve zırhlıları bir ufak manavra ile 
ı göstermişlerdir • 

: 11 ( A.A ) -Ha 
Je balı.lmıdk alınan 

~re timal cephHlnde 

11_~Zıleri Adlıratan ce 
~leye doğnı bir11 

•e cenup eepbeaiade 
bi•de ileri hareketle
ferekki etdrllmiıler 

•• aillll ve cıpha · 
laaklnodaki ya1a-

~. ••a dair Ceaevre· 
- ....,laeıi üzerine lt.ı. 

"•la prek timalda 
.....__ ileri hareketlerini 

""...., •urarak Gibnti de· 
'•diade teııie çaltı· 

-•htcmeldir . Talci 
dota tarafıadan ıilih 
''•lbıaın . 
: 11 ( A.A ) - Roy 

'-'•aınen teyit ettiğine 
le~~fından Habetiıta 
l2 •ı!e Gukae'nin Le 

bia kiti 12 bin tü · 
. ~llralyöz vardır . 
' l ( Radyo ) - Habeı 
'td lt.la•ymuD yilzbin lİ · 

11 ile taarı uza geç-

4d•a, Adığut da mit 
~•biliyorlar . 
l lldQnda yetmiı bin 

9-~~lll~ o~dusiyle 1200 
, l •dıl1111ttir . 
~ 1( R•dyo )- Habeı 
~·it 
eı·"•Ye ıe-çerek çe· 
~ 1 1•pıyorlar . 
,': 11 ( A.A )- Say. 
. ·~ 16re Rasseyumun 

1

1 
olan ordusunun 

~1 •tibatı tamamen ke-

''' Yan tayyarelerinin 
-.ta göre Akıomun 
ilde Habeı kuvvet 

leri toplanmakta ve bunlar ltal· 
yan piıtarlınnı tüfeak ıteıile ta· 
ciz etmektedir . 

Adiubıba : 11 ( A.A) - Ma 
kaled•n Habeı bttkimetine g6n 
derilen bir telgrafta Eritre aaker· 
Jerinden mürekkep bir müfreze 
nia Habeı ordaıuna müllki ol· 
mak üıere 1101,ı ıeçtiti bildY.il· 
mektedir . 
Kaçanları ıören İtalyan tayya 

releri bunları mitralyöz ateıiyle 

takip etmitlerdir . Makale mınta· 
kHıt.a Gadaa Graat yakınında bir 
İtalyan tayyartıinin dilıtüğü te· 
yit edilmektedir. Tayyarenin için· 
de bulunan d&rt kiti iilmüttür . 

Adue : 11 ( A.A ) - Şehrin 

ceaubunda baılryan muharebe ba
zea hakiki bir kıtal manzara11 al
maktadır . Şehir hemen tamamen 
bot ıibidir . Zira iki tarafta 
topçu ate§ine maruz olması 

yüzünden , ıehri gündOz işgal "1· 
mek istememektir . 

Ajanım notu : 
Boı olduğunu bıldirile11 ıeh· 

rin iami telgrafta gtlçlükle okun
duğoadan bunun Adua oldı; ğunD 
ihtiyatla kabul etmr:k lizımdar . 

Roma: 11 ( A.A) - Royter 
ajanıt ayt•rı bildiriyor : 

Siiylendığine göre mukaddes 
bir şehir olan Aluumu bombar· 
d1man etmek istemiyP.n ltalyaalar 
bu ıehrin öteki berp bölgelerin 
de yapılacak hareketler sonucua
da ellerine dütmeairadi beklemeli 
tercih etme-ktedirler . Resmi çe · 
venler , Aduanm Habetler tara· 
fından tekrar alındığın dair olan 
haberi kesin olarak yalaolamak· 
tadır . 

Londra : 11 ( AA ) - Reıml 
Habetistan elçiliji bildiriyor : 

Sılihiyattar bildiiimiz bir 
kaynaktan aldığım1z bir haberde 
Aduada ıiddetli bir çarpııma ol 
duğu bildirilmektedir . Çarpıt· 
mıda İtalyaolerdan iki bin öl6 
vardır • 

Pariı: 11 ( A.A) - Matin 
raıeteıinia Roma eytan birdiriyor: 

Borada Afrika itinin ı&çlükle 
ri temame-n takdir olaamılctadır. 

Geçen pertenbedenberi •et 
redilmekte olaa reımit tebliğler· 
den sonra, Mıtbaat Nazı" Alpi 
erinin soa defa yaptığı ıarib be
yan•t çok nazari dikkat& celip bu 
ıa.,m•ktadır. 

Matbuat Nazırı dila demiıtir ki: 
Aıikir olaa birtey varsa o da 

brrbin ıimdiye kadar b0 tlamadı 
tıdar. 

V ukua gelen hadisatın ehemmi 
yeti azdar. Ve büyük muharebele 
re bundaa sonra intizar olunmak 
tadır. 

Mamafih bu tarzda mütalia 
edea "Matin" gazetesidir. Diğer 
Fransız gazeteleri umumiyet iti· 
heriyle hilikiı harp hakkında 
ltılyade mevcut şevk ve heyecan· 
dan bahsetmektedirler. 

Londra: 11 (A A) - "Taymiı,, 
gaz•tesinio Cenev'e aytarı gaze 
te1ioe bildirdiiine göre, İngilte · 
re idareai Habeı - İtalyan an 
laomaılığıam Uluslar ıoayeteıi 
tarafından Mikrofon 6allnde yıl · 
pılacak uir konferan11 Amerib· 
da yaymek içia her türlil it birligi · 
ni reddetmiıtir. 

Bu konferans Baron Aloiıi 
ile bir Amerikan gazeteciıi ara · 
s&Dda bir mUlikat tarııada olacak 
ve İaıilterenin reımit telıiz iıtaa· 
yonu olaa Rugby bµ konferanu 
Amerikayı verecektir. 

2o ilkteşrin - Pazar 

Genel Nüfus sayımı 
"-, 

Faka teebit olanan 11atten bir 
kaç dakika evvel Ame ikan gaze· 
tecisi İngiliz telsiz telgraf ist•s· 
yoalarının bunden bayle ae Baron 
Aloisioin, ne de baok• bir İtal 
yae oıhıiyetio herbanai bir diye 
vini netretmiyecekleri keyfiyetin 
den haberdar edilmiotir. ----------------------------

~tona hiç kimse sokağa çı.kmıy.a~ağı için, her 
açlannızı daha öne~ temın edınız. 

Başvekalet 

islallst ik Umum Müdürlübıi 

Cttnevre : 11 (AA ) - Ulus -
' tar sosyetesi asahlesioin dünkü 

toplantısında söz alan delegder 
arasında Balkan antloıması adana 
Maksimos, küçük anıloşma adına 

Buiç l!ÖZ ularak harbi durdurmak 
-Gertıl dördıincıi &.ay/ada-

Bahcada • 
Hava kurumuna yardım -

Bahça : 11 ( Özel ) - Burada 
hava kurumuna yardım için faa 
liyetle çalışılmaktadır . Ötey gün · 
hava kurumu kurağınde yapılan 
toplantıda halkımızdan bir çoğu 
hava tehlikesini bilen üye yazıl· 
mıılar ve bu arada Kızlar köyün
den Hasan oğlu Ahmet adında fa
kir halli bir çifçi nakden yirmi lira 
vererek üye yazılmış ve zenginlere 
örnek olrnuıtur . 

Boğazlar meselesi 
Kamutayda bir soruya 

verilen karşllık 

Ankara : 11 ( A . A. ) -
Kamutayın bu1ılla toplantısında 
Boğazlar bıkkıodald bir ıoru· 
ya cevap veren Şllkrü Kaya 
Çanakkalenia bug6nkü vaziyeti 
Boğazlar mukavelesinin içi.ıde
dir • Memleketin m8daf1111nı 
temamlamalc ihtiyacını arıaJosal 
içtimalarda anlatmağa çahııyo

roz. Beklemediğimiz ibtimalla 
ra maruz kılaraak icap eden 
tcdbirlıari almakta tereddüt et 
meyec .. aiz. demiıtir . 

Çinde man yardım 
Tıı•ın Tokyo aylarından •lı· 

naa haberlere gire Japon hükti 
met teıekkillleri ile İngiliz Lıyt· 
r.ı Heyeti ırı11nda'ki koauım•
larde Çinin ekoaomik durumunu 
ıalah için 200 milyoa Çın Dola· 
rıaın Çine ikraz edilmesi konaı · 
muştur. 

Eğt:r Japeı.lar bu istikraza it 
tirilr ederlerse Mançukoyu re1· 
mrn taoıyacık ve Ç1oe de tanıta 
caktır . japonllf buna kartı İngil
tere tarafından Mançukonun ta
nanması vt: bu iıtikraz uz•k ıarlna 
Çin ve barıı meaelesini hallede· 
cek gibi d~ğildir . 

------------··--------~-ötey gün 
180 bin kilo Klavland 

pamuau sallldı 

Pamuk İt Limih d tarafından 
ötey gün 180 bin kilo klavland 
pamutu, kiloıa 43 kuroıtan bor
uda satın ahnmıthr . 

Bu pamuklar, pamuk tohumu 
arıtım durağı tarafmdan çifçi'eri· 
mize dağıtılan Klavland tohnm
lannden Oretilen bir kısımdır . 

