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ltalyan kuvvetleri 
Dış işleri bakanımız Sayım işleri 

''•tta; gazetecilere Balkan An-
1'1ın sağlam olduğunu söyledi 

b~ 
-wazlann silahlandınlmasının açık 
bir surette tayin edildiğini anlattı. 
~ : 2 (A A) - Dıı i§ 

'-• 
1

7 
Tc\'fik Rü11ü Araı 

~- ,40 da Belgrada gel 
.. ~ •trıa Ba,balıaa ve dış 

•111 s tayadon&Vİç adına ....... 
ş vı11ı Mutinoe ile 

l'lwı 'li.Novuıko~iç, Türki· · 
<t,,~lltan <elçileri, bir çok 
~. ,, aazetrciler tın
ı:••lat llllf hr 
~11 . . 
.,.~'tın arsıuloael duru 

itle,, ~i ıoru)ar1nı T&rlti-
~ ~ilanı aııtıdaki 'Ce-

ı.,, ~'rtt.ntıaın Milam ve 
1t•l üz,,.rine tohir· 

ijd. ve iteride ~ıka
~(f •aeıe, in bınıu ancak 
~te .. d kovvetlendireceğioi 
\ •b• nJ6tahedc rt • 

- liabeı anlaımazh
lte Teyfık Rüıtü A· 

~~IG•itı olmıd,gıaı, 
.. ,lldialerioe hlıkılır· 

&. itil yıkın g-Oıül· 
._;ıı.~İf YC la98flD 

'-•ıni iıtemeDİll bu
. ._life olduAuao ilave 

ita lllubtemel eillhlaa 

Qrqtancla 

'• illn adildi 
~ (A.I\) - BütDn Bol-
"fi idare ilin edil 

,,1 tertip edenlerin 
rı yakıl1nmıştır. 

'2 
. (.\ A) - Be~grat· 
~ lfle göre Bulıaris

•a kartı tertip edi-

~tleeıinde Bulgaria
•re ilin edilmit ve 
te,ıerinin ele bıııla-

ır. 

... 'r 
d 0 tef, hükumetin; 

~ld "let Bışbakanını 
l»t ~rlbılc ve büklimeti 

l~~el~rioi uzun zaman

•' t 111 
ve fesatcıların 

-._ •bta çıktığının yıl · 
~· 3 birinci tetrinde 

• 
111de bulunduklarını 

dırılmuı hakkındaki tıorguya da 
ulusla/ sosyetesi kar§ısıoda yaptı· 
ğı diytvle Türkiyenin bu mrsele
deki durumunun aeıib surette ta · 
yia edilmi~ bulunduiu cevabı ver 
mittir . 

SM1a : 2 (AA.) - Bulgar tel
gtaf ajımsıod•• telrfon : 

Türkiye dı§ ııleri bakanı Te,•fik 
RilştürA .... s bugüo eksprule sut 
17 de Cenıevreden Sof ya '•taayo 
nuoa gelmiftir. Türkiyenin Sofya 
elçiei ımırdaki Draıeman iıtas
yonunda kradiıioi kaıtıl.yırık 
Sof yaya kadar birlıkte gelmiıtrr. 

Tevfik Rtıştn Araı Sofya istH· 
yonnnda Bulgar ba§bıkaoı ve dıı 
batan vrkili Toşrf, Dış bıkaoı 

gtnel sekrtteriNikolayrf, Yugoı· 
lav ve Romen elçileri, Fransız it· 
gOderi, Sofyadaki Türkıye elçili. 
ii etklnı ve daha baıka zevat 
tarafındMJ ılıarplaamq .. r. 

Trenin istaayonda tevakkufu 
flDHaada 811lgar Batbakanı To· 
ı•ffe Tiirkiy~ dıı bfta.ı Tevfik 
R&ıtü Ar .. istaıyon s.loaaoa çe· 
kilerelı uauo müddet g6rütmBı 
lerdir. Tevfik Rtııt6 Ar .. aaat 18 
ze dotru İıtaabula bueket et -
miıtir. 

Çimberlayın 
Bu gUnkü durumu 

fena görüyor -LoDdra : 2 (A.A) - İngiliz 
bakaalaraadın ÇimbeJaytn, ar11u
lusal Parlementolar tt-cim konfe. 
rao1101 açarken ve bir iki ıövlev-
de demi§tir ki : ~ 

Avrupada .ift~rin bugünkü ger· 
gin sauıntısı içinde istikrar için 
yapılacak her tr§ebbüsün tama· 
mile mantıksız bir hareket ola 
caktır . 

Yugoslav ordusu 
manavraya başladı 

Belgrad : 2 (A.A) - Yugoı· 
la•yanıo ikinci ve dördüncü or -
duları ikinci ordu komutanı Ge
neral Karı§tıcın idaresinde Biris· 
ko balgetiede manavralar yap
maktadır . . · 

Bu m•navralara piyade, SÜH· 

ri, topçu, istihkam, hava kuvvet
leri, motörlü katarlar ve sağhk 

kıtalarından 30 bin as'ker ittirak 
etmektedir . 

Bölge işyarları tama
men atandı -·-

20 birinci Teşrin Pazar KÜaıÜ ya 
pılıcek genel nüfus Hyımı hazır· 
lıkları tamamC'n bitnıiı ve işyarlı· 
rm çalışacakları yeıler bölgelere 
ayrılmıstır . 

Buna göre merkez ilç,. ve köy
lerimiz 860 bölieye ayrılmış olup 
buralarda 860 İfyar ve merkt-zde 
75 korıtrol çalışacaktır . Ayrıca 

da 120 ıibtiyat i§yar ırçilmittir . 
Bütün İfyarlara crdvelleri verilmit 
ve çalıcacakla11 bö'gcler göste 
rillbittir . 

Alman - Avusturya 

Aaasında yani bir itti
fak yapıhyor. --

Londra: 2 (A.A) - "Royter" 
ajaası, Almanyaaan A!uıturyaya 
heı yılhk bir adıı!mİ tecavüz pakh 
yıpılmaaıoı teklif ıettiğioi 'Ve Al
mıoyanın Avusturya aleyhine De 

Almanya ve De de Avusturyada 
Nazi propagandası yapmasını Al · 
manyadaki '4\Yu8turya Lejyon teş 
kilitmıo kaldu.alma11oa, Avuatur· 
ya eıy .. ının fazla olarak Almaa
yaya girmeaiae karıt Avuıtuıya
nın cLı aiyaeetiode :Aıaaaa· ıtley · 
tarı battıhaTeketiei bir.akarak Al· 
maaya - Lebialaa • Macaristan 
ittifakına kapılmımaıuu iatediğini 

yazmıktadar. 

Romen uçakcıları 

Ankaradan lstanbula 
gittiler. -

Ankara: 2 (A.A) - Rometa 
S&rl uçakcılara bu sabah Ankara· 
dan ayr•lmıtl•r ve Hat 19 da Ee
kiıcbire varmıılar ve bava oku 
lunda şereflerine •erilen bir §Ö 

lenden sonra saat 15,30 da İıtın· 
bula hareket etmitlerdir. 

Uşak ve Mardinde 
peçe ahldı 

Uıak: 2 (A A) - Bugün bir 
todlaotı yapan Uıak Şar kurulu 
p .. çe ve çarşafın kıldırılmaıını 

onayladı. 

P•çenin hemen, Çlf§ıfıo da 
29 il"teırin Cumburİ)•et bayra
mına kadar kaldırılmaıı keıtiril · 
di ve halka duyuruldu. 

Mardin: 2 (A A) - Halkevin
de verile., lconferaaslardıa ve 
Uraym verdiği kararlardan ıonra 
bütün kadınlar peçeleri atmıılar
dır. 

taarruza geçtil-er 
Sivil seferberlik ilan edildi 
Mussolini; 44 milyon kişinin \aynı 
amaca doğru ilerlediğini söyledi. 

İtalyan kuvvetleri, Habeşistanda Dakar 
kabilesi ile vuruşmaya başladi • 

Adisahabe: 2 (A.A) - İtalyan 
lrnvvetleri Habeşistan Eritre ve 
Fransız Somalisi 11nularıoın bir· 
leıt1ği noktada, Musa Ali dağı 
nın h•tısından sınırı geçmişlerdir. 

Habeı hükumeti kayfiyeti, 
Uluslar arHı ıosyetui nezdinde 
proıe&to etmiı ve bir komisyonun 
veyahut Fransız 1 Somalisi bükii
mctiain hunu tesbit etmesini, ke· 
sin inanç vuilmedi~i takdirde 
Habtfİ8tanın yuın genel sefer 

1 • berlik ilin edeceği bildirilmek 
tedir. 

Londra: 2 (A.A) - Adisaba
badan "Royter,, ajansı bildiriyor: 

Yoz kadar Japon Snbayının 
İogiliz Somaliıine gelerek Adiu
babayı hareket etmek Oz~re ol 
duklara söylenmtlctcdir. 

tazem Dankil kabileai efradı Habeı· 
lılerle müsademe t.tmişlir . Ölü 
ve yaralı vardır . 

Adi&ababa : 2 (A.A) - Genel 
seferberlik yarın sarayda büyük 
merasimle ilin edilrcektir . Me
raaim saat 11 olarak ilaa edilmiş· 
tir . 

