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ADANA GÜNLÜK GAZETE 

abeşistanda kanlı çarpışmalar başladı. 
1 

ıt.ıYan uçakları , Aduaya ve Tiğreye bombalar 
ttı. Bir çok yaralı ve ölii var. Bir hastahane yıkıldı. 
~Qbeşliler tarafından karşılanan italyan kuvvetleri 
Qkların himayesinde geri çekilmeğe mecbur kaldı . 
.t>~n akşam Kırım radyosu İtalya-Habeş savaşı hakkında şu haberleri ver-

r. 

a~~ün ltalyan tayyareleri tarafından Habeşistanın muhtelif memleketlerine 

Karadenizde 
Fırtına büyük zararlar 

verdi 

lstanbul : 3 (A.A) - Karade· 
nizde uzun yıllardanberi benzeri 
görülmemiş ve ıtidılm emıt büyük 
fırtına Gireson, Tirıbolu , Görelf', 
Bulancıkta zararlar yapmıştır. Gi 
resonda beş motor batmış, oniki 
tayfaıı boğulmuş, iki ev yıkılmış, 
sahilde serıli fı ı> dıkların bir kısmı
nı alıp denize götürmüştür. 

Dış işleri bakanımız 

lstanbulda 

~ş se~iz bomba atılmış ve 1700 ölü ve yaralı olduğu tahmin edilmiştir. İstanbul: 3 (A.A) - Dış işleri 
beşlıler, İtalyanların bir bölüğünü perişan etmişlerdir. lıerlemekte olan bakanı Tevfik Rüştü Araa bu sa-

l~ın 20,000 askerinin arkasında birçok tanklar bulunmaktadır. Kanlı çar- hah İstanbula gelmıştir. 
a ar devam ediyor. İsparta köylerinde 
~d·,:::7"'------------------------....!1 '~baba : 3 ( A.A) - H··ı İı.lyan elçisi ile elçilik aıemurla. binlerce kişilik muazzam bir b.ı.I Kendir ve keten üzerin-
"'" u sabah saat 11 de tö- rına bugün ıaat 15 de pasaport kın haykırışları a., karşılanmıı - de ince lemele r yapıldı 
~. ıı.ı Seferberliğini ilin et· ları verilmiştir . Buul.r yarın sa· tır . Burada s6ylendiğine göre 
~•rı. . hah hususi trenle Cıbutiye hare· Adua ve Adığrat Arasında İgameye 
~ ·. 3 ( A.A ) - Uluslar ket edeceklerdir . Tıene mitral doğru ilerleyen lıalyan kuvvet· 

10
11111 Cumarte.i günü ya yözlü bir piyade kıt' ası da muha· leri bozguna uğramışlardır . 

1 
b Plaııtıda bulunmak üztre fız olarak binecektir . Elçiliklf'r 

t 
11p••bab Londradın ay· maballeıinin mubafazaJı için beş 

t_~~ •riıe gelmiştır . b.n kişilik bir kuvvet ayrılmıştır. i': 3 ( A.A ) - İıken · İskendcrye : 3 1 A.A ) - in· 
d ngiliz kuvvetlerinin top giliz kuvvetlerin toplanması inki 
ev•ın etmektedır . İtıl tasız devam ediyer . Mıtrus nıev· 

"lıe' l'rabluı - Muır sını· kiine yeni İngiliz kuvvetleri gel· 
~d:lvığaııktadırlar . miş ve topçu ; bava hücumlarına 

· .' : 3 ( A.A ) - İngiliz kaışı tertibat almıştır . Garp yo· 
'ti~· toplantısında Uluılır lunu İskenderyııye bağlıyan demir· 

~ıı ıııüıterek sistemini yolunun son durağı savaş kireci 
~ı._b •rarını vermiştir . ile dolmuştur . 
\.~ı aba : 3 ( A.A ) - İt;ıl " Elahr•m ,, gazetesinin yaz· 

bo •tb bugün Adııa ve Adı dığına göre ltalyanlar Aulum ci-
~ t: •rdıman etmiılerdir. varındaki aınırı siperler knarak 
~~ilıG .!•kılmış , kıdın ve ço- tqhkim edıyorlar . Ayrıca kuvvet· 
"'':tur . !er topluy cır ve bücum otomobil· 
"ıı,1:~ : 3 ( A.A ) - Ulus- leri getiriyorlar . 