At koşuları 
~ 

Bu gUn saat on dört-
te koşu yerinde 

yapılacak 

Cumur Baıkanımızıa himaye· 
lerind ~ ve Betbıkan l.met laö
nünün Baıkanh;ında yarış ve is 
lib encOmeni tsr.fıadan hazırla
nan ıoobıbar at ~koıulerının bi
rinciıi bugün eaat oa dörtte ko-

1 

ıu yerinde yapılacaktır . 
Koıuları eeyredecek olanların 

iıtirabatlarını temin için çadır ve 
haymalar _ lcurulduğu gibi bir de 
büfe hazırlanm ·ıtır . 

Kalekapısuıda bulunacak oto· 
mobil ve kamyonlar kotu yeriae 
gidecek olanları çok ucuz bir fi
atla taııyıcaklardır • 

Y unanistanda yeni kabine 

Yunan ulusal Asamblesi, hükômet 
proğramını onayladı. Çaldaris 

tutulan yolu beğenmiyor. 

Atina : 12 (A.A) - Atina 
ajaaıı bildiriyor : 

Uluaal Aaamblenio dün öğle
den sonraki toplantıaınan başlan· 

1 gıcıoda yeni hükimetin tahlif tö 
reni yapılmıltır . 

Bundan ıonra söz, eski Bış · 
bakan Çaldariıe verilmiş ve Çıl
dariı takibolunaa uıale, muhalif 
buluoduğanu söyledikten sonra 
bir kaç dostu ile birlikte salonu 
terketmittir . 

Serbest fikir Partiıi Başkanı 
Metaks11 yeni hllkumete müzıhe 
ret edeceğini bildirm•ıtir Baıba· 
kaa Generaf Kondiliı hükumet 
beyannamesinde Yunauistanın 
dıı siyasaaının biç detiımeden 
kaldıiı hakkında teminat ver
mitlir. 

ihıyet genel alkıılar araaın· 
da metni aıatıda bulunan karar
lar onaylanmıttır . 

Beıinci ulusal Aumble, hüku
met beyanname1ini naun di"ka
t• alarak ve buna taavib ederek 
ıunları onaylar ; 

1 - Tacsız Cumurluk rejimi 
liivedilmiıtir . 

2 - Geneloy tesbit edilmlı o 
lan 3 ikinci teıriade yapılacak • 
tar • 

3 - Geaeloya kadar naiplik 
Baıbakao tarafıodan yapılacak· 
tar . 

4 - Yeni ana yıaanın oaay· 
lanmaama kadar muvekkat ola· 
rak 1911 ana yauaı mevküne 
konmqtur. 

Nüfus sayımmın fayda lan 

T&rkiye sınırları içinde yaıı
yaa yorddaıların ve yabencılann 
adedi, bu yılın teırioinvelde ya 
pılıcak bir S1yım1a ikinci bir da
fa daha teabit .edilecektir. 

Bu auretle 1927 yılında 1935 
yılma ka•far nBfusumuzun ne ıe
kilde inkitaf ettiği rakamlara da. 
yanarak açık bir surette meydana 
çıkmıı ol11caktar. 

Şupheıiz ki o tarihten bu ıü · 
ne kadar nüfôıumuz önemli mik· 
darda artmııtır. 

Bu artıı mikdarını bılmek, 
yurdumuzun insan enerjisi balcı 
mıadao ne ıekilde olduğunu bil 
mek demektir. 

laıan eneıjiıi ise' dDoyada 
mevcut insanların en büyüğü ve 
en yüksrğidir. Çünkü b6tiln ener 
jıleri yaratan odur. 

Tasavvur edilıin k.i, gerek top
rak altıada, gerek toprak llıtüade 
ve gerek havadaki kudretleri zapt 
ve r1t altına alan, onları kendiaine 
esir eden ins.ndır. 

Oobınlerce volt kudretindeki 
elektriği, iki parmatıaıa manav · 
r11iyle kendi keyfine ve arzuıu 
na itaat ettiren. göklerin nam&te
nabilijini feteden inaaaın haiz ol· 
duju eiemenliii düıilaünüz . 

O zaman ineaoan yıratıcı kud
retine dıha iyi inanıuınız. 

lıte nüfus 11yımı bize. en kı11 
tabirle, bir ıınır içinde, avai yDk
sek bir ideal, ya,.malc ideal ile, 
hür vatan topraklarının havHıaı 
ıeaeffils eden bo büyOk iHaa 

Tan gazeltsi yazı iıleri wüdürü 
Mümtaz Faik 

kiitlcıinin ve enerjiıinia baro
metrelİni vere~ektir. 

Bu•ı hepimizin ~iıtrye İlt•Je 
yardım etmesi aekerlik kadar kat· 
111 bir yurt bordudur. 

Bir ioaan büoyeıi nasil hücey • 
relerden ibaret ise, bir vatan bBn· 
yesi de insanlerdaa yapdmııtır. 

Bir insen vüc&clündeki kan, 
nasıl vllcadu harekete getirir• 
ba kanları• hepıi birlqerek va· 
taaı harekeie getirir; ve bu vata· 
oımızı, kuru :toprak olduiu içia 
değil, belki bize yqamek imlci· 
nıaı verdeii içia aeveriz. Topraia 
da bizi yaptmak imklnıoi veren 
nihayet eninde 14ınanda ,ene 
biziz. 

Her in11n bir çok ioıaalaa 
için, çalaımı ve refıb imkulara 
hızarları~ çökü aıda almağa, ti. 
yinme;r, olcuma;a, ve saireye, 
ve1aireye muhtaçtır. 

Ulus severliğimizin ylk1ek 
ideal de iıte baradadar. 

Onun için, yurt dahilinde 
mevcut insan enerjiflinin ne kadar 
oldutonu, nasıl çıl ıttı;ıoa, ıevi · 
yesini, derecesini bilmeliyiz ki 
buna göre icabedea tedbirleri a
lalım; ekıik noktalar varsa teli 
fiae çelııahm. 

Bu bakımdan nllfoı ıayımıaın 
memlekette gDdOlmelİ lizımp
lea su veya bu siyesanın biıe ana 
çizgilerini göstermek itibariJle 
de büyük önemi vardır. 

Bu durumun inceleameıiae 

- Gerisi ikinci ıayf ada -

'' İstanbulspor Ada naya geliyor,, 

Geçenlerde de Y•zdığımita g6re İstanbul biriaci uaıf kul&blerİD · 
den İatanbulıpor 27 - 29 ilk Teorin ayınde iki maç yapmak üzere 
Adana İdman Yurduna müracaat etmitli. Şimdi öğrendiiimize göre 
lstanbalsporun teklifi Adana idman Yurdu tarafından kabnl edil 
mittir • Demek oluyor ki Adana, ıpor meraldılannın çoktaaberi g&
remedikleri ı&zel bir OJDn aeyredaceklerdir . Şimdiden Yurdlulara 
iyi çalıımalarıaı tavıiye eder, memleketimizin yüzünü ı&ldürmelerin 
belderiı . 



.... '! ..i. 2 Tfirk öSzli 

Nüfus sayımının faydaları 
----... ···----
-Birinci sayfadan arlan -

girmedeıı evvel nüfus siyasasının 
iki büyük cephesini burada kayt 
etmek gerektir; 

Nüfus siyasosı birinci olarak: 
Memleket müdafaası bakımın 

dan, 
İkind olarak ta: 
Elconomik manfaatler bakı 

mından önemlidir. 

* • • 
Memleket müdafusı bakımın 

dan önemli dir; çünlıün bu sayede 
vatan bir saldırışa uğradığı zaman 
ne kadar asker çıkaraoil•ceğimi
zi kat'ıyetle biliriz. 

Askerlikte de, teknik kısım 
ne kadar ileri ol uru olsan, sayı 
ııın büyük lesiı kri vardır. 

Eğer mesela bugün. Avustur 
ya, Aalmanya gibi 62 milyonluk 
bir memleket olsaydı, erginliği 
(istıklalı) kat'ıyeo tehlikeye düş
mez. Ve hatta mevzabahs bile e 
dilemedzdi. 

1914 de Belçika kudretli bir 
ordu çık1<rabilseydi, belki de is
tilaya ağ amazdı Vakıa bu mem · 
leketlerde nüfus, toprağa oisbet 
edilirs.•, az değil, halta bir çok 
yerlere nazaran çok kesiftir, 

Bununla berabu şaras<nı da 
işaret edelim ki, toprak siyasası 
nı da çizen gene nüfustur. 

İtalya, toprakları bütün yurt 
duşlarını geçinı:lirm ... diğini için 
(Aıyada, Afrikada) yerler ariyor. 

Her sene mühim mikdarda 
indai enirjisi ihraç edıyor. Bugüo 
hariçte yaıayeo İtalyanların adedi 
9 milyoodao fazladır, aş•ğı yukarı 
umumi nüfusun beşte biridir. 

Bundan ötürü, nüfusu fezlals
laş~n uluslar, yurdun istihsal ka· 
biliyetine baglı olara k, diğer 
yerlere yayılm.ğa haşladar. 

Bu yayılış muhaceret yolLyle 
olduğu gibi istila yolayle de te· 
zabür eder. 

Türkiyede nüfusun artmakla 
olmasına rağmen böyle bir yayılış 
asla vaıit değildir. 

Yardamıızua toprakları. bu
günkünün birkaç misli vatandaşı 
beslemeğe kafidir. 