Saat 15,30 da bütün halyıda 
genel sivil seferberlik yapılacak-
tır • 

Adisababı : 2 (A.A) - Deı

ıyedeki H.b~ş kuvvetlerinin Baş· 
komutanlığı yapan Habeş Veliıh· 
di Habeıistaoa giren İtalyan kuv- ı 
vetlcrini bırpılamak içia tedbir · 
leri almaktadır . ı 

- GerJsl ıiçüncü sayfada -

Sağlık bakımından : 

İspartada 
Keten ve kendir OrÜoü üze
rinde incelemeler yapıhyor 

Isparta : 2 ( A.A ) - Türki
yeıle Kendir ve Ktıtcn ürün ve en
diistrisini incelemek üzere Avru
padaa getirilen Kendir ve Keten 
uzmanı profesör dok.tor Tobler, be· 
rabı;riode bölge Ziraat mütehas
sısı Ekrem Uzümer olduğu halde 
bugün şehrimize etmiştir . Müte
hassıs Ziraat ve tiçaret direk\ör-
Jeri ve ticaret odası ile temasa 
g,.lerek Kendir ürününün yetişme 
tarzı, elyı:ıfı ve istihsal usullerile 

urgancılık hakkmda malumat lop· 
lamaktadır . · 

Yahudiler Alman bay
rafjı çekemiyacekler 

Berlin : 2 (A.A) - Almanya. 
da ulusal bayrak olarak kabul 
edilen kamalı, haçla bayrağı Ya· 
budileria çekmeleri yasık edil· 
miştir . 

Pariı: 2 (A.A) - Parisle Lond· 
ra arasında notalar ahnıp Yeril 
meıi kamoyu coıturmaktadır. Nüfus saYımımn faydalan 

Bu sabahki gazeteler İngiliz 
Dıt Bıkınlığıoın sorgularına Fraa-
aanın btm cevap vermiı olduğu 
oo, hem de bu cevabın uygun bu
fur1dujunu bildiren laaherleri ya
laalamalctadır. 

Fransız cevabıma mOabet olı
cağıoı teslim etmrk buıusun"da 

geael surette uyuşmuş işlerde ga 
zeteler hiç bir pazarlık düşOnceıi 
beılemekıizin laıitterenio daha 
mDs•it davranması lizımgeldiği 
fikrindedirler. 

Loodra: 2 (A.A) - İngiliz ka
binesinin bugün saat 11 de 
yapılsa toplantuından evvel ln
ıiliz krat., Dıı itleri Bakanını ka
bul etmiıtir. 

Pariı : 2 (A.A) - u Peri gaze 
teıioin Adieababadıo aldığı bir 
telgrafa göre 200 bin ltalyan Mu· 
sa bölgesinde üç koldan ilerle 
mitlerdir . İtalyanluıo gayrı mun 

1 - Tıp ilminin ıon iaki.ııf ı · 
nı temin ederek oalln uluslara 
faydasını ırttınn sayısız metod 
ve yardımcı bilgiler araaında sa 
yımın, i&tatiıtijin, bir lce&ime ile 
rakamın oynadıiı büyük rol, bu 
gün her kes tarafından kabul e. 
dilmiştir . 

Bu g6nlcD hekimlerin eline 18 
inci asırdan intikal edea Tıp ki· 
taplarında ~filhakika bir çok has 
talıklard•n, buı hutalıklarm 
halk nasında yıyılm111ndan , 
ırtm11mdan bıbaedHmi§tir, fa
kat bunlar rakamı, adedi belirsiz, 
nüfuaa nisbeti keza gayrı malum 
hıyıl halinde birer hikayedir, 
yaptıkları tahribatın ehemmiyet 
ve dehşeti, iatililano mahiyeti de 

Amerika Cumur başkanı 
Bir harp olduğu tokdirde Amerikanın 
buna karışmayacağını açıkça söyledi 

Sandiyago:(Kaliforniyn)2 (A.A)- şöylo demiştir : 
Birleşik Amerika dr•vlotleri baş- Amerikanın infirad lehindeki ulu. 
kanı Roosvolt, Am·~rikan donanma-

sının monevroların<la bulunmak üze 
re hareket etmedon evvel ·verdiği 
bir söyle\•do Amerikllnın hir harp 
taktırinde bitornf kalmak husu-
sundaki kesin kararını bildirmiş . 

sal duygusu her no olursa olsun 
kanun önünde hürriyet ve adalet 
prensiplerinin ihlAI edildiğini gor
düğü vnkıt derin bir <'ndişe duy -
maktan hali kalamaz . 

Operatör Kazım lsmall 
Gürkan 

Tıp Fakültesinde doçent 

tabiıtile mnlaum kalm11tır, ~ · 
kll h11talığın Jüzde kaç ldpyi , 
haogi y9ftıkileri, hangi içtimıi 
şartlarda, hangi mealeklerdeld ... 
insaalari yakılıdıtı, ne aiabette 
ve ea çok kimleri &ldllrdöğü te&· 
bit edilmiı detildir . 

Binaenaleyh bu malumattan ' 
a11l halka verilmesi lhımgeldl 

cihet noksan , zayıf ve batta hiç 
h&kmüode kalmııbr . Kimlerin, 
ne §artlarda bu b11talıklardan 
korunması icabettiği bildirileme 
mittir . 

19 uncu .. ., tıp kitapları bu 
itibarla biraz daha mütekimil , 
tabir caiz ise dıha rakımhdır . 
Bunlarda bıfzusıba ilminin iler· 
lediği ve halka müsbet korunma 
yolları göaterditi vazıhan göae 
çarp11r, hıtti • asrımızın en yr.ai 
eserlerine alman bazı rakım ve 
mü§ahedeleı-i , kliıik olmata de. 
ğecek kadar mükemmel, doğra 
tutulmuıt•ır . 

Bu gllnk6 tıpda iıe gerek il
mi tekimül, gerelc h11tayt ılfa 
ve ge1ekıe ıağlamı hutaltktan 
koruma veçhleriode rakıma ve 
istatistiğe dayanmak, birİDCi umde 
hOkmündedir . 

Bu gün artık bir nerde, bir 
tebliğde, hatta bir derate aikredl· 
len bir bHtahğıa hangi cinıte, 
- Gerisi iiçüncü say( ada -

,,..,...---.------------------------------,~--
20 ilkteşrin - Pazar 

Genel Nüfus sayımı günü 

ve Lazı ulusların 1914 çılgınlı~ını Foto .. o-····· 
, t~_krar_edeceklerinden korktuğunu ·r--- " ., ..... 

soyleılıkten sonra demiştir ki: 
1 i 

Bugünfln küçükleri yarının boynkleridir. Sayımda 
en küçük çocukları bile yazdırmayı unutmayınız. 

Başvekalet 

İstdll&t ik Umum Müdıirlüğıi 

· Deniz aşırı kıtalcırda her ne olur
sa olsun Ameri~a bir keatırda ser
bt?st kalmnJıdır. Ameriknnın Gum 
hur başkanı sıfatile ben tekrar dia. 
yorum ki Amerikan uluııu ve Ame· 
rikan hukumeti bütün dünya ile 
barış İçinde yaşamak i"ltiyor ve 
yaşaytıonğı kanaatindeyim . 

Roos' elt bütün ulusların en eo· 
nunda Arnerikenın : ( Ben eyi kom
şuyum ) ülküsüne bağlanacakları 

üaıidini gösterdikten sonra Almbn · 

yadaki dini krize temas etmiş ve 

Yaz münasebetile hemen hemen kapah bir vaziyett 
bulunan Yağcamii yan 1ndaki fotoğraf atelyesini 2 ilk
teşrin çarşamba gününden itibaren tekrar faaliyete ge
çirecektir. 

Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye fotoğrafı 
ve her türlü Ağrandisman ve diğer bütün fotoğraf işle· 
rini yapmağa başhyan Coşkun Güven, her glln sa
bahtan akşama kAdar açık buluQan atelyesinde saat 14 
den 19 kadar bizzat çahşacakbr. 
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Endüstri ve Kültür 
~~~------·---------~~ ( Alman haber alma bürosunun D. 

N. B. Ankara a}'tarı Fritz Tietz tara· 
findan : ) 

Bu günüa f11tınalı ve elektrik· 
li ııyasa havası içinde, büyük bir 
k•Jkınm• eserinden bir kaç cüm· 
leyle bahsedebılmek, yıkıcı un 
'lorlar tagıyan bu hıva ıle ho~ bir 
karııtlık o:uyor . 

Kayıeride dünyanın en büyük 
ve en modern br.t fabrikalar1n 
daa birinin açıldığı ; Gerek Türk 
gerek yab.ncı hasını tarafından 
herkese bildirildi . 

Tür kiycnin ilk btf yıllık pla 
nınıa belki en belli başlı merha· 

Bir zemınlu biiyük babaları 

hakikiğ ödcvlf'rİni unutmuş bir 
hükumet tuafındıtn sad· ce veı gi 
vt"ricisi olarak yıllarca baskı gör 
mi1ş olan genç Anadolu çocukla· 
rının , bugün guıuru febıika isçi· 
leri olarnk boş zamanlaıını futbol 
hokey oyntmakla , iskrim , jim
nastik yapmakla , at .. binmekle , 
yüzmekle ve gece kurslarına de
vam etmekle geçirdiklerini duy 
mak , yabıncı kulaklar için bir 
bayİi garip gelir . Fakat bu , ta 
mamiyle doğrudur , \'e sade açıl 
ma törerıi münast'b t tiyle gösteriş 
olarak değil , tomlersine hayret 
uyandıracak derecede tabiiğ bir 
isttkle yapılmaktadır . 

lesi olan bu eaerin ekonomik önemi 
baklunda yetkili kimıt ler tara
fından lazımgeJen sözler söylendi. 
Onun için hea yalnız. yeni Türki 
yeniu ruhuna : çok doğr" olarak 
g6steren bu hidiseain genel hat
lırandaa bazılarıoı aydınlatmak 
denecine giriıec,ğim . 

İlk önce, aÇılma töreninin or
gaaiza1yonundan _bahsetmek ie 
rektir . 

Bütün İfçiler , fabrıkaııın do 
kuduğu kumıışlardao yapılmış 1 

öra!ik , zevkli elbiseler giyerler, 
fabrikanıo kantioimle bol ve gıda 

1

1 
lı yem~kler yerler ; öz ... ı doktor 

her vakıt v.kıt krndiluine bakmağa 
t hazır olduğu gibi , sıhbi enstallas· 
1 yon da biç bir ter. kide lüzum gös· 

Sümerbank, uzun bir tecrübe 
Hhibi bile olsaydı, her halde bu 
k•d•r iyi bir §ev yapamazdı. Yüz. 
terce kitilik mi1afir guruplArtnın 
hareketinden dönOıüne kadar bl\
töa tlSren proiramı, hiç bir arı 
HY• uğramadın parlak bir su
rette tatbik olunmuştur . 

Bu aır.da yabancı basının da 
her :ıamınkinden daha kalabalık 
olarak çağrılmHı, pek ziyade 
memnuniyet uyandıtao bir badi· 
ıe'ofmuotar • 

Fabrika binası çok katlı ol· 
mayıp tlmterıiae geniş bir alan 
ü11rioe yapıldığıudan , makine 
dayrelerine ve idare binalarına 
ilk bakışta eaıtallasyonun ne ka· 
dH büyük olduğu ınlııtlmıyor . 

Ancak iki ıaat, dayreden day· 
reye giderek en .,belli bı§lı kı· 

11mlH1 gördükten ıonra, bütOn 
komhin•nın büyüklüğll hakkınd• 
bir fıkir edinmek kabil oluyor ve 
ba'ıt askerleri gibi birbiri ardıu 
ca ııralan•a eonl3u:ı; dokuma lf'Z· 
glblırınan ve diğu özel malcina
ların görllnllşu, '' işin senfonisi ,, 
ni iyice anlatıyor . 

Binanın pliaını çizen ve oau 
inı• eden Tilrk mimarlarile maki
ne ve enstallıayon işlerini üzeıle- ı 
rine alan Ruı mühendisleri, it bir· 
liklerinin bu güzel ahenkli ese 
riyle, çok haldı ,olar•k öiünebi 
lirler . 

Kıy•eri vilayeti yoksuldur . 
Acaba or•nın kan.atlı balkı, kom
bioanıa onlar için ne kadar bü · 
yük bir lütuf olduiunu takdir e 
diyorlar mı ~ 

1 Eier 4500 amelenin , dı:vamh 
bir ücret alacalduı dü,ünülürae 1 
o zam•n ileride kaç kitinın ra
hat ve ğenit bir hayat aürebile· 1 
ceji anl&§ılar; kalabalık bir halk j 
kOtle1inin çoğalan 11tıoalma ka. 
biliyetiaden faydalaoacak olanlar 
daha bu hesabın içiade drğildir. 
Fakat muntazamın ödenen bir sa
yio ae kadar iyi bir şey olduğunu 
daha bu gliaden aolıyınlar varsa, 
onlar da asıl İfçiler, vatanlarının 
kılkıomasina ıevinç ve gururla 
yardım eden basit Anadolu ço· ı 
cuklarulır • 

Türkiye endüatrinin kalkıa-
1')Hında Kayseri kombinasının ö 
nemli bir merhale tt§kil P.ltiğioi 
tamamile takdir etmekle bera 
ber, bışka bir alanda gördilğüm 
bir hadise , benim üzerimde ~ok 
derin ~tkiler bıraktı : Bu da Tür· 
kiye için oldukça yeni olan i~çi 
mraeleıiain, örnek olacak dere 
c~d~ parlak bir kültürel ba§arı 
ıekliade kotarılmasıdır . Fahri. 
kanıa taoıımadıiım genç direktö· 
rü bu yönde yorulmak bilmiyea 
bir gayretle, keadiıini U•Uturd
UD• çalışmış •e bOyük bir e•er 
111rydan• getirmi;tir , 

teı miyteck gibi eksiksizdir . Bir 
kaç ay soora buralarda , kü!türel 
bıkımdao otuz ku k yı1lık b:r iler· 
leme eseri m"ydana gdrcek ve 
tüık toprağının iı tibak kapasiteıi 
ve verimliJiği bir defa daha sap· 
tanmış olacaktır . 

Bu iıte durumsayanların •kıl· 
larıua gelebilecek iki so uya he
meo cevap verilebilir : 

1 - Kayıeri kombina11oıo 
ıoıyal ve kültürel enstallaeyoaliuı 
birer münf t'rid ( sporadik ) ha· 
ıarı olarak kalmıyacak mıdır ? 

Yeni TOrkiyenio geliıimini bü· 
yük bir anlayışla takip edenler, 
ba soruya derin bir kanaati• he
men "hayırl» cavabını verrcekler
dir. 

De•ılet bagkanınıa eski osmaa
h idaresinden tevarüs ettiğı batak 
hk üzerinde, yorulmak bilmiyen 
kınavla ilerisi için uptanan gaye· 
)eri açıkçı gösteren, bir çok ada
lar v ~ fen erler meydana getiril· 
mittir. 

işte tıpkı bir "kuıutum,, işinde 
oJdugu gıbi daba bu buğünden 
lıu ekonomi ve kültür kanalları 
nın ne zaman memleketin en uuk 
kö§elerine kadar ulaşacağı düıü· 
nülebilir. 

2- Gene ve herhalde alçak gö 
oüllü , kanaatlı olan Türk endüstri 
iıçilerine bütüo sosyal ve kültürf'l 
ar mağınJarıoıo he pisini hiı <len 
vermeğe lüzüm var mıydı? 

Her vakıt uluıuoun iylığine 

çalışan bir hükumet için bundan 
tabiiğ bir §ey olamaz. 

İşçiıioe ve çiftçisine Jayık ol 
duğu mevkii veımiyerı bir mı mle· 
kP,t. er vey• geç, bu dar görüşlü 
harekttioio kötü sonuçlarını gör 
mek zorağıoda kalacaktır. 

Kuvvetle umaıız ki, Türk ulu 
su, sınıf müc dt Jesirin açtığı ya· 
raların acısını çeken ve bugüo bi 
le çekmekte cıJın biı çok sosyal 
merhaleleri görmiyecektir. 

Memleketin ba§ınrla bulunan 
adamlar, bu zehirlenmenin ilk 
alametleri görünmeden, muafiyeti 
tf'mio eden tek ıeıomu, daha bu-

gllnden yetecek deıecede aşılamak. 
tadırl ar, 

Eğer ,•proleter» kelimesi, u 
Jusları parçalıyan anlamı ile, ye
niden canlanıtn Türkiye için 98· 

de~e akademik bir söz ise, bu, 
değeri biçilmiyecek dercrcde bü 
yük bir armağan sayılmalıdar. 

~~---------·---------~~ 
Varidat direktörü geldi 

İlimiz Varidat direktörlllğüne 
atandıtını yazdığımız İçel Vari
dat direktörü ZühtD, §ehrimize 