ıı_,b.1 konseyi , Hah•şis Yine " Elabram ., gazetesinin 
~Yı ~ıı bışlamuı dolayıaiy · yazdığına göre Mısır hizmetinde 

ı.sı •n durumu incelemek bulunan ve izinli olan yüksek in 
1 "b:lı •lınak için Cumaıtesi giliz memurları telgraflı işleri 

I' ~ı~ı. 1 saat 10,30 da topla başına çağırılmışlari1ır. 
,r dı'abab tskcnılerye limanında 44 İngi· 
~ 1l; 1 • : 3 ( A.A) - Ras· liz gemisi durmakta , bq filo her 
,f 1tıııu~alya ~onsolosu tnıul- gün lımandan açılarak manevra 

~lı1 • afazası için ıertibat !ar yapmaktadır . 
el" 1ıabab Loııdra : 3 ( A A ) - Burada 
~·· ~1;ıbetı~ : 3 _( A.A) - gc ıiliib ve keıec üzerıae konan am 
y lılı~ b·ılı: ' hır milyon yüz baığooun devam eııirilme5inden 
ı-ı' 4'ıı 1 t ır kuvveıi s·lab altına b.ık• •yuca aucak iki zecri ted-
·ı# ~:'-lıab, • birin pratik surette tıtbiki kabil 

\tt•iııd · 3 ( A.I\) - Ha- olduğu sanılmaktadır. Bu tedbir· 
rıei ~•ı;11 • e elli bin kadar Ha· ler şunlardır : 

ri f '•iti 
111 1•bıit edilmiş oldu - 1 - ltalynn devleti müessrse-

ı_rt' ite,:;:•, Mühim mikdarda leri ve vatandHşları ile bütün kre. 
1~. ,~d~ılt. •ııe lcamyonlar!a ta· di mnaıueleleriı i yasak etmek . 
1 r , : 

3 
2 - İtalyın malı satın ılma. 

ıı-,111 ( A.A ) - " Roy mak . 
g~tt 'ı" Milınodan öğıen İtalyan çıkatının yüzde altmı-

n .. ·ı· 1 e 'il .. ı ız koncolosbane· şınıq ulus ar soıyelesi olan mem 
t 1, d'ıııayişler olmuştur . leketlere yapıldığı bildirilmekte 
ıı. 1Yor ki : ve bu tedbirlerin harbi uzamasının 
ı. "'•vi ı ı ~ Qld ! erin önceden ha· önüne geçeceği sanılmaktadır . 

~ı '~Gııı:~u görülüyordu . 
cı l't b· Yı~ciler den bırinın 
ıJ'' "'lı ız. 

' ,ôı' ) bit .ne yapıyor ) soru 
f ' 1 J •gızdan [ bizi ter. 

l , • .., b 
u•ba ~ ı veriliyordu . 

· 3 ( A.A) - · 

Adisababa: 3 ( A A )-"Roy· 
ter ,, ajansı ayları bildiriyor : 

İtalya aleyhine beslenen hisler 
en had noktasına varmıştır . Sara 
yın balkonuna çıkan imparator 
lulıc ve tabancalarını çekmiş olan 

2o ilkteşrin - Pazar --"' 
~tıel Nüfus sayımı günü 
~............ . 
~~ııu 
~~k ıı küçükleri yarının büyükleridir. Sayımda 

Roma : 3 (A.A) - Lavoro 
Fasısta gazetesinın Londrı muba 
birine göre İngıltere kralı lcgilte 
re iıe İtalya arasında doğrudan 
doğruya bir çarpışma doğurabi 
lec•k her türlü hadiseden eakı· 
nılmuı huıuıundı mümkün ola-
nın yrpılmaaı için ıü bakanı nez 
dinde israr etmiştir • 