Bu böyle olm. kla h<>raber, 
diğer bazı devletlerin gerek nü 
fos ve ğeıek nüfuz hakımuıdan 
yurdumuzun şu v .ya bu parçasına 
göz dikmediği veya dikmeyeceği 
de iddia edilemez. 

Onun için büyük ve dağınık 
sınırlarımızı müdafaa etmek, ko· 
ramak, ancak kaevetli bir ordu 
ile kabildir; sefer halinde bu 
orJaoan ne kadar olacağını bize 
ancak nüfus sayımı, ve bu sayıma 
göre yaş itibariyle yapılan cedvel
ler gösterecek, _ icabında: 

Şu kadar askeT çıkarabiliriz 
diyecrğiz. 

• •• 
Nüfus sayımı ..Jrnnom.k ba-

kımdan önemlidir. Çü·,kü, geıek 
istihsal ve gerek istihlaki en bi
rinci unsuru insandır, yeni nüfus
tur. 

Yurdun içinde ne kadar ııü
fns yaşadığını bilelim ki, istihsal 
ve istihlaki ona göıe tanzim ede
bilelim 

İstihsal bakımından: 

Toprak yerin' makinede ça
lış•n yurtdaşlarımızı!I mikdarı 
artmıştır. 

Fakat bu ıırtışın ne olduğuna 
bize ancak g··nel bir nüfus sayım ı 
hildiıec•lıtir. 

İstihlak h!kımından: 
Yurtdaşluıı ne k· dar old[lğa

nu bilelim ki, muhtelıf maddeler 
istihla1>iniıı adam b9şma ne düş
tüğüııü görelim. 

Mesela geç•nlerde 193S sene 
sinin şeker ithalatını ve is•ihsa
latını naz.rı itibue alarak, ve r,ü 
fusun 14 milyon olduğunu farze
deıek yapıiğımız hır tetkik, bi z ~ 
adam başına gürıde ancak 11 
gram şeker düştüğünü gösterdi. 

Bir kimsenin günde asğaıi 1 

100 gram şeker sarfetmllsİ lazım
geldıği gözönünde balmıdurulur
sa,bu şeker mikda ı uıın çok az 
olduğu anlaşılır. 

Ş kerin ucuzlatılması için ça
lış an mücadelede bütün bu h. sap 
larm tesiri olması gerektir. 

İşte, tğer elim:zd• nüfusumu 
za dair sarih bir rakam bulun 
m•zsa bnna meydana çıkarama
yız ve her feıdia günde ne kadar 
şeker yedığıni bılemeyiz. 

Nihayet nüfusun ne kadar art· 
tığını tesbit dmck memlekette 
çalışma kobiliye\ioi de teııbih 

edeı; çiinkü ihtiyaçlarımızın ne 
d·rece yükseldiğini ve ça;ışma
mızı ihtiyaçlara göre ııasıl denk 
leştirme\>: ı c•p ettiğini anlarız. 

Nüfus sayımının bütlin eko · 
omik menfaatleriui bu ada uzan 

boylu anratmak imkkansızdır. 
Bunun için sütı.ınlar ve kitap· 

lar dolasa yazı yazılabilir. Bı z 
yalnız ana hatlarım çizmekle ikti 
fa ettik. 

* * * Nüfus sayımı memleket mü 
dafassı, ekonom.k meufutlerden 
başku diğer s.balard1 da bize çok 
kuvv ılı delıller verebilir. 

Mese!a iki nüfus sayımı aıa 
sındakı a• tış · mikda•ı esaseo 
malibı olan mubac.,retier bir ta· 
rafa bırakılırsa genel sıbbatıa, 
ab·ak ve hayat seviyesinin yüksel
mesiyle elele vererek, ne nisb t 
dahiliı,de doğum:ara yardım el· 
!iğini gözüınüzüıı önüne serer. 
Bu, nüfus sayımının en önemli so
nuçlarından Liridiı. 

* * * Nüfus siyasosı s:ıdr. adet, kem 
miyet roeseles: değil, ayni zaman· 
da keyfiyf't (Qu·ı lite) mosclesiflir. 

Hiç anubıayız, geç 'n sene 
FrenHlz mecl 'siorle bir Saylav: 

"- Fransa O milyon nüfus 
tan ibaret,, d:yıı nüfus rzlığıodo n 
şikayet ediyo,du. Buna şu karşı 
hk veriHi: 

" - İugilter" de 39 milyondan 
iba•eıtir. Fakat buuuııla beraber 
maeezzam bir İmparnlo: luğa sa · 
h'ptir.,, 

Bu iki ciiro!ede kemmiy t ve 
keyf·yetm (Quaııtite ve qualite) 
uin en büyük tablılini bulmak 
kabildir. 

- = ŞEHİR DUYUKLARI -Şehrimizde 

15000 lira kazanan 
talihli 

T•yyare kurumu piyaııgosu
nuu son çekilişind e şehrimiz Lüks 
bakkaliyesinden Salih Ejderin 
malik bulunduğu 10914 nnm3ra 
ya ( 15,000 ) lira çıkmıştır . 

•• 
Oğretmenler 

Ha kevlerinde çalışacaklar 
Kültür B.k1nlığr, bütlln ilk. 

orta, lise, tecim, öğretmen okulla 
rı öğretm•nluinia Halkevlerine 
yazılaıak çalışmalarına ortak ol
malaıım, buna da esas öd evl eı in

den uymalaıinj Kü:tür Direktöc
lakleı ine bildirmiştir . 

Parke kaldırım taşları 
-·------

Hülıüınet koıHğı ile Taşköp 
rü arasınd•ki bozuk şosaom par
k~ kaldırım olarak yapıl.cağını 
yazmıştık , bu yola aid parkı:ı taş 
!ar Toprakkalede hazırlanarak 
şehsimize getirılmiş ve kız Lise .. 
si karşısındaki arsaya depo edil 
meğe başlanmıştır . 

Bu yolan döşenmtsine yakın
da başlan;ıc.ktır . 

Borsa Komiserliği 

Şaşatilerin tavzihine 
cevap veriyor 

Bugünkü G r,zeteliJizde Şaşa 

!ilerin Mersinden gönderd;kleri 
tavzihn•m~v i gördüm . Borsa 
mız h i ~ kims e t a rafından tab 
rik edilmez mevzuatı kanuniye 
dabili::ıde ifayı vazıfo eder . 
Hadis' borsa bey elimizle ma
h~ llinde trtlıik edilirken prese 
merounı ile fabrikn sahibi ve 
Ş.ışatiler vekili müttefikan mel· 
!um Şaşati!e~e aidiyetini söy
l•mişlrr ve tu lulan zabıta da 
olsuretle vu'i İmza etmişlerdir. 
Pres• si yapılan ( 35) baly• Ü· 

zerinde de Ş •şa t ilerin her yer 
de mağruf markala11 ve ibra · 
C•t seri numaraları bulunmak· 
tadır . 

M .. hkemece tayin kılınan eh· 
lı vukuf da yaptığı tetkik ve 
mıı.ıy ,.,ede Boresmız zabıtıoı 

teyit etmiş ve fiili tağıişin 

mevcudıyPtini pek sarih ola 
rak teebit tlmiştir . Aı tık me 

sele hak yerine iutikal elmiş 
olduğundan ga:ıeleLrde uzun· 
boyla münakaşaya malıal yok· 
tnr Kuyutlu resmiye ile va· 
ziy.t lıu merkezde ike.1 tav

zilınacnelt!rind e bunun hilafını 

yazm.ları muvafık görülemedi· 
ğinden muhterem gazetenizin 
ayni sohifosinde mes , Jenin ef 
kil rı nmumiyeye ibleğını rica 
eder ve hürmetluimi sunarım. 

Borsa Komiseri 

Mahir Okan 

Diş Doktoru Nuri 

Bir müddetteoheri Borda lıa-
lunmakta :olan aıkadeşımız diş 

Yeri? Çay 

Bir iki yıl sonra çay 
ihtryacını kendimiz 

temin edeceğiz 

Çay ithalatı, memleket dı 

şıaa milyonlarca liralık döviz 
gitmesine sebeb oluyor . Bu 
değerli ürünü Karadeoiz sahil
lerinde yetiştirmek içın esaslı 

tedbirler alınması kararlaştırıl

mıştır . 

Çay İçin Karadeniz sahil · 
lel'inde en ayğan yer Rizedir. 
Ç ay işiııin halledilmesi, hem 
memleket çıkHına bir kazanç 
t • şkil edtcek, hem de şimdi 

pek iyi bir vaziyette olmıyan 

Rıze ekonomisinın düzelmesini 
temin edecek tir . 

Tarım bakanlığının bu mak 
satla vücuda getirdiği numune 
fidanlığı Rize havalisinde çok 
alaka uyandırmıştır , Bedava 
dağıtılan fidanlarla Rize civ~ 
ıinda birkaç köyde çay bah
çeleri yapı im ıştır . Bu aUrt!tle 
yetiştiıil~cek çaylar, haıuıi pa
ketlerle sat ı lan lükı> çaylar de· 
recesinde olmamakla beraber 
genel ihtiyacı karşılıyacak ne 
fas cltedir . 

Yalnız karııtma tertibatınm 

noksanlığı , nefaseti azalıtığın · 
dan bir kurutma fabrikası a· 
çılması ınnvafık görülmüştür . 