gelmiı ve ödevine baı'amııtar. 

Tftrlı: öSd 
eze 4 && 

Şehir Dayakları 
Alman matbuatı ı 

lng'liz - ltalyan mUna· 1 
sebatını nasıl 1

------------------·---

görüyorlarl Krizomfalos At koşuları ·-lngilteıeoio İtalyaya karşı tu 
yik vasıtalarını "E\so dö Pariı;,, ga· 
zch:si, Londra muhabirinin ver 
diği bir habere atfen aksettirmek · 
tedir. 

Bu haberde İogili bahriyuinin, 
vaziyet ciddi bir şekil aldığı tak
dıı de petrol veıecek yr.rleri ab ! 
luka etmek suretiyle ltalyayı hare· 
ketsiz bırakecağl kanaatmda oldu· 
ğu ve İngiliz filo harekatının bu 
maks.da göre lf'rtip edildiği bil· 
dirilmektedir. 

Süve.yş kanalının seddi sure
tiyle Bas·a körfeziodtn ve Ada 
dad petrol battı üzerinden petrol 
almak, k. Zillik .Filistin sahilleriyle 
Hıyfooın tarassut ahına alınması 
suretiyle de Iraktan gelen pet· 
rollardan petrol almık imkaornı 
Or tal.tan kaldırac.tğı, b .. tt a İta! 
yanlar buna imkan bulsalar bile 
İngilizlerin petrolu Musuldaki 
menhaındırn kesecekleri, ltalyan· 
lara Kafls.asyadao bir şey verilme 
mesi içio de Çınıkkaleoio kıpa· 
tılması ı trafında Türk lıükfime· 

tiyle bugünlerde müzakereler ya· 
pılmakta olduğu, Cebelitarık bo· 
ğazının kapanması suretiyle de 
İtalyaoların Amerikan petıolları· 
aı elde edemiyecekleri, işte Lu 
suretle İtalyaolarıo yalnız kara yo 
lu ile İsviçre ve Almanya üzerin 
den ve Romanya tarikiyle petrol 
alabilmc:lrri imkanı kalıyorsa da 
bu memleketlerin uluslar sosye 
teainin nizamlarına karşı ltalyaya 
yardım eJip edemiyecr kleri'lin 
bir mesele teşkil ettiği kaydedil · 
mektedir. 

Royter istihbarat büı osunun 
bir beherinde Britanya harp ge· 
milerinin Akdenizdeki tevezzuu 
göste• ilmektedir. 

İngiliz ıabitlerinio idaresi al 
tında beş gündeııberi yapalmakta 
olan Mısır hava filosu manevra 
larıoıo sooa erd ıği, bu manevrn· 
larda bilhassa, çölde, bomba atış 
tecrübeleri yapıldığı kaydedil 
mektt<lir. 

B•ğthtdarı Lildirildıği.ıe göre 
müdafaa nazın hup vukuuoda lra· 
kın al ıc,.ğı vaziytt bakkıoda be· 
yınatta bulunmuştur. 

Buna göre lrakıo vaziyeti Bü· 
yük Britanya ile münakıt mu11be 
de ile: tesbit edilmit olup kendı 
meofaatl<'rioi tehdit etmedikçe 
Irak biç bir harbe iıtirak etmiye 
cektir 

Türk - Yunan dostluğu 
llir Yunan filosunuı, İıhnbulu 

ziya·eti münasebetiyle Türk • Ya· 
nan dostluğuouo daha ziyade tak· 
viye edıldiği yazılıyor. 

1 ngiliz - ltalyan 
münasebatı · 

§Habeşistanın 14 gün içinde 
baTbın zobuıuna intizu ettiği , 
Musolioin E·itreye ve Somaliye 
gönd rdıği kıtalarıo bnşına grÇ· 

mek üzere en kudretli ve koloni 
muharebelerinde en liyakatli bf Ş 
ku!Jlandaoı hyin ettiği , lniiltere 
nio İtalya Habeş ihtilafında ta· 
kıadığı tavıırıı dt-ğiıtirmiyHrği , 
şimdiye kadar ookhi nazarlar• 
dağınık olan \'e Sanktioolar için 
müttehit bir tasvip ve kabul göı· 
termey .. o İngiliz efkarı umumiye· 
si.ıin aıtık tamamca değişmiş , 
işçilerden muhaf uıkar lara kadar 
berkesin müttefıkan hükumetin 
aı kasında bulunduğu , '' Britau · 
ya cihan impaıatoıluğu tehlikede· 
dir ,, parol.sıom bugün blitün 
İngiliz f'fkiirı umumiyesini iıgal 
ettiği bildi. iliyor . 

Londrada esen harp havasın· 

den bahseden .bir mektupta Mus· 
soliainin KızılJPnfole , Mısır ve Su 
dan yakının<lt\ (llilyonluk kıtaat 

mücadelesi 
Şimdiye kadar 53 
bin ağaç ilaçlandı 

Tanm Dir~ktörlüğüoce yapı 
lan mÜC8dele sooucunda şimdiye 
kadar Kozanda yirmi ve ıchrimiz 
bıbçl!lerinde otuz üç bio ki elli 
üç hin narinciye ağacı volk ile 
ilaçlunmıştır. Mücadele şimdilık 
bir kaç gün içio bırakılmıştır. 

Elde bulunan volk ilacı yapı
lacak mücadeleye yetişmiyece 

ğinden Tarım Direktörlüğünce 
Beruttan yeniden ilaç ge ' irtile
cektir. Bu ilaçlar gPlir g"lmez 
Kozar., Osmaniye ve Dörtyolda 
mücaJeltye devam olunacaktır. 

Şimdiye kadar yapılan müca 
deleden çok iyi sonuçlar elde 
edilmiştir. Halk bu mficadeleden 
çok mem.1uo kalmıştır. 

iş Bankası Direktörü 

Şehrimiz lı Bankası Direktör 
lüğüoeo atandığını yazdıgımız Zü 
bat, İstanbuldan şehrimize gelmiş 
ve ödevine başlamıştır. 

Kendiıioi kutlar ve başarık
lar dileriz. 

Trahom Mücadele 
Başkanı 

Trahom Mücadele Başkanı 
doktor Narı Fehmi, Gazi An 
tepten şehrimize gelmittir. 

Evine sald1rmakla 
kalmamış 

Türk ocağı uramıoda oturan 
Kazım oğlu Ferit, ayni uramda 
otur3n Mustafa karısı Fethiye ve 
oğlu Mehmet!e kavğa edüp bun· 
lırın oturdukları evin kapısını 

lıcır mık suretile tecrıvüz ve bıçak 
çekmek suretile de tehdit de bu 
lunduğundan y•kılanmış ve tab 
ki kata başl~nmıştır. 

H1rsız ç1raklar 

Yuğoslavya mültecilerinden 
Ömer oğlu Mebmetle Osman oğlu 
Hamit, karakola baş vurarak Re· 
şat bey uramırıda Mehmedin fa. 
rununa emanet olarak baraktık· 
ları bir palto, bavul içinde bir 
takım elbise ve bir çift kunduıa 
larının o fırında çalışan çırak Ah 
mttle Halil İbrahim tarafından 
çalındığını şikayt:t etmesi üzerine 
suçlular yakala~mış ve tahkikata 
başlanmıotır. 

Osmaniye janda: ma 
komutanı 

Osmaniye ilçesi jandarma ko 
mutanı Yüzbaıı Cemil, Ardıban 
jandarma komutanlığına ataamı§· 
tır. 

ve tayyare istıısyc,nlaril~ bir kud 
ret faktıjrü olar ık yt' rl t"şip İngi· 
!izlerin suai teJtıirlerlo vo gü~·lükle 
muvazene halinıle tutabilJiklori Ua
beşlıle1 le Arapları lngiltere altıy 
hine tahrik et•nesine ve bütün Af 

rikn ilo ön Asyayı ateşo vermesine 
lngilizler tııhommiil edemeyiz de
dikleri, İngiltcrode geniş halk ta 
bakolarının ldtin karık~lcr olnn 
FransızJurı ve İt .iyonları sevmc
Jikleri . lrıg ltcredeki muhafuzo. 
kdrlnrla vatanpıırvcrJorin Britncıya 
imparatorluğunun varlığını tehli 
kcdtı gördükleri , k~zalı'< logiliz 
koloni halkının Jıı renkli cihanın 
huzur ve sükununu tchlikcıle gör
düğünü , yine lngilteredeki harp 
sleyhtorı pasıfistlı rindo sulha ve 
Uluslar sosyetesirıi talılikecie gör· 
düklerini yazıyor, 

Yazım işlerine pazarte
si günü başlanıyor 

Ayao 13 üncü pazar günü ya 
rış ve islib encümeninin tertip 
ettiği at koşularının birinciıı ya 
pılacakur: 

Bu koıuya girecek at, kısrak 

ve tayların yazım işleı ine önü. 
müzdeki pazaı teei güoü Baytar 
direktörlüğünde başlanacak ve 
perşeobc günü akşım1na kadar 
snrec ~kıir. 

Atletizim 
miisabakaları 

Atletizim heyeti tarafından 
tertip edıleo müsabakalar yarın öğ· 
ledeo sonıa saat oa dörtte şehir 
stsdyomuoda yapılacaktır. 

Bu müıabakaları herkes para· 
sız olarak seyir edebilec .. klerdir. 

Ceyhandan getirilen 
mevkuflar 

Dun Ceybandan ıehrımize hır· 
sızlık suçundan mevkuf sekiz kiti 
getirilmit ve ceza evıne kooul
mu~lardır. Bunların duruımıları 
şehrimiz hak yerinde yapılacaktır. 

Jandarma komutanhCjı 

Binbag Hikmt tin yerine atandığını 
ve ıahıimize gı-ldiğini yazdığımız 
bin batı -r tncmettio' yeni ödevine 
başlamıştır. 

Kendisine yüz 
vermediğinden 

Ocak ur•mında oturan Mehmet 
oğlu berber Cabbar, keodisinden 
yüz çeviren metresi Memet kızı 
Münireyi biçakla bileğinden ve 
koltuğu altındao yualamı§hr. 

Münire hastanede tedavı altı 
n• alınmış • ve Cebbar biçığiyle 
birlıkte yakalanarak tüze dayire· 
sine teslim edilmiıtir. 

Kadastro işine 
başlanıyor. 

İlbaylık makamınd.ıo: 
Sc.yhaa vilayeti merktzinio 

kadastrosuna başlanıcağı Hio 
olunur. 

Cezalandır1lan 
arabacılar 

Aı abacı Hasan oğlu Akif, Sii
leymon oğln Mehmet Ali, Bin 
babalı Memct Ali, Elbiistanlı Bil· 
seyin oğlu Ali, Kayserili Mustafa 
oğlu Topal Ali, Mcbmf't oğlu .Sfi
leym • .a, Has1n oğlu Hüseyio, iı!e · 

dikleri suçlardan dolayı lir çok 
defalar para cazalariyle cr-zalandırıl· 
dıkları halde uslınmayıp yioe suç 
işlemekte devam ettiklerinden on · 
beıer gün ve Ahmet oğlu Must ... 
fa da büsbütün aıaba<:ılık yap· 
maktao Utay encümeni karariyle 
yasak tdilmi§lerdir. 

Bayındırhk komserliği 
vekilliği 

Bayır.dırlık Bakanlığının şehrimiz 

elektrik sosydesi komseri Hüseyin, 
bir aylık izoioi kullanmağa baş 
lamış old11ğundan kendisine bu 
müddet içinde Bayındırlık baş 
mübtndisi Muhtar, veldılik ede· 
cektir. 

Kültür kadrosu 

Kültür direktörlüğü tarafın · 
dan hazıt laoaa ilk okullar öğret 
meo kadı osu onaylanmak Uzeıe 
dün Kültür B11kırnlığıoa gönderil. İ 
mittir, 
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11Üfus sayımının faydaları 

0 
~, - Birinci sayfadan artan -

. ijr hb!aşta, nPrede oturanlarde, aranıyor. işte bu itte de ilme bir 
•Ç

11 "ad, ~' veya kuaLa ahalisinin yardım edebilmek , s~bepleri 
~ ltd, •çında .. Göründüğünü , meydana ç~kararak, mümkün ise, 
ıŞ bl,,;ecelerde tabrib8 t yaptığıoı koruomeğı temin etmek ve niha · 

"-.,:••ek, o haıtahğı hiç bil- yet bu gaddar illetin tifası için 
n• ~ ' bnı.namıkla bir tutu· kullandıjımız veııtalırm ne nis 
sO ' 

• 
1 

Çt ~.. bette ve ne şutlarda muvaffaki 
ışo-ı'' u; hekimin bu butalığı yet verdijini tesbit ederek ona 
6 ~'6ee,111hdın gaye : dımığıoa göre bunları kullanmakta devam 
~ ~ı ':!olarak onu yerleştırmek veya ıslah etm,k için rakama oİııı· f "ıı~ ır ilcioci tesadüfe onun beti adediyeye iıtiaat etmek mec· 

t.I ~. b ı:• bakarak, seçtiği vasıf buriyetindeyiz. Buouo için de ber 
e \tl 1 

Brak sür'atle tanıyıp iyi şeyden evvel , her yerde ve her 
'b· "-ı t'e sağlam olanlara da o köş <le kıç kişi bulunduğumuzu 
r ~r: ~ Y•"alanmımak için o bilmeğe zaruret vardır . 
ll• 11 gıraıeuuği ()ğretmekdir . 6 - Devlet yurdun dört köşe 
J · oı~'Pabilmek için evvela; kaç 3sine bekim gönderiyor , hl'kim 
srı \41ır Uğuınuzu bilmeğe ihtiyaç adedi nüfuı .dedile yakıo bir 
ı 2 • alaka gösterir , muayyen mikdal' 

• 'B· ·1, 1 
• ır milletin vasati srbhi insaoa muayyen adet bek.im la . 

t.u'hı her an , < n doğru ola . zımdır • o halde kaç hekim lazım 
be lllelc ' devletin hem hakkı · olduğunu tesbit .için , keza muh-
'~ de b rinci vızift sidir . telif kasaba , tehirlerde açılecık 

~P , •r llU. ölenler mi çoktur. hastahane, Dispanser, ve ber nevi 

11 l:ıi, •zarao ulus artıyor mu , içtimai yardım t•şkilatı için nüfu 
il -,. 11°r 11ıu ? doğanların yüzde sun tesbıti zaruridir. 

'"'-6
tor Ve ölüm niıbeti bütün 7 - Gerek devlet t•şkilatı, 

\dt kabul edilen vasati rakam- gerek kurumlar muqtaçlar1, dü~· 
~f ~ ~i~ YGkıek midir ? Devlet hu künlere ... yardım için bütçe v., · 
f tid~Cek iti netice kötüye doğ· teşkilatlarını nüfusa göre tanzim 
~· ~0rıa çaresıni arasın , tat etmek, her noktasının nüfusuna 
~ a • . göre hazırlık yupmak mecburiye· 

' V tiodirfer. 
ısıtıla veya vasıta11z 

i.,_hbıadao şahsa • hayvan · 8 - Son~zamanlarda Avrupa 
,.. .. , milletlerinde , bilbassa bilyük şe-
0.b- geçen bazı hastalıklar 
~ B· birlerde dogumun ezaldığını görea 

hla,i • . •r mahalle balkıt t , 
, • hır acun parçaaım kap bazı müellifler beyaz ark insanla· 

) 
1 Ja1 ı rının bu gerilemelerine mukabil 
~ı· 1 an ( bulaşık ve yayı-

' Çolc h sarı ırkın artmasından yana yakıla 
· l, b astalıklar tanıyo· §İkayet ediyorlar. 
!eti Unlar ekıedya İDHn Almaoyada 1873 de 1000 nü 
~G111ı"88ında mühim miildar- fosa lcvellüdat (39,7ı olduğu bal-
~ her Yapın korkunç hasta · de bu rakam, 1932 de 15,1 re 
~. •tında aeliy or • 
"'it 111 • iumiş, yani ı.binde 62 nisbetinrle 

bü~lnlekette böyle bir bas· azalmıştır. Fransada bu azalma 
~ ... :rıı sürmediğini bil- 47, Danimarkada 44, Bıitanyada 
8', 8~ kitinin yıkılaadı · 56, lsviçrede 49 dur. 

l•çtılcçe tutulanların mik Keza bilyük şehirlerde evlen 
'ç ''tıp eksildiğini bilmeğe me mikdarınını aza!ması da e 
· ••rd \ı_"e ır • Bunu anlamak hemmiyetle dikkat gözCnü çeki-

l'-~~•ela orada kaç kişinin )'Or ve bir çokları nüfus mikda· 
•ı b 1 d lt u un uğuou bilmek rıoda çocuğun en çok olması ih 

•, 8. tiyara doğru mikdarın munta21m 
b,lı 1

' nıemlekette yerle§· azalması laıım olduğunu, yanı l!li-
tt hubaıtahklar bulunabilir. fusun kaideden zirveye doğru bir 

haetalıklarm kökünü küılah (mahrut} §eklini almaeı lü-
11 lrıani olduğu için de\'let zumunu ileri sürerek bu gidişle 
lrııı 1 1 . '"tı 0 an arı tcdavı ede- küllibın tersine dönerek ucu ile 

\-. 1•rnıar1 bulaıtırmamak. tutunmak mecbuyriyetide kalaca-
•I~ •rı ~erit ederek, bas ğıoı iddia ve teblıkeye işaret edi 
~ •nı1a yollarını göstP.rmek yorlar. 

'iftç ~ilımları propağanda Bittabi bu uyandırma; lazım-
~._ 1 e koruyarak , hulisa gelen tedbirlerin alınması içindir. 
it f •ı.ıUerJe bu bastıhklarl.ı lıte milletlerin, ırkların ileri 

1 

... i~llgi • ııtma , trahem : ve-ya geri gidişlerini, evlenme, 
•ıh e ( mücadele ) eder,, hastalık, çocuk yapma, çocuk dü 
'~ir Par ) . Bu savaıda )eri~e ıürme oiebetlerini tesbit ederek 

it • ç~~ usuller • metorJlar tehlikeyi veya tehlikeleri zama-
l1t1111 ır oıuayycn müddet nıoda tanımaklığımız ; bepsayım 
~,11 811 Yolda muvaffak olu . üzerine isti o at edecektir. 
Or .. 1118dığını anlamak , ica· Sayımın sağlık bakımından ... e 
~ıı Yolu değiştirmek veya hemmiyeti, temin edeceği fayda 
tl'Yiu~uller ilave ederek Jar Raymakla tükenmez. 

'ff,~. idare ermek ister . Biz burada bir kaç ı:,:ıaddede 
, dt;:et •eriyorsa tuttuğu muhtelif cepheleri hulasa t tmek 
t ~t, ~ eder. İşte böyle bir istedik. Üzerlerinde ancak birer 
•ltt Q~ •laıek için d~ buta· satırla durabildığimiz ber bahis 
t, ;ııa1n , ölenin adedini bir millet, bir memleket için yalnız 

• 