Alınacak sıkı tedbirlNle, ni
hayet bir iki S•ne sonra yerli 
çaylar bütün ibtiyaca yetecek 
ve dışarıdan iıbale hiç lüzum 
kalmıyacaki ı r . Zaten çayın ye
tiştiği yerlerde şimdiden yerli 
çayın kul l anılması yayılmıştır . 

Tarım bakanı Bay Muhlis 
Aııkaraya cföqdükten sonra çay· 
cılığa aid raporlarını hükume · 
te verecektir . 

Kazanç fazlalar·ından 
alınacak vergi 

Beyorıname usulüyle~ kazanç 
vergisiıı i veren ırükelleflcriıı ver
dikleri beyannamelerin ğözden 

geçirilmesi so:ıuundan olan ka 
zaoçların heyauoamedeki mikda
ra : göre yüzde onu geçtiğini, ve 
fakıtt bin;ılirayı bulmadığı halde 
nasıl hareket edileceğine dair 
Finanans bakanlığı Def lerdarlk· 

lara bir t8mİm götıdermiş ve mü· 
k•llefin kastı anlaşılırsa bu far 
kın cezalı olarak alınması laıım
geld:ğini bildirmiştir. 

Saraylardaki eşya 

Milli s•ralarlo yalova köş 
kündeki eşya hakkıoda Kamu· 
lay b , sap encümeni tarafından 
hazırlanan mazbata kamutay 
haşk .ınlığına verilmiştir . Encü
mea, Kamulaya anedilmek ü 
zere sarayluda, kullaaılnıakta 

olan, depolarda bulanan, satı 
la bilecek olan, müzelere ayrıl · 
ması lazım gelen eşya olup ol
madığını bsşkanlıktan soımuş· 
tar . 

Anlaşıldığına göre saraylar· 
daki eşya bir tasfiyeye tabi lu
tul&cak, bir klsmı müzelere ve
rilecek, bir kısmı saraylarda 
kalacaktır 

Mısırda 

Büyü\ siiel hazırlıkhır var. ----
Adua hadiseleri Mısırda halk 

tarafından sükunetle kar~ılanmak
tadır . 

Yalnız Mısır ve İngiliz ricali, 
memleketin müdafaa tertibatını 

ikmal için hummalı bir faaliyet 
ile çalışmaktadır . 

Mısır hükumeti askııri kıymeti 

çok büyük olan Merşal Matruh 
mevkiini mühim miktarda asker 
ile takviye etmiştir . Bu mevki , 
Trsblosgarp hududunun en mühim 
bir mevkiidir. Garbiye vildyetleri 
seferrer memleket manzarasını gös
termektedir . 

Filistin yolunun başında büyük 
bir tayyare karurgdhı tesis edil · 
miş, burada bir çok siperler kı
zıJm ,ş, hava toplArı yerleştirilmiş
tir . 

Çöl mıntakalarıoda askerin su 
ihtiyacını temin İçin, büyük mik
tarda su alan yeni sistem earıııç 

kamyonları tedarik edilmiştir . 
Buna mukabil İtalyanlar da Sel

lumda, bütün hudut boyunca tah· 
kimat yapmışlar , müdıı faa sipPr
leri vücuda getirmişler v~ çok mik
tarda hücum tankları ve zırhlı oto 
mobiller hAzırlam>şlardır. 

İtalyanlar, Biogazi hududunda 
gece manevraları yapmaktadırlar . 

Mısır hükumeti , tayyare knrar
g~h inşaatında çalışan aslan Mı 

sırlı 300 ltalyan amele İngilizler 
tarafından işten çıkarılmıştır . 

ller gün lngiltere ve Hiodden 
Mısıra İngiliz ve Hindli asker gel
m• ktedir . 

Bunların bir kısmı Süveyş kana
lının müdafaasına tahsis edilmiş 
lir . 

Sovyetler Diyarında -----Knakistanda keşfedılen zen· 
gin petrol kaynaklarını işletm·k 
için Közçakıl mevkiindec ana 
demiryoluna kadar 119 kilo 
m elrelik petrol borusu döşen · 
miştir . Kö:ı:çakıl'da şimdi 166 
petrol kuyusu işledilmektedir . 
En soo çalışmaya açılan 166 
ıncı kuyu günde 400 ton pet 
rol vermektedir . 

Tü• kistan'ıo kurak ve çöl 
yerlerinden f•ydalanmak ıçıo 
Sovyetler Birliği j •olojik ..reş 

tırmalar kuruma büyük çölla 
bölğesi gübeyinde b.zi di>rin 
arteziyen kuyuları 2çmıştır . Bu 
kuyuların ı.l c riuliği 85 - 150 
mttre arasındadır ve en haf ı f 

kuyudan günde 300 mehil mik 
ap içilir su alınmaktadır . Çöl 
bo!desi yakınında olan Aşka 
had'taki sık sık görülen su kıt 

lıkları bu s. yede ort.dan kalk 
mıştır . 

Türkistan' ın giloe yintle pet · 
rol araştırma işleri ıyi sonuç 
ler vermiştir . Üç kızıl ilçosin 
de burgularla sondaj yapılır
krn bir kuyudan petrol f ı şkır

maya başlamış ve 36 saat i
çinde 10 000 ton p olrol bink 
miştir . Bu fı§kırma, Türkistan' 
da bügüne kadar hiç umud 
edilmeyen çok zenğın petrol 
kaynaklarının balundağaoa ka · 
niıtir . Üç kızıl bölg•ıioin ıler 
de büyük bir endüstri bölgesi 
olacağı şidideo bekl enmektedir. 

Çalışan ellerin mıkda rını an
larız . Et emeğinio hangi &!anlar-

1 

da (sehalarda) yayıldığını görü 
rüz, Vakıa genel nüfus sayımı, 
~ndüstıi l veya tarımsel (zirai) 
bir sayım dediğıdi. 

lşıe genel ııüfas sayım ı, b;ze 
mem,ekette ııiifas adedinin ne 
mık dar artmak ıa o dı.ığı·nu gös
te melı.le beıab.r syrıc3 keyf yet 
mesel s'ni de öğrttecekıir. 

do1doru Nuri, şehrimize gelmiş ,., ___________________________ , 

ve Hilalıabmrr yanındaki muaye
nehane!İuıle müşterilerini kabul 

.Faket umumiyet itibuiyle, 
yurtd•ılatımızın ayrıldığı bütün 
kategorileri gösterir. 

Geçe ıı nüfu~ sayımınılıı 14 
milyonu balan nüfusumuzun he
men yü:ı:de dokaaoınıu ziraıı.tle 
uğraştığıııı gördük. O zamandan 
bu ana kadar alaııda büyük dev· 
ıimler (ıoki iiplar) yapılmıştır, 

D.b:ı kısa bir t birlP, aııcak 
o z•man yurt dahiliudc ne kodar 
Vt. ne işo yarar adam olduğumu· 
zu b• imiş ola• ağız. 

Onao için - sorulan saall<re 
doğ,u v· kaı'i cevap vererek dahı 
olsa - nüfus s•yımıııa yapılacak 

yudım en büyük bir vatan bor 
cudur. 

etmf'ğe başlamıştır . 

Tayinler 

Vılılyt t evr k kalemi sekrrte r
lerind•cn S lillıadJin Okç J hoş bu 
luuan hususi muhasebe Vilayet 
merkfz yozganlığına tı·rfian tayin 

.----Paranı! eJilmiftir. 

1 1 
§ Bo~ b·ıhnan Ceyhan kazası 

Boş yere h :' rcama ve har• Husns1 rrıuhosPb<ı memıır rofıkliği 
1 cıyac<1ksa n yerli malı al 1 ne Vılılyut evrak müv,·zziı Şevket 

1 100 k•ıru~ m o~!a tayin '<l lmi~t r 

20 ilkteşrin - Pazar 

Genel nufus sayımı günü 
Doktora, 

men zabıta 

ebeye, ilaca ihtiyacınız olursa he

memurlarına ve bekcilere· haber ve-. . 
rınız • 

İhtiyacınız derhal temin edilecektir • Hükumet 

bunun için tertibat almıştır • 
Başvekalet 

İslut/slik Umum Müdürlı'iğü 
1....,..._ __ m_..,...,....,.......,._..,.. __ _......,.,....,,... .. .,..,._._..,..,... ..... .....; 

3• 
13 birinci teşrin 19 :.., 

Şehrlmizde 
k 11 tılı Ev kiraları işi sı 1

• 
. dı 

bir duruma gır r 
. k'racıl~ 

ı k . . diın• 1 
1 teş rıo ayı gır kı·rıcı 

' !de ev arama, ev sahiplerıa 

bulmağa çalışır. . k dınl•· 
Son günlerde bııçok 3 k ef 

rın ve erkeklerin kiratıyıc• 
aradıkları görülmektedir. ııtdu~· 

Çok dafa günlerce yor ~8ıs 
tan, ter döktükten, ayakl;r:,ııııO 
sular ininceye kadar do sŞ ııı•' 

. buloP' sonra uygun bır e\! 
maktadır. . . önaoı 

Bu evsizlik derdıoın aktı' 
geçm• k ve sıkıntılı y•P''\ıepİP / ~ 
uzaklaşabilmek için ber 