~ •• ~ ı. 1.•h. •.evvel de memle baş ı na (hayati) olabilecek kadar 

• " mühimdir. 
S 

•bu fırııo oturduğunu hıl 
hr Milletimizin ileri atılmalarıyle 

h ~ ••rdır . 
~ Qurı dolu olao, yaşamak kudıet ve bak. 
~~bi ~a ilHlemeğe karşılık kını dünyaya tanıtan bir devirde 

b~'•r 01 bilmediğimiz bazı yaşiyoruz. İnkipflarımızın ölçül-
• 'tt .. d"•rd., · ( Kanser ) bun· • " a b mcsi, her zaman tebtilu-d t n uzak 

ı L
1 

Ulurıuyor ve hürün 
ı Q y olarak garanti olunda huluodurul 
· 0ldGt~·ete dt'ğer teşkilat ması için üzerindı~ ~lıemmiyetle 
'ı~tı)Orl>cij • kötü illeıio se dur11c t1 ğımız mühim işlerimiz<leo 1 
1f, .. ,. • Bu arama işir.dc . . b kk k ._ · ~ q•lbij bu taocsı de mu a · ·a Ki sa- 1 

~ ''dl tenab; yollardan yrmdır. ı 
~ıt'ı r · Her memlrkette , 1 lluoun içiu aayımıo diğeı bakımlar l 
t,,.•ııua lcanserin iklime, 1 dan ve bizim ihtisasımız haıricinde 

. ...ıo, 1 w 1 
tlr ' cnes l" ge ı yaşa . olanfay lıdermı hır tarafa bırakarak 

' . b 1 fır , h hıe eti aranıyor • diyebilirim ki sayım, sağlık bakı I 
'41, u suıetle vücudda mından milletler için hayati iştir. 

1 
\t~~:~telıf amilleıin de · Bu jbakımla her vetandaşıa ona 

lı., '1 •raştırıl ıyor ve yardım etmesi de milli ve vataoi ı 
'"r Y•pan hakiki amil vaziftdir. 

( Tü .. k Sözff ) . Sayfa : 3 

Sivil seferberlik 
il4n edildi 

- 1Jlrinci sayfadan arlan 
Roma: 2 (A.A.) - Faşist par

tisi sekret~ri radyo ile saat 15,30 
da sivil nfer berlik yapılacağını 

ve saat 17,30 de önemli bir teb 
lığde bulunacağını bildirmiştir. 

Musolioi saat 18 de Venedik 
sarayı balkonunda bir söylev ve· 
recektir. 

Adisababa : 2 (A.A.) - Royter 
ajansının bildirdiğine göre İtal 
y!lo elçiliği evrakıoı demiryolu 
durağını göndermekte ve vesika· 
lan bahçesinde yakmaktadır. 

Locdra : 2 cA. A) - İngiliz 
kabinesi bütün bakanların İftira· 
kiJe saat 11 de toplaomıştır. Ko 
nuşmalsr iki saat sürmüştür. 

Roma: 2 (A.A) - Ba gün ftalyada 
genel seferberlik ilan edilmiştir . 

Roma: 2 (A.A) - Saat 18,30 
da nutkknnu söylemeğe başlıyan 
Duçe, ezcümle demiştir ki: 

Memleketimiz tuihinde mü 
bim dakika gelmek üzeredir. Ay 
lardanberi amacımıza erişebil 
mekliğimiz için aldığımız tedbir 
ilerl~di. Son anlarda bu tedbir 
ler daha çabuk ileıledi. Amacına 
doğru yürüyen yalnız ordu değil 
ordu ile birlikte yürüzen 44 mil
yon İtalyandır. 

1915 de İtalya mukadderatını 
itilaf devletlerininkiyle birleştirdi, 
bir milyondan fazla yarala ve ölü 
ile mü§terck zaferlere hizmet et
tikten sonra diter devletlere dü· 
şen ganimetin yalnız kırıntılarını 
aldı. 

Cencvrede tedbirlerden bab 
aediliyor. Fakat ben İtalyan ölü· 
lerinin hatarasını yaşayan Fransa· 
om bu zecri tedbirlere iştirak ede· 
bileceğini zannetmediğim gibi ha· 
kilci İngiliz ulusunun da barbar 

bir ulusun medeni uluslar arasında 
yer almayı gayri liyık bir ulus 
olan bir Afrika memleketi için 
kan dökmek istiyeceğini zannet 
mi yorum. 

Bunuol• beraber zecri te-dbir 
leriu ittibızi mümkün olduğunu 
da bildirmeklığımiz lazımdır. 

Ekorıomik mahiyette zecri ted
birleri fedakirhk ruhu ile, disip· 
tin ile ve cesaretle karşılayacağız. 

süel mahiyetle tedbirlere sü
el tedbirlerle ve sava~ hareketle· 
rine savaı hareketleri ile cevap 
vereceğiz. Bir müstemleke ışi ma· 
biyeli ol .. n anlaşmazlığın bir Av
rup" anleşmezlığı C«'sametini al 
maması için elimizden geleni ya· 
pacağız. 

Paıis : 2 (A.A) - "Paris soir,, 
gazetesi Adisababa özel ayta 
rio•ian eldığ bir tegrafı neşret-

mektedir. Bu telgraft• denildiğine 
göre tahminen 20000 kişilik 

bir İtalyao kuvveti üç koldan 
Muıa Ali mıotakasına gırmiflerdir 

İtalyanlarla danlurlı kabileler 
arasında derhal müudemeler baş 
lamış ve birçok kişi ölmüştür. 

ltalyanlar şimdiye kadar asıl Ha 
b"ş askerleriyle daha karşı karşı

ya gelm•mişlrrdir. 

Berlir : 2 ( A.A ) -Zecıi ted 
birler alındığı takdirde Almanya· 
uın ne gibi bir durum tutacağını 

anlamak üzere İngiliz büyük el· 
çisinin trft"hLüste bulunduğu bak· 
kında şayialar deveran etmekte 
dir . Fakat salabiyattar mabsfil 
bu teş e bbüsün daha beııüı. yapıl 
madığloı tıöyl , me~tr dir . 

J,oncl.a : 2 ( A A ) - Gen,I 
olau k kalıul edıldiğine gö e mu 
hasa malı kısaltmak için ye pılıcak 

zec·i ıedbirl .. ıin alıomaJan t vvt'I 
HaLe~isıana y11pılacak silah nakli 
yatı Uıerindeki ambargonun kal 
dırılmR;ı liizım gelmektedir . 

Roma : 2 (A.A) - Bligünkü 
sivil sefer hrrlik emrine 20 milyon 
ltalyao icabet etmiştir. 

Çağırı 

Torosspor kulıibıi başkanlı
ğından: 

Kulübümüz müessisleri hu 
ayın 6 ıocı Pazar günü saat ooda 
kulüp biı:asında fevkalade bir 
toplantı yapacaklarından müesPis· 
lerin o güo o saatte kulObe ıel
melcri . 

Öldürülen köpekler 

Uray baytarlığı tarafıodan ya· 
pılao mücadele sonucunda geçen 
ay i\,İnde t rhir içinde 550 köpek 1 
ve otuz kadar kedi zc-birlenmek 
suretiyle öldürülmüştür . l\lüca 
delt>ye önemle devam olunmak· 
tadır . 

Hindistanda 
Hudutta karışıkhk

lar oldu 
·~ 

Lodra : 2 (A.A) - Hindista-
nın batı kuzeyinde sınırdaki ka
bılrlerle İogıl ız kuvvetleri araııo· 
da yapılan çaqHşmalar hakkında 
resmi hir lngiliz bildiriğine göre 
İngiliz kuvvetlerinin Lçok üıtüo 
bir kuvvetle karııleşmış ve iki ta· 
raf için de ağır olan çetin bir sa· 
vaştan sonra bu kuvvetler g,.ri 
çekilmeğe mecbur kalmışhr . __ ...... ____ . 

Seyhan defterdarlığından: 
Miktarı Cinsi 

13000 Kilo Yulaf 

1332 • Arpa 
400 Bııklıt 

1528 Ay çiçeği 

174 • Si sam 

411 • Buğday 

455 • Yemlik buğday 

358 • Yemlik buğday 

• • 

ZL ::ı -
Asri Sinema 

.... Resmiküşat ese 
2 Teşrini evvel Çarşamba akşamı 

Doğ/as F airbanks- Nancicarrol 
Tarafıodan oynanan : 

Mevsimin en güzel filmi 

lstanbuldan geçerken 
ilaveten • • 
Pata Jurnal En Yeni Pünya Havadisi 

5920 • 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

C1NS1 
Kilo Fiyatı 

En az En çol 
Satılan Mikdar 

Kapıma ı p;'"mult •=-===ş~··,.,,.,., ı =K~· ==~S~·==ll=========K=Uo=========I 

Piyaea parlaıtı ,, 37,25 
Piyasa temizi ,, 
iane 1 38 - 41,62 
lane II 39 
Eksprı-s 41,50 
KIP.vlant 

YAPAGI 

Ç l G 1 T 

iane Eksprea 1-~-
HUBUBAT 

354 
450 • • • 

Bu~day Kıbrıs 4,25 
•--~ •• _:.-~Y~er~l-i--~•""""'4,~~)~J--·ı--~---.....,....::.-------------11 

314 Mısır •• Men tane 

1247 Kıbrıs buğdayı 

208 • Fıstık 

698 • Pamuk 

2,80 3,12,5 Arpa 
Fasulye 
Yulaf 

Tohum islAh istasyonu malı ola- Ku~ yemi 
rok yokarıda cins vo kilosu yazılı •-=K,....e.:.te...ın;..._to...,.h_u_m_u _ ___ , ____ _ 

Delice 

d4) kalem (698) kilo pamuk ve Mtrcimek ·-----· 
saire bu günden itibaren 15 gün Sisam 10,95 1 
müddetle cırtırnınğa çıkarılmıştır . 