8 
,od1'' 

bir evi bulanması arzuya şaY 'le 

l ıaııdı 
Evlerin kirası pa ıa 

1 1 joİ Ort . e~ e ı. 1 
Bu ,Cıl ev sahipler 1 • tıdı•' !t 

ıs ~ 
biraz daha gelirli olınasın• İlıeı' nı 
!elinden kıralarını yükselU!l '1 ~ı 
d. bit tld. 
ır. 1, 0 " 

Geren yıl 100 liraya 0 ·ıteP · İQ 
,.. rra 1 

eve bugün 130 - 150 1 ~ ·~Q 
mektedir. dı ı' ~, 1 

Büyük evlerio kirala 1 • 11~ 11 dır· •:,; 
seklik göze pek çarpınelll 3 

bil'' tıQ 
Fakat orta halhların otıır'oıık11 ·ıQdı 

h k ıııd0 ·ı c~kleri evler da a ço etildi' tk 
olduğundan fiyatlar ylik5 

• 
. ~· eı 

tır. da•' 
100 - 200 lira arasıo ııır· 

ler istiyenlerin sayısı çok rO~ 
n/ef ' 

Yeni mahalleyi istfye ııal•~' 
Bu yıl evlerin en ek P9k0 ,,,ıJ 

dığı taraf Yeni mahaJl•, Jıi'' 
tarafıdır. Çünkü burada e~0~ıo1· 
lam ak isti yenlerin sayısı ç ve 11 

ı ası ' Evlerin seyrek o ın b~lıı' 1 
çok oturulabilir bir hald•. 11ık' 

b . · isio• ııJ 
ması buna en uınc lı ve· 
etmektedir. Açık, ferabl~ıf'/.ı 
ların de içilecek evsaf. .,,ııJll' t, 

de bana eklenilirse eV ~ı ıJI~ it 
istiyenlerin düşünceler•• ~İı 
salları anla§ılmış olar. kİ ıı 11 )q 

Bu yüzden dolayıdır , b•t 1 ~~ 
rafa bu yıl daha fazla . r•g ~ 1 
dilmektedir. ,ıoı ij~ı 
!Memurlar sıkıntı çeklY~ 0 I 8 

ldılg , \ 
Adanamızda adet o ,ııı 't 

re evler yıllığına kiralaJl~eıİ.1 f~ 
Ve kiracinio pe,io parıtk ti'~ ~ı 

pi 9 ıı~ 
si de şarttır. Bu duıu 51 ııı~ 1 , 
büıçesi zaten dar olao. ıe oı ı~ 
yaşayan memur ziyade9ıY ~ip 1 
mektedir. v ,s. 1· 'il 

. Vakıa bszı io_saflı 1 ~ ev.~;lı ''d 
len memurların hır yıl!, ııi·1 ,ıı 11 
~ıoı iki ve en nihsyet uÇ ,ıil il 

"ste· e 
bağlıyarak kolaylık_ g~ . ı( .

1 d! görülmüyor değıldır· 1 ,1 1~ (111,. 
Bu şekilde hareket ede~iÇ lı' iııı 

olduğunu söyleıneğ~ de 1 

yoktur. ? 
1 0r ı 

Memurlar ııe isi Y ıl 1r 
d ..;11 ır 

Memurlar lstanbul ' ~İ'1 ı 
· · eV ~ti" 

şehiı !erde olduğu gıbı ·stoıfl~. f 
rının aylık!~ olmasını 1 ~ı,,rı 1 
ler. Böyla olurs1 çeke.~;811 o~ır' 
kıntının az olacağına 00 ~~J t dırlar Peşin olarnk 1 ıu~ o0 

aıa verilmesinin çok zJ~irıer· 1 
duğunıı ileri sürmek.tel bo ~t ı 

. b sıı< 9 .,,, 
Şüphesız u z,ıııı 113~•· 

parayı birden verıııek d 
güçtür. 0r 1 ı ~· 

diY ;I' • Eu salılple rl ne . i ': ,ıı 
ıerıo . ,ı 

Ev salıipleri da ev 
1
,,;o' / \ 

1 · d ,cek ılC 1 ver. r erse z yan e kll0 ııo ~ ı, 
sürüyodar. Bunların . 81ın ,ı 1 

1 . k' peşıO '.l'I göre ov e l'ın ırası .
0 0ıo• ,J'~. ıı 

memnt· bir yere t ıy• J9 ~ı 

beca yiş yapar .va ya~ıı: ~Y~J~l ı 
güzel ve kendı zevk111 [JO tı•~ . \ı 
ev bıı\ur, ıaker ııioler· l \ı 
benim eviın boş kal r · ,çiıll~r 1' 

!lalbuki ben yıllılı: g 1eı 111 
tlo 

bir kısmını bıı sure 
mokteyim ıı diyorlor- ,,:ı» 

•ııı1111il11:ı 11!1 

l
;ı" ""ıı~ı~ııı"ııı';'::ı:ııım

1

~ öbe ., 

Eczafl8 ·.ı ,ı,ı . .,rı 

Yenicami ('t"'·i•W 
.r~ 

Afiyet ccı 1 

il\.-"' 
llllllUMl!tlllillllttıllıtl~ «mmlll ·llırıııuı.· • 



~Üveyş kanalı üzerinde 
hüküm sürenler 

' 

- Dilnkıi nuslıadan arlan -
11
Yat akçası oyunu Bu adamlarm gayt Lerl nedir? 

f ·~·8 . \ ~ıı:ıı eçımlcrdoo daha az j Frensız sermayesinin yatıral · 
;ı_ Y•o rnali seçimlerin böy mtı olduğu bu eo büyük arsıuluoqli .. -
U .. 02renilm;t olur . 1 sal kurumu bildıkleri gibi çekip 
•<rı Sosyetesi içio, kaide 1 çeviren bu 'idamlar , neyi teroıil 
• Ilı~ 1 

- 1 ; Uaıküo olduğu kadar ediyo ı lar ? 
~ ı t 1 ı ~ onlara müs· Ellerindeki akıiyonlarla lcen· 

1
' gtiir bağlamak bahana. di kendilerini seçtirdikleri için , 

tıı ;11 büyük: kıamı ihtiyat akıiyo!' erleri değil , kacıa 1 ı kulla 
1 ınır ve bu para da, ida· nın deoiz tıcaratinia m,.nf.atle· 
reçirilınelc iıteoea bat· rini de değil . 

tteıe · Ç k 193 rıo aksiyonlarına ya Üıı ü 4 de yapılan bilan· 

ft 
· t' •o•yeteleri için de 

r tarafıodao verilen pıim· 
ııır 

d •• Ve o para da yukaıı 
'Ri . 

~de rnı~ a-ibi, içinde ek~e· 
· edılmek iıtenen bir 
•ıa •le . 
~ ~ aıyoolannı satın al-

ııllıbılu 
l . 

1 tle g • ·ı L • " eçuı me• ıstentn 
'•ıa bı'nl k" .. k k • 
1• erce uçu a 11 

t •nde , dağınık bir hal 
11tıı da vakidir . 

•t \' . 
.ı et11n bunlar yöne-

' toplantılarmda bnlun 
•tttine hiç bir z.mao kat 

"111. ' içi 111 aluiyonlanna ulc 
ti Q kcodilertne verdikle-

~bt~' , e.k~e~iyet nıHbınıo 
~esı ıçıo, aksiyonları 

'd crıdilerioı falancanıo 
ı.tceiini bildiren bir ki
~IQ, .. 
,, . I• çağırıtlar. 
r,,'• boı kaldığı için ban 
r~ kendi ismini, yahut 
•tından birinin iımi • 

c, h 
~ •nkerler kanuna da 
~1ltkilde, memurlarının 
"-rt'ce , binlerce rey top· 

Itır ve memurların pat 'tt ÇQ1eleri imkanı bulun-

&~y ~ 
Uk patronlar 
ktllılı kumpaoyaımda 

•tr · ~ •nı eliade tut.n on 
' İle sigorta ve ticaret 

~~~f'ıdılyaların kendi ara· 
loa "tnıışlardu . 

it/~~tlerde ilgisi olan 
dit )Ooctim kurulunda yer 

'-tıd. 
,

1 
;ıYayı itgal ede_n bu 

"tt r•osız reylerinı el · 
İtte;kıı rı içirı. öteki on 
t1._ ~kleriue verirler . 

d 
.. urucusu olduğu için 

1 ot ' k •• tiıı ~ eseps e, te nısıyen 
" ~ aks Hıt hoo'a, ııva-. 

~Q eadiJerine haber ver 
e,e•ki hüyUk elçiler o· 
~11~ "e. lül Kambon'a , 

\f •ııle 11kı bir müoa· 
~ ;ııı etmek için d6 

l() .~Qdel ve Şad Psit' e, 
~ı~ ~ e , tem ıs muhafaza 
'g~ e eıki Cumur Baıka
iıu Y6ııetim kurulunda 

~iL t • 

•·""'' , ~•l kudret olan gaze· 

"' temsil etmekte 

lıqdı" . 
ı Rı ıçio . 11 gayrimem 

•ıaat 
l)t0,i urnıak üzere de , 
V~) te, Mr asker olan 

tısnd bulunmakta . 

'~il . 
t~ıll Z<lllır ~ekil için yö· 

11da .. 
ıı 3

2 
uyedirler ve yıl· 

"'~li 5 00o fıııok bunla 
~ı,;•lında oJao bilgi · 
't .. ,_ 1 "'ei'ilmtz 

., '"il • • 

~tı • '1Y0rıleri de temsil 
'ele · 

~111 d 'lqlf en çoğu yö 
~ ıı a -
"lı.ııt Uye olmak için 
~i y~n l 700 000 frank 

11~ aks· .. _ı •• ıyonn o :ıuoç 

\'~dda auıaıııl - .. 
'". ,

11111 
~ ac~g ı uz~re 

~ l'-0 J, kendılcrinı se 
'li;ı-1 d' 1 •ıe ır er . 

çoya göre sosyde 85 milyon fran
ğı ya l o ı z müruriye resminden ol 
mak üzere 895 milyon frank kar 
yapm ı ştır . Buna karşı sermaye
nin faiz ve amortismam ile birlik 
te , topn topu 345 milyon frank 
harcamıştır . Bu şartlar içinde ge
çiı resmini indirmek kolay olurdu. 
Nctekim bu buhran zamanında 
Fraosızlarla beraber bütün dün
ya nakliyecileri de hucu istiyor· 
lar • 

Marki dö Vogüe bunu kabul 

etmemiı, bu yıl 522 mılyon frank 
kir dağıttırmııtır . Buna göre ak· 
eiyon batına 378 frank , yani her 
aksiyoaa 17,000 frank yatıran ufak 

aksiyon erlere yüıde iki veya üç gi
bi az bir kir dağıtılmıştır. Fakat, 
Anzeo veya Sengobcn'deki aksi
yonları başlangiçta 250 altı o f rao· 
ga almış olan kimseler için kir 
yüzde 20 veya 30 u bulmaktadır . 

İşi böyle güzel bir şekilde 
idare ettiklerı için de her yöne· 
tim kurulu üyeıi 325,000 frank 
almı§tır 1 

1934 de yapılan demirbaş ew
ya listesine göre bioaJarıa ve mal
zemenin m ecoıuu kıymeti 928 
milyon franga çıkarılmııtrr . Bi· 
ıikmit ihıiyat akçesi iıe 1 ,119 
milyon frangı bulmaktadır . 

Öyle ki , eğer bir afet Sü
veyş kaoalın.a baıtan aıığı tahrip 
etse bile kumpanya bütün bunla 
11 bir saatim bile ödünç almak11 
zıo yeııideu yap11hilır . İşte Mar. 

ki dö Vogüe bu ihtiyat akçeshıi 
arttırmak için arsıulusal ticaret 
üzerinden alrnau geç·§ resmini 
iadirmeği reddetmiştir . 

Bu 1,119 milyon frank aksi· 
youerlcrin olmakla btraber koo· 
seyin emriodedir . Bunun 50 mil 
yonu kaaadadır • 130 milyonu 
muhtelif borçlul lrda<lır . 729 mil 
yonu da uzun veya kısa vadeli 
alacaklarll y•ptırılmııtır . 

Bu 72,, milyonla , yönetim 
kurulu istediği sosyeteoin aksi 
yoalanrn el~geçirebilir · Bu kur. 
nazca taktiğin içyüzü ıudur : 

Mıadeo ıosyetelerioin ihtiyat 
akçesiyle Süveyg kanalı yönelim 
kuı olunda ekseriy~t elde edili
yor , Süven kaualıoın ihtiyat ak · 
çesiyle de ha§ka maden ve sigor • 
ta ıosyetelerinin , baokaların yö 
netim kurullarında ekseriyet ı-lde 
elunuyor•. 

Bütü dünyan Marki' 11i11 ceuabıni 
bekliyor · 

Bu ahenkli ve devamlı kuvve 
tin yanında bizim g,.çici hjku . 
metlerimizle sallantıda olan par 
lamento ekscriyetleri nı-ye yarar? 

Süveyş kanalı şimdi Avrupa 
meselesioin aaabatl rıdtr . Fakat 
bu anahtar FraDsız hükumetinin 
elinde değildir . 

Heofüt ve akıllı olan İngiliz· 
ler bunu anlamıılar ve cenevre 
ile paravraluını , Kedorseyle en
trikalarını bir tarafa bırakarak , 
kara" ve.rme salahiyetini ellerin
d P. tııtanlırw başvurmuşlardır . 

Lord Kromeı le Si· İ3o Mel· 
kolm SüvcY§ kanalı kumpanya · 
ı .mo Astorğ sokağındaki merke 

-Guısl dördüncü sayfı.ıdrı-

( Tiirlc Sözii ) 

Avusturyanın amaç 
ve istekleri 

Dış bakam Baron E. Berger. ı 
Waldenegg larafindan Neues 
wlener Journal da çlkan ma· 
kale: 

Avusturya narı Di9işleri Bakanı, 
birkaç gün evvel Cenevrede bu
lunan Avustuıya basını mümes
sillerini kabul ederek şu sözleri 

söylemiştir· 
Cenevıeye tekrar döomekliği

min sebebi, Uluslar sosyetesinin 
bu yıllık içtimaanda buu bulun
miıklığım lüzumundan ileri geli
yor. 

Sosydenin bütün diğ,! r Ü)'e· 

feri gibi, Avusturyacia, Dışişleri 

baksnlığı tarafından temsil oluo 
maktadır. 

Bir aralık Cenevıeden ayııla
r ak Viyanaya gitmekteki maksa· 
dım ise, bakanlığın işlerine ait 
bazı m eseleleri halletmekti. 

Tabii bu defada, Cene~rede 
geçiıdiğim güole rdeo, burada bu· 
lunan yabancı devlet adaoı lariyle 
görüşmek ve bilb ossa arsıulusal 

durum fbaklcında malumat edin
mek ıuretiyle istifade elmeğc ça· 
lış .yorum · 

Siyasal atmosfer içinde lıükilm 
süren gerginlik karşısında yetkeli 
hükumetlerin ve bu hükumetlerin 
mesôl mümessillerinin :son on bc·ş 
yıl içinde sarffettikleri g•yretler 
sayesiade bütün küçlüklere rağ

men Avrupa b.rışının bundan son· 
ra da muhafaza edilebilmesini 

tl':menni ederiz. 
Uzak memleketlerde kopan 

kolonya ve mahalli anlaşmazlıkla· 
rtn Avrupa dP.vletleri arasmdakı a

henkli iş birliği üzHinde nahoş 
tesirler yapmamaaım, her ne ba
hasına olursa olsun temin etmek 
gerektir. 

Ecnebi delegasyonlauo baş· 
kınlariyle yaptığım görüşmeler 

esnasında' orta Avrupının mev
kiinio aağlamlaştırılm~sı mesele
siyle de meşğul <•ldum. 

Bu sırada sade coğrafi durum
Jırı itibarile orta Avrupanın ban
§iyle doğrudan doğruya ilgili o 

lan devletlerin mümesıillerinin 

değil, hatta diğer yetkeli devlet 

adamlarıoın da, bu meseleyi çolc 
doğru bir ıurettc düşürıdükleıioi, 
ve aolndıklarıoJ gördüıu' 

Avustuıyaoın bu meselelere 
karşı aldığım durum ayrlın ve ha· 
sitdir. 

Es.sen uluslar sosyetesi buzu. 
ruoda söylediğim söylevde d~, A
vusturyr.oıa orta Avrupa brrışı 

nıo istikrarını temine çıtlışacağını 
fak at böyle bir it birliği için an 
cak diğer memleketleıin sahip ol
duklera haklara tamamile malik 
olması lazım gelectğini bildir· 

mi§tim. 

Bütüo yetkeli çevenlerio, bu 
noktada na b enimle biıJilc olduk· 
laranı gördüm Avusturykn1n 
uluslar sosyetesi daimi mümes
sili V. Pflüglin ' verdiğim direk· 
tif mucibince ~uluslar sosyetesi 
konseyınde ayoi pasif Sf\Çİm hak· 1 

kanın verilm"'si için yaptığı tek 1 

lif d e , yukanda anlattığım Dok 
tai nazara tamamen uygundur . 

Avusturya , onun erkinliğioi 
egemenliğioi tamya~ her Avrupa 
devletiyle dost olmak isteğinde· 

dir . 
Mınoetl~ batırlıdığımız gibi 

müıkül anlarımızda kendiıioi da
ima hissettiren eki dostlukları 