isteklılerin ihale günü olan J0-
10 -935 perşembe günü saat 15 
de zahire borsasında maliye satış 
heyetine g·· lmelari ila.n olunur.5904 

27 - 1-4-8 

Borsa başkanhğından: 
1- Bundan sonra ç i ğitli ve 

ç iğit kırıklı pemn\c lnr preS6 etti
rilmiyecek ve Auanadan çıkanı· 
masına imrariye verilmiyecektir. 1 

2 - lmrariye almak istiyen 
tüccnı lar evvel emirde malın bu
lunduğu prose memurundan o ma 
lın ihracında bir mahzur olmadı

ğına dair bir vosika alacaklar
dır. Alınacak bu vesika ile bor· 
saya müracaat cd ılecek ve muka
bılin(le imrariye verilecektir.5932 

Yitik tastikname 
928- 929 Yıllarında Adana 

ticaret mektebinin son sınıfıodan 
elmış olduğum tastikoımemi yi· 
tirdim, yenisini alacağımdan eski
sioin hükmü yoktur. 

Adana ticaret mektebi son sı 
nıf talebesinden Memet Nuri. 

5934 
Yitik terhis tezkiresi 

929 ve 930 yıllar.oda yirmi 
üçüocü al'\ydan almış olduğum 

terhis tnkiremi yilirdım . Yeni· 
siııi al eı cağımdan C'sk isiuin hiikmü 
olma ıl ı ğır ı ilan edcrım . 

Acl.ıo ırnın H raplı . .lıçe m . lı 

l e~ inılen ~23 ,l oğımılu 

Alı nğlu :l\lı•lm t t 
5933 

Parke kaldırım 
yapılacak 

Talipleıin Ziraat Bankası Ada· 
oa Mensucat (abııkuı diıektör
lüğOne müracaat eylemeleri . 

5921 2--4--7 

UN 
.... Salih 725 1-625 

~ ···•:.__.,.------=-"'--==--==--1-====--~---==-'----:S .::ı _,_ 
~ Düz kırma •• 

.!al! ~ _:;;.=::,...:::.;....:::..-~------..=::: Simit ,, 
7 50 ~ .§ -.m--Cumbu~r-iy_e_t _____ , 

~ ~ - " 650 
C"l :::s 
" (.)o Düz krıma ,. 

- Alfa •• 
Liverpul Telgrafları 

1 I 10 I 1935 

Kambiyo ve Para 
ş Bankaeıodan alınmıatır. 

Santim Pene 

6 Liret Hazar 41 ı -.;:;----:-------1---
---1·--' Rayşmark 

1 inci T. Vaıdeli 6 00 Frank".lfransız,, 
1 ioci K. Vadeli 5 91 Sterlin "loıziliz,, 617 

1_.::.;H:...io.:..t;_;;:;,h,_.az,_..ı_r --==--ı--5-ı 92 Dolar "Amerikan,, 79 
Nevyork Frank .. hvi~rr., ____ .._ ......... ıiiiiml .............. __ --..... __ --.... 

Yazlık sinemada 
bu akş.am 

Saat 8 buçuktan itibaren başlar 

Rnles bir musiki, çok giizel şarkılar büyük musiki üstadı (Mozart)ın 
hayatına ait şimdiye kndor yapılan lılml er in en güzeli günlerce unu
tamiyacnğıntz bir fevkıılddelikte yapılmış büyük bir eser , 

Kralın G6zdesl 
Nam "JlUhteşom filmin ilk gösterilmesine bu akşam başlanıyor. Ba 

rollerde: Viyana operıısı baş muganniyesi (İ r en Ayzi"ger) ve N be
l u ııgt'f nhes •rinin unutul rınz ynatıcısı ( Pol H·hter) llmanoa ~ 

Gelecek film : 
Qeoen 118118 laıanbula gelerak b..ıru y s rıe n ı s ında verJiğı koos •rler

de umumun t ıkd r . nı k 'zdıım ış olan buyük t11nor C Joz JI Şimid) in gös
terıldiğ i her yerde olkışlarle karşılnnnn on yüksek eseri : 

Dünyayı dolaşan Şarkı 
5C) H) 



~yfa 4 ( Tflrk S&ztı l 

Gayri menkul malların 1 B e ) 1 
açık arttırm linı d i y e i 1 i n 1 a r ı 

Doaya No. 935-46 --------·---------------
Adana ı inci icra memurluğun- Tek ve çift atlı hususi ve piyasa yük araba 

4an: 
a-

Boy Flıhrinio lbrehim p:ı'a ude 
B,baettiodı olııcegıodan dolayı 
lıacıPdılen 

Açık artırma ile paraya çevri
Aecek gayı i mrnkulün ne olduğu: 

arkan tarikiam garbcn Faım~ H. 
fim•ltm sahibi senet vo şürekası 

Cenub~ll kara Ali zade Ihsan ağa 
111abJut 15 dönüııı tarlunın 8 de 
6 hisaoııile 8 de 1 hissesi 9 buçuk 
biHe itibarile 6 Luç k hissesi. 

Gayri menkulün bulunduğu m V· 

ki, mahallesi snka~ı, ı.umurası : 
Yılanlı mevkiioıle 'e topunun Ağ ıs 
to •-9 32 tar ılı v.ı 118 numanısın 
\lu hOJİlıtd•r. 

TokJ,r oluıınıo kıynı~t: Do ıiıniı 

yirm• bo~ lı a. 
Ar!•rmnı·ın y•111ı., ğı yer,güıo,ııaal: 

icra daıreııınde 2004 Nıı. lu k•ıııun 
muc.binctı 30 gün içinde tektir edi· 
len kıymetin °lo 75 ini bulduğu 
aktirde 5- 11 - 935 anlı günü 

at 10-12 de bulmadığı halde 
ııır•ırmanın 15 gün \emdid•lo 20-
11-935 tu·ihinrle vıı ayoi eaath 

ihalesi yapılacağı ve bunda dı yüz 
de 75 ıni bulmazsa satışın 2280 

o. kanuna tabi tutulaceğı , 
1- ltbu..gayri menkulün artır

ma şıırtnameei 2-10-935 tari 
hinden itibaren 46 numara ile 
Adana icra daireliinin muayyen nu
marasında herkesin görebilmesi 
için açıktır. ilanda yazılı olanlar
dan fııı.111 malfunat almıık istiy•n · 
&.r , işbu .şartnameye ve 46 dosya 
1111m11nnile memlJTiyetimize müra
caat etmelidir . 

rının muayenesi 
7- 10-935 pazarlı ei gününd•n itibaren 20 gün müddotle t•k ve 

çift ullı hususi ve piyasa yük er ıbalarının muayenesi ysp•lacaktır. 
!uayyen mü.ldeti zarfında bu gibi ıırab1 •ahipl ,, rinin arabalo rını 

oamuk pazarındaki seyrü sefer karakolıına getir~rek muayene eıtirmıı
leri Jaz•md•r. Ru müıldet için.le mua yen Ayn gelmiy~n otomobil 'l'e araba 
sahiplni hakkında kanuni takibat yapılacağı ilan olunuf. 5927 

Elektrik kilovat fiatı 
Elektrik tarife komisyonunca 1-9-935 torilıinılen itıbaren dört ay 

içinde beher kilov tın yirmi kuruş o'arak teslıit eılılmiş olduğıı ılan 

olunur. 5931 ilıl 

DİŞ MACUNU 
V.[ FIRÇAN ~I 

.A..Li N..A..SiBi ,_ 
EC ZANES!Nl>EN AL.iNiZ 

~ ~ ~ ... -· ', 
~Ll'ZlsUIC . DOGRl/fıl.J/(_ 

5370 125 

----------------~·------..;.;;...;.;.. __ .....; ___ ........... 
Çllteban kaplıcası 
Eğer Romatizmo, siyoıik, karaciğer ve böbrek :umları mesane to ,_

1 
!arı •ğrılarıno muztaripseniz vakıt geçirmeJen Çı e han 
lraplıcasına koşunuz. 

Bir çok deri hastalıklarına, muannit ekznmala:a şifa verir. 

Çifte han kaplıcasına 
Sediye ile gelen bir çok kötürümler yürüyerek dönmüş 1 erJ i r . ller 

ne lı:adnr fennen kabili izah değilse de senelerce gAbe olmam•ş bazı 

kadınların 15-20 günlük banyod ın ııonra hamile kııldoklorı görUI 

4 birinci teşriıı 11J5 ,.-

Taran 
Fabrikası mamulatı arasında Hesabını bilen ev Bayanları işlerirı9 

yarıyacak her şeyi bulabilirler 

Halis filtre 
Turan Zeytinyağı 

16,5 , 5, 2 ve 1 
Kiloluk teııekeler 

T uryağ: Yenıeklık yağlar. 
Ece : Trmiz\, me tozu. 

'ur sil : ç" rııa~ · r tozu . 

H • Salıuıou evin loii 
urma. '"'' iş'crınolt• kul 

lıın.IJlıılır . 

Banyo sabunları:~.~11::; f 
yük . 

T raş sabunu ve 

kremi. 

Baronia: Güzellik ytığ•. 

2- Ar\ırmıya iştlrAk için yu- ~ _ ~ 

karıda yazılı kıym~tin o/o 7,5 nili- Çifte han kaplıcasının ---:.,,ı 

~;:i~!:1c~~~o a~:~~~t ;:k~:h.~!~!- lCen up--·-viliyetieri-fçin Aceıt 

müştür • 

Radyo aktifitesi dünyada mevcut bütün koı-lıcalardon dııha yük-
di ıdilecektir . ( 124 ) sektir • t s ve deposu 

J- ipotek BBhibi alacakJıJarla a ı 

1 

ıta 

ttı 

diğer alakad•rlıırın v' irtifak hak- ç· ft h kaplıcasında R a s i h z a d e B i r a d e r 1 ~ r 93 kı aahiplerinin gayri menkul üze- l e an .Halefi: Rasih zade Feyzi : Adaııa P. K. ~~ 