tamamen muhafaza etmek şartile 
etrafımızdaki dostluk çevresini 
geniıletm~ğe hı?r zaman hazırız. 
Ancak çok müıkül tecrübr"ler 
geçiaen kontinauımızın ekooo · 
mik bakımdan 111ığlamlaşmasını 
temin edebilecek bir bilrışırı mu 
bafazaıına taraflar olduğumuz 
gibi, aynı yollatla aynı amaca 
doğıu yürüyecek herkesle i~ bir · 
l•ği yapcn ığ-ı huırız . 

.Zecri tedbir 
K<1rşısında Fransız basını

nın dOşünceleri . 

Fransız gazeteleri , zecri ted · 
birlerin tevlit Olleccği neticeleri 
inceliyorlar. 

Bir kı:um gazeteler paktın ına

kanizmas ın ı l•: şkil eden bu tndbir
ler üzerinde enJiş~ göııtermekte

dirler. Bilhassfl pakta dah ı l d l3v-
1etlerden bazılarının ltaıyaya karşı 
açılacak boykota iştirdk otmema 
leri takdirinde hiç bir fayda elde 
cdılemiyeceğini yazıyorlar.Mo.mafı, 
İtalya siyasasınJan vozgeçmeği za
ruri görüyor. 

Pöti Parizyen gazetesi ; zecri 
tedbirler üzerinde İngiltere tara
fından gösterilen ısrar muvaffak 
olduğu takdi rde ltalyanın sııvaşa 
<leyam edemiyeceğini, yalnız eko
nomik ve fınnnsol tedbirıerle ik
tifa olımecağını yazıyor 

Maten gazetesi de ( Tedbirlere 
dikkat etmo lidir,t elılikelidir ) baş 
lığı altı nıl:Jki bir mnkolesinde hal · 
yanın, p:ıkt haricinılehi devletler 
araınnda mahreçleri bulunduğunu 
ve pakta dohil devletlorılen bir 
kısmının bu tedbirleri istemiye
ce klcrini, nıeselll bu aroda İsviç 
renin Almaııya ile ltulya arasın 
\laki münasebetlere mani olamı · 
yaceğını, tedbirlerin anc&k Jiğer 
devl~tlerin tlu iştirakı ile faideli 
olabiJ eceğini kaydddiyor ki : 

Eko dö PJri \liy<:.r ki : 
- Romerıyll , Sovyet Rusya, 

ltıılyb:'ya gı•ni~ mikyasta buğ
day sevketrnekt1111 ı r ler . Yugos · 
lavyo\l:ı ihracat nşyusının yüz· 
Je yimisini halyu'ya vermek -

. tedir . Kl·zn Homen petrolları· 

nın Almon'larn s tj tılmıısına ve 
orodanJa lt:Jlya'ya nktarılmnsı · 
na kims13 ınanı olamaz . Bu 
tAkdirda vaziyet değişmiyecek', 

buna mukabil Almanya, Ro-
manya'Jo bir otorite tesis o
dececı~ktir . 

l ıı ğilizlor ise; bu tedbirlerin 
trsirl i olacağını umuyorlar, Sos 
yeteyo dahil olmıyan devletle
rin v.ıziyetlerde iyi görülmüş

tür . 
A•nerikn . bitaraftır . Fakat 

~ıyork Toyınis gazGtı.:si, Ameri· 
kanın zecri t~<lhirle iştirakini 

istemiştir . 

V ışington rtsmi cevenleri . 
b itarn flıktun h:ışka lıicbir ted
bir ııl ınmamnsına taruftard ırla.ı· 
Fakııt Vnşinğto:ıdaki idholat ve 
ihracut bankası ltalyaya kredi 
verilmesi aleyhindedir . 

Japonyoyu gelince, Japonya 
sosyct1J ui n kara ra iştirak tek
lifı rnd<letm r:kle beraher helya' 
ya silah va muhimm:ıt ıhracotı 
na ,( rı snk koyacaktır . Buradan 
doğacak, ltolyurun zararına kar 
şilık başka sahal ıı r .. lan ve da· 1 
ha gımi~ olarak te lılli edecek
tir . 

------~------·-------~-----
Çinde iç savaş 

Tasın Tokyo eytnrınm haber 
lerine göre Çin Kızal ordusunun 
esas kuvvetleri Si. Cu - vaa ilinin 
kuzaymda toplanm1 ştır . Burada 
19 eyıülde Naokin kuvvetleri ile 

Kızıllor ar psında kanla bir çarpış 
me o1 muş ve büyük mikyasta top 
çu ah•şleri ı. çılmıştır . Hükumet 
asker lerıui hfıyao bir tren kızıl· 
Jar hnrfı ndan taarruza uğramı~ 
ve 200 dco fazla hükumet askeri 
ölmüştür . 

Mongolistanda radyo 
--- ---

Mougoliıt~n elektrik sosyete-
si tarafıo~ao 100 kilovat kuvve · 
tinde bir mcı L:ezi radyo istasyonu 
diğer dokuz şı:hirde 5 kilovatlık 
küçük radyo istaıyoulara İn§& edil 
miştir . Maoaoliıtanda ndyo neı 
ıiyatı g "nişlemekttdir . 

Sayfa: 3 
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Asri Sinemada 
12 Teşrini evvel Cumartesi akşamından itibaren 

Neşe, zev , ve k hkaha haftası 

a 
İlavP-ten: En yeni Dünya havadis· 

Bugün gündüz iki matina 2 de 4 de 

Birinci matinede 

Kadınlar ne 

isterler 
5976 

ikinci matinede 

Kohen ve Kelli 
Afrikada 

Yazlık sinemada 
bu akşam 

[ büyük bir film ] 
Boğaziçi şark s ın ın unutulmaz pirime donnası Billur s esli bi.iyük sanatkA 

( .ıermlaa Nov tna ) 
1 bir his , bir aşk menkabesi olan 

( Fakir talebe ) 
adlı eserind• sııb'Qt ku irc t ııı in en yüksek mertebesine vasıl olmuştur. 

Sanatkdrın bu f imde söyleJiği çok güzel şarkılar herkesin ağzında 

U<'laşacak ve tekrar, t ekrar eJilec.•ktir, Agra, fılmidir ve Almanca söz

lüdür . 

5973 

r-- Foto Coşkun , 
_ .. __. ........... _ .__ __ -

Gerek Amatör iş,erini ve gerekse atelyP. fotoğrafı 

ve her türlü Ağrand isman ve d iğer blitün fotoğraf işle
rini yapmağa başlı yan Coşkun Güven, hP.r gün sa
bahtan akşama kad r açık b ulunan atelyt>sinde saat 14 
den 19 kadar bizzat ç 1 lışmaktadır. 

Amatörlerıe müınkün ola n bütün 

koluylıklar gösterilir. 

Alsaray sineması 
·Yeni yeni hazırlıklar ve güzel 

güzel filmlerle pek yakında 
işe başlıyor • 

Türkistanda büyük pat- 1 
rol fışkırması 

Türkistanıo güneyinde petrol 
arastırm~ iş leri eyi sonuçlar ver 
mi§tir . Üç kız l ilçesinde buğu 
farla sondaj yapılırken pı r \uyu· 
dau petrol fı§kırmay'a başlsmış 

ve 36 saat içinde 10,000 ton pet. 
rol bitikmiıtir . Bu fıokırma , 
Türkiıtanda bugüne lcadar hiç 

ümid edilmiyeo gayet zecgio p t 
rol kayna kla rının bir alametidir . 

Üç kızıl bölgesiuin ile ı iue büyük 

5963 

Kazakistanda Petrol 
K ezakistanda kcşfedUeo zen · 

gin peırol kaynallıar ını istismar 
içia Közçakıl mevkiiodcn ana de· 
miryoluoa kad .u 119 kilome ro 
luk petrol ~ orusn döşenmi§'ir . 

Közçaldıda şimd i 166 petrol 
kuyusu işletdmelctf'dir. En fon 
ç111hşrnayo ~çılan 166 ıocı kuyu 
gündo 400 ton pr'lrol vermekte
dir. 

endüstri bö'g ,. si olacağı şimdi

ı den beklenmektedir , 

1 
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avaş cephelerindeJ 
değişiklik olmamış 

- 8/rlrıc sayfadan arlan -
için alınacak zecri tedbirlere işti
rAklerini bildiren diyellerde bu
lunmuşlardır . Asamble hu müzakl'
renin sonunda bir irtibat komitesi 
teıkil etmiştir. 

Bu komitenin vazifesi alınacak 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 
_ _ Kilo .Fiyatı 

En az En çol.. CİNSİ Satılan Mikdar 

"~· __ S. K. S. Kilo 

l'iyasa parla~ı .. 35,50 36,50 
Piyaea temizi ,, 

36 39 -
--3_6 ___ ,_37 

iane I 
iane il 
Ek pres 

ton z'cri tedbirleri tetkik etmek, 1 43 

kolaylaştırmak ve durum hak- y A p A (; J 
kında konseyin dikkatini celbet· __,,B,..,....e.._ya..,....z ______ ----1 - - ::---------• 
mektir . Siyah 

Ankara : 11 ( A.A ) - Bugün Ç l G l T 
alman telgraClar İtalyanların kuzey Ekspres ==1 
ve güney cephelerinds yeni hare- ,. __ la,...n_e _______ , _ _ 2_,1_2_,5 __ , -
ketlere gPçtiklerini bildirmektedir. Yerli "Yemlik,. ---------• 

Kuzeyd~ iki taraf arasındaki te .- •'Tohnınlnk., ~~-=-""'.'."'""-~--=----_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_.-• 
mas ilk defa hakikt bir snvaş ol· HU B U B A T 
muıtur . Habeş çeteleri Aksumun 
kuzeyinden sarkarak ltalyan kn. 
rakollarını tehdit etmektedirler ve 
iç yüz kişilik bir mıbeş kuvveti 
de Aduanın do~usundnki ltalyan 
hatlarının gerisine doğru sarktık
ları ıöylenmektedir . 

Güney cephesinde Oğadan çö
IOnda ltalyanlnr İngiliz somalisi 
boyunca ve fakat sınıru yanaşma
dan ilerlemektedir. Bütün cephe
ler üzerinde ltalya11 uçakları keşif 
ye bombMrJuman uçuşları yap
maktadırlar. 

Bu~day K ıhrıe .. Yerli 4,82,5 

" Arpa 
}'asulyo 
Yulaf 
Delice 
Ku:.: yemi 
Keten tohumu 
hrcimrk 

Si sam 11 
u ı 

750 
~ - 650 ____ • 
:c.:: ... •• 

"' J)üz kırmo .. ------ı -------

•••• Salih 

~::ı .~ s· . 
- ----- _ - ıınıt ,, • o c: ------ .;..._..- - --- ·--=----·-------· :-:: - "4-"' Cumhuriyet 775 
Uveyş kanah Uzerindel ~ ~ - ·· 675 

CN ::ı ~-=---...,..--------h Uküm sürenler r- u-l_D_u_·z_k_rı_m_a __ ,, _ ____ , _____ • 
Alfa ., 

---------------------· - Üçüncü sayfadan artan
•• gideceklerdir . Kendileri yö 
aetim kurulunda llye o1duklın 
için , bunu çelcinme~D yapabilir 
ler . Onların ne söyliytcekJeriai 
dütllnmek de kolaydır . 

" Hükftmetimiz Musoliaiyi 
doğru yola ıokmak için kanılı ka 
patmalc iıtiyor . Fakat dtniz nak· 
U,.tı yapan blltün uluılar bunu 
•temlyecelcleri için , İngiltere 
bunu ula1lar ıoıyrteıi vasıtasiy· 
le elde edemiyecelı tir . Lival Mu
toliaiyi o kadar ce11retleodirdık 
ten ıonl'I ona kütü bir oyun oy 
oayamıyauiı için • bunu Fran 
ıız hülcümetirıden de elde ed ı m z \ 
tar. 

Fakat hlısusi l ı iı kumpanyıı 

olan siz ve b;z aksiyontırlerimizm 
bir harp yüzünılon Zilrera uğra

yabilPcek olan miilklerini korumak 
için , harlun dovauıı müdJeti ncu 
kanalı kapatırsak, bu yüzden bize 
kim ne diyebilır? 

Biz hususi ve bunJ l ıı ba şka, 

arsıulusal bir kumpanyayız. 

Bizim kanalımız bır kaoınsal 

hizmet değil, prırn verilerek ge-
~ilen bir yoldur. Biz , siyasal arı 
laımazlıklann dışın•ln kalmak isti· 
yoruz. Buna ne cevap vurilehilir ? 

Hususi haklarıı her zamau say 
gı gösteren İngiltere , bunu kabul 
edecektir . Fransız hükOmeti de 
öyle yapacaklır. Oteki hükumetler 
ııılanırlarsa, onları da Astorg so 
kağına göndeririz. 

Liverpul Telgrafları 
12 I 10 I 1935 

Santim 

Hazır 6 
1 inci T. V~d~li 6 
2 inci K. Vadeli 6 
Hini hazır 5 
Neviork 10 

Kambiyo ve Para 
1Ş Banka mdau alınmıştır. 

Pene 

50 -Liret 9 ı 78 
20 Rayşmark. l 97 

Frank"F'ransız" 1T Sterlin '"ln2iliı,, 617 
55 Dolar "Amerikan., 79 41 
83 Frank "lsviı,:re" 

Böylece biz Musolioiyi boğınuş ~---------·~-~·-------------~ 
olacağız, siz tle kanalınızı ve ihti- ı 
yat akc~rnızı olduğu gibi muhafaza 
edeceksiz. ,, 

Dö Vendel ve dö Vogüe'nin 
" ctıvep vereceklerini bilmıyorum. 

Fakat Lavel her hatJe bunu 
onaylayacllktır. 

Diş doktoru 

Şevket şeremet 
Yoğı·o mi i korş ı sıoda sa•ıd ı kç lor sokı.oğı No: 25 do cumnrtesi öğle · 

den sonra yoksullur paras ız mu y ı no rn tedavi edilir.5980 1 - 3 
Çünkü . parlamrnto Lavalı is

temediği halde, Fransa bankasının 
rejanları sıfatilo onu parlamentoyn 
empoze edenler onlar değil midir- -------------·---------------...; 
ler?. 

Onun sayesinde , memlekc•te , 
istemediği bir deflasyon siyasa . 
aıoı empoze etmediler mi ? 

Onlar Fransa bankası vasıtasile 
19 ıiy111&mızı idare ettilderi gibi ' 
Süveyı kanala vaıutasile dış siya· 
mııı da idare edebilirler . 

1935 yılının bu kapanık ılk 
lefl'İD ayanda, Fransa Dış işleri ba
kınlJll Aatorg sokağının 1 numa
ra1ıoa oakledilmittir. Bütün dünya 
Maı ki dö Vogiie'nin cenbını bek
liyor. 

Franal Dö Leıl 5370 132 
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' tflS 13 blri11cl teırın ;::.--

Belediye 
Adana sulh 1 hukuk hak!mliğinden : 1, 

Aduna i ,hısarlar id:ıresı vekili 
avukat C•!m .ıl Erginin tütiin füh · 

-------------r i k n s ı harmaocısı lbrahim aleyhine 
a~·tığı nine ık c.lavn-ıının yapılma kt ıı 

olan duruşmasında müdden oleyh 
İbrahimo ilAnen davetiye tebliğ 
cdılJiği holde g·ılmodiğinJon ild 
nen gıyap kararı tebliğine ve du · 
ruşmauın 9-11-935 cumArtesi 
saot 9 talilıına kornr vcrıJmiş oi
nıtıkla o gün ve saatta nıüddHd 
oleyhin mahkemı3ye gelnıesi veya 
bir vekil gönuı•rm<' si, nkoi t ıkıtirde 

duruşmanın gıyabında yeıp lacıığı 
ve bir daha m&hkomeyo kabul 
E.'d lmiyeceği tebliğ mokamnlA knim 
olmak üzere ildn olunur. 5978 

Vilayet daiml encümeninden: 
Nacarnn mahallesinde hrçeciJer 

çarşısında, Niğdohtını yanın Ja hu
susi illnrenin malı bulunan 1..ıeher 

moıre murnbbcimı (3) lira (50) ku
ruş nıulıammen kıymetli ( 18) metro 
murabbaı <lükkdn orsanın mülki · 
yeti peşin para ve açık art ı rma 
suretile satılığıı çıkarılmıştır . is
tekli olonlurın % yedi buçuk pey 
nkçnlarile 22- 10-935 doll giinü 
saat 1O- 30 da daimi encihucno 
müracaatları. 5955 8-13-17-20 

yitik aciz vesikası 
Adananın Şahin ağa Kilise kö

yünılon Elır oğullarından Ahmot 
oğlu MehmeL hokkında ı\d:rnn 
ilAmlı icra memurluğundan aldı 

ğım 932/524 No.lu aciz vesikosını 
zayi ettim. Yenisini a lacağ·mdao 
eskisinin hükmi.i olmadığı ıldn olu-
nur.5977 Adananın Mestanzade 

mahallesinden ibra lıim 
Ethem karısı 

HATİCE 

Belediye zabıta memurlar1na kışltk kaP11t. 
bise ve şapka yaptlnlacak 

Zııhıtn memurları için otuz atlet kışlık kaput ilo otuz to~ııo 1 
C'lbi e ve şapka yaptırılaMktır. Kumaşı ve dikmesi mi.iteahh1d9 

mrık üzer(' n~·ık olarak oksiltmeye konulmuştur . iğreti tutuoı 
yüz iki liradır . ~ 

ihalesi Teşrini evvelin 22 inci s.ılı soot or. beşte Bt"lcJ ·yc Ja 
cümeninco yapılacnktır. ı•lı 

iet klilerin şartnamesini görmek üzere her gün yazı işluri k•~ 
ve ihale günü ıle tf'minatlarile b.rlikte ocledıye eocümer,ioe lr 
ill\n olunur.5'338 5 - 9-l:l - 15 

---Se;;-de-fte-rd-arı-ııın-de-u:----\--~'na-ye-t-da-im-ie-nc~ü~-~ 
Döşeme muhallesiude doğusu \ llusui Muhasebe , ~;~it' 

Ali ağanın tcrkettıği yol batısı Çi- lıiye dnir.,lerince 3435 ,_ 
lingiryan Karobet şimnlon isken- ha,mmPn bedelli evrakı ; 
deryan cemıben Knro Ahmet ile Hususi Muhasebe mödiirl~ 
çcvr.li 1520 orşın bahçe yeri ve nümureye göre yaptırıldl.;f' 
lstikll\l melıa llesi•ıdo doğusu torik n~·ık eksiltmeye kooulrO ,ıl4 
batı sı tnrikiılm poy razı Nurisc kıh · istekli olanların oüııı0~ııe 
les i kundura cı Bed•os Fevkani~ü~: mek üzı•re Hususi Mutl~ 
tahtırni iki oJalı hanenin mülki · <lürlüğüne müracaat ~t 1",t. 
yeti 2-- 10- 935 tarihind .. n itibn- ihole giinü olan Birine• -
ren on iıej gün müddetle ortırmağ'a nın 22 inci vı:ıh günü da a# 
çıkorılınıştır . Tuliplerin 17-10- men kıymet üzerinden 1.,,f_,j 
935 günü saat ou br ştc Maliye sn · bu~·ok teminat Akçaıerı il• I', 
tış komisyo 'J una müracaat etme- teber bauka nıt:ktubıJ cad' 
leı i ılAn olunur. 5957 huçukta D.ıimi Eoctirt1e~ 

9-13 l 7-20 bulunmaları bildirilir. 
5 'I 

, 
Kacakcılar 1 

vata~ h;,inidir 1 
Umumi 

9-13- 11"" 