rındeki batı:larını hususile raiz ve Mıssfirlerimizin her dürlü ihtiyacları düşünülerek lokantamızda tc- ı ı Ad Rasih zade· Adana l'ıı t 
masrala dair olan iddialarını işbu e gr. r. . 5 30 ,/ it 

miz yemek ya~ılmaktadır. Furunu, bakkaliyesi, gazinosu, kasabı, her- Telefon • 90 - ~ ' i14n tarihinden itibaren 20 giin • _ - / q 

İçinde enalı:ı müsb!telerile birlıkte beri vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 88 ~ \1, 
memuriyotim~e bMirme~ri icap ~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. ~I 
eıJıır. Aksi halde hakları tapu si- ,,Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır. 5512 ç k h su işleri Müdürlüğünd80 ·,.~"'" ,,~ 
Cİlİ\e ıabit olmadıkça &atıŞ bede. .. u ur ova arası direktörlüğün.den: ci'B ,<• \ lı 
lioin paylatmııından hariç kalır- 1) Ceyhan kasabası rrıJ0 j11 ır ~i. 

Muvakkat teminat Ceyhan ırmag-ı sol ta~e 
1 
f11'1i!11~ 1\1 ler . ı rnır a . s .r . 

4- Götit~rilen günde srtırmıya Doktor operatör Noman Bedri Cinsi Miktarı Lirn Ku. cut mahmuzların ~ 3433 ıı;ı"t 
iıtirak edenler artırma •urtnume- oın keşif bedeli olan k ekS' 1 ~lı • Kriple Maden kömürü 40--50 Ton 120 00 'l d sÇ• ~ 
ıini okumu• ve lüzumlu malumatı 

27 75 
kuruş mukabı in e •1 ı, 

• Muhtelif el:-'etta çam kerestesi 10 M. Mikdbı k ı rl• ıJ 
ılını• Ye bunları te'llamen kobul Dogw um ve kadın hastalıkları birinci sınıf çı arı mıştır. •fı0~1 '· 

• krŞ 1 ~,. ı1 . 
e\ıııi~ ad ve itibar olunurlar. mütehassısı Hara ihtiyacı için satın ahnacak yokarıda miktarı yızılı Kriple ma- Şartname pldn ve . eir'l~ ,ır tli 

5- Tayin edilen zamanda gayri den kömürü ile çam kereste ayrı ayrı şartnamelnle ve 15 gün müd- AdRnn•la Sıı i~leri doıregô~l,r J;'' 411 
menkul üç defa bağrıld:kten &oora detle açık eksiltmeye konulmuştur: JundıığıınJon i"teklılMa e~~r" 1

'-

k T k 1 11 1 d d 1 re bU 1" •I 
en çok artırana ıhaltı edilir.Ancak Es i ıp fa Ü tesi mua im muavin erin en Kömürün lıeher tonurun muhammen bedeli 32 ve kerestenin metre cek ve arzu e en .. JBre ., 
attırma bedeli muhammen kıyme- mik'dbı 37 liradır. tetkik ve iade otınek ıı . cı . .,,. 
ün vilıde 75 fİDi bulmaz veya sa- · d suretleri verilecektır. 

11 
~ı ,ıo 

J Hastaları her gün 9 dan beşe kadar Bozar başı Nurinin evı karşısın a 11-10-935 cuma günü saat 15 de kömürün ve ayui gün saat 16 
3
5 yı J r 

tıt istiyenin alacağına ıüçhani olan d k 1 . C h bel d' 1 d 1 k 2) Açık eksiltme 9 ... 
0
. ~~lı~b11,t· d. la kl l b 1 t b J 1 hususi muayenehanesinde kobul eder 5698 a erestenin ihale erı ey an e ıye sa onun o yopı aca tır. 

0 1 ığer a ı r u onup a e e teşrinin 8 inci salı gıı . ıerl' _,. 
bu 'ar il Y · k l ·1 t · 29-30 Şartnamesi her gün Bara idarrsile Adana bavtar işleri direktör lii- l "a ı~ '' ı n ı o rı mo u ı e emm , saat onda Aılanaı a " . ). 0 rı'' 
edil.111it alacaklarıı ın mecmuundan ğün , fen görülür ve istiyenlere bedelsiz veril r . sinde müteşekkil koflll~ r''I 
razlaya çıkmazsa en çok aıtıranın ------------ Adaoa sulh 1 hukuk mahkemesinden: t&teklilnin belli gü'l ,e sa atta ııara wznr siôe yatıracaklar ıtemi- pııacoktır . . t ıı•' rtı~' 
taahhüdü baki kalmak üzere ar- Doktor Reşat No: 450 natlarile birlikte komisyona gelmeleri. 5905 28-1-4-8 k temırı 0 • tı'~ ı 

3 ) Muvnk at Jul' ı~ .Jl'o 
tırma 15 gün daha temdit ve 15 ci lcadiye nıahull sinden Mehmet (:.!58) liradan ibaret 0 .. lıirJıt~tııı' 
ırünü yni Ua yapılacak artır· kızı Salfeıin Şaban ve saire nley Suişleri veya Nafia "'ı~~ ehi f vı~f 

11 mıd beıkli utış iııtiyeııin ıılaca- M~nılektt hostanrsı kıılak, bu hine ~çtığı izalei şüyu devasının Birinci sınıf birisinden müteahh~l ~ırı•I~ ~. "'ı . 
A'•na rüçhani olan dığar alacaklı. run, boğaz mütehessısı Almanya cAıi duruşmasında müd.iea aleyh mesini ve Tıcuret 0. 0 ·~l'~,~~) er~1 l' 
!arın ° gayri menkul ile temin ediL nın Berlin-Laypzig Üniversite- lerden olı.p İstanbulda Fatihle yet olduğu na d·ıır A•ı~rı~ ı~.~r, .'\ 

mit alacakları 111 muuııdın fazlaya !eri seririyatınd n mezun. Ali Eıı iri sokağında 1 No.lu evde G o" z hastalı ki ar 1 mu"" teh assısı muvakknt teminatı fi irı ,r.ı"~ f '· 
çıkmak ş ıtile • en çok ıııtırana llernovi kulak, huğaz, burun ıı üteka.t ~lirnlay Kerim karısı lf mols .ndılr,na bu iş '\~i~Y~~ 'ı 
ihale edilir. Böyle bir bı:del eld' ameliyatı yııpılır. fı te i1dnen davetiye tebliğine roğ- ğına doir" makbuzu ııo ııt~ 
edilmezse ihale yapılma~. Ve satış Adr•s: Abidin pnş1 cadtlesiode men gelmediğinden ilAncn gıyap Doktor Mesut SaV-CU tereceklerdir. ııı•1~:,,rı 
talebi düşer. Doktor Nacinin tedavihanrs ı ci kararı tebliğine ve duruşmanın 4) Bu vcsıxaJarı b.01,~1~•1'ctl) 6

- Gayri lllenkul kendisine varında köşe başında 23- 10-935 çarşamba aüoü saat işhu eksıltın~yo gz'r.":,:ı1 ./1 
ihale olunan kinıse derhal veya 6591 29_30 ,.. lfastelarını her gün öğleden sonra saat 13 - 17 ye ka,for Hilllli-

5893 
~ 

9, 10 talikı na karnr verilmekıe o illln olunur. 
verilen mühlet İçinde pıı ı r ·+----- ahmer civarında istiklal ml'ktelıi kurşısıo<laki muayenehanesinde ko- ---< 

h gün ve saatta mahkemeye g•ılme- 11 
mezae i ııle knrarı l.ıaholunarak rıce hükme hacet kolmoksızın me- bul ed"r. 5912 2 -14 ~---- la?8'' 
k d diği veya bir v• kil gönd rmediği :- d 

endiain en evvel en Jüksek tek- mın· ıetimizco ıılwruan ı..hsıl olu ' D O 
1 taktirde duruşmanın gıyı.hında ya- ------ .. ayı ihe bulunan kimse AfZf'tmiş ol• nur. ~laJJe ( 133) 1 ·9tJ.lllUllllf11111111UUltllll1lllllllllll 1111\11llllllt:ll11111111111RI · l!IUIU!lll,llUUllllHlllııllı't u ny 
d b d pılacağı va bir daha mahkem~ye , 'k hü - k 
uğu e elle almağa razı olursa İşbu tarlanın Yukarıda gösle· kabul eJilmiyeceği ilan olunur. y ıtı resmi mü r 1 a .. ~.-. bu gece nöbetçi ,~ 1 ş a r 1P'ı· 5#1 

ona, rezı olmaz, veya bulunmezea 5929 , p 

rilen 5-11-935 tarihinde Adana •ı ı· ı .. · d · · · - E ıJJaY hemen 15 ilin m!idde\le artırmıya r·------------, "a ıye a tıncı suvarı aıresının i '"
1
- CZ ane . Bu ismi uoUI .. 

0
pra 

çıkarılıp en çok artırana ihale edi 1 inci icra memurluğu odasında iş- mührünü yitirdim. Bulanlar Adar.a 1 ıııt1 
lir. İki ih e ındalı:i fark .,8 ge· bu ilAn ve gösterilen artırma Llaçakçı/ar 1 delterdarlığınd bildirmelerini rica 1 Or.-•zdibak l'ivarırıc..hı f Umumi nrşrir;.;1 
çen g!inler için yüzde beşten h•ssp ?ıı.rtnamesi daiıesinde satılacağı vatan hainidir ederim . Te~s· ld&r Merkez eczanesidir ; .u. ~~~ii f)J 1 • 

oluntcak faiz ve diğer zararlar oy- ılıtn olunur • 5928 5930 llı1dıAkavcı • •Tiınıııımııııııııınıııı, - ·" 111..,,:ııııııııııııııuıuıııa•"·"ııııt11~ Adana Türk 