Nevyork : 3 .(A.A) - Akşam 
gazeteleri ilk sayfalarında Habeı 
harbini bildiren büyuk yazılarla 
çıkmı~tır . « N evyork Post gaze
tesi » baş makalesinde şu satırla 
rı yazıvor : 

Bir telgrafa göre İngiltere, 
Amerikanın doğrudan doğruya 

veya bilvuıta zecri tedbirlere iş · 

tirak edip etmiyectğini dış ba· 
kanlığından sormuştur . 

Amerikanın esaslı menfaatli 
kenaıda kılmakta ve bizi çok 

- Gerisi ile inçi say{ ada -

Bulgaristan da 
Yirmiyedi subay tevkif 

edildi 

Sofya: 3 ( A.A) - Emniyet 
direktörünün söylediğine göre 
Velçefin bir ülkeye sığınmış olan 
~ete baokanı Dovconun Uzunof 
ile tamuta bulunduğu meyda
na çıkmıştır. Şimdi Sofyeda bulu 
nan Uı.uoofun Kral ve Bakanlara 
karşı bir yağıc suikast tertibine 
memur edılmiş olduğa sanılıyor . 
Dün öğleden sonra sorğuya çeki 
len Velçef, polise verdiği ifadede 
yabancı ülkelerde yaşamağı gücü 
yetmediğinden Bulgaristana dön· 
düğünü söylemiştir. Ooun neler 
hazırlamakta olduğunu baber alan 
büküınet 27 şüph•li subay tutsa 
mıı Vt tevkif etmiştir . ilerda da 
ha çok kimselerin tutulacakları 

anlaşılıyor . 

D. Demiryollarında 
Pancarlarucuzfiatla 

taşınacak 

Ankara : 3 ( A.A ) - Devlet 
dtmiıyolları genel direktörlüğü 
ile Türk şeker sanayi şirketi ara 
sında yapılan bir anlaşma ile pan 

Çocukları bile yazdırmayı unutmayınız. 

Başvekalet 

İstalistlk Umum Mıidürlıiğü 

1 car küsbesi şimendüfeıleıde gayet 
ucuz ve buna mahsus bir tarife ile 
nakledilecek ve şeker tirketi buna 
köylüye parasiz olarak ve sadece 
nakil masrafı mukabilinde dağıta· 
caktır. 

lspaıta : 3 (A.A) - Şehrimiz. 
de bulunan kendir ve keten uzma· 
nı profesör doktor Tobler bera 
berinde bölge tarım uzmanı Ek 
rem Uzumer olduğu halde kendir 
yeri olan Keçıborlu ve Baladağ 
bölgderinde kendıı ciliğimizin bu· 
günkü durumu üzerinde araştırıl · 
ma ve köylülerimize ekiliş ve elde 
ediş şartları hakkında tarlada tav 
siyelerde bulunmuştur. 

Köylü uzmanın tavsiyelerinden 
çok bilgilenmi§ ve memnun ol· 
muıtur. 

Uzman bugün Ankarayı git· 
miştir. 

Çocuk esirgeme 
Canel kurumu tarafın
dan bakılan yavrular 

Ankara : 3 ( A A ) - Çocuk 
esirgeme kurumu genel merkezi 
15 eylı11da ı birinci teşrin 935 ta· 
ribine kadar 1309 çocuğa yarılım 
etmiştir . Bunlardan 263 basta ço · 
cuk ve anne gerıcl meı kezin po 
likiliniklrrinde balıılmış ve sağı· 
tılmıştır. 

Dıt bakım evinde de 342 ço
cuğun dişlerine bakılmış ve sağı· 
tılmıştır. 

Genel merkezin banyolarında 
624 çocuk ve nnne yikanmıştır. 

Süt damlasından hergün 65 ço· 
cuğa süt verilmiş ve günde 678 
kilo bedava süt dağıtılmıştır. Yar
dım için başvu11n yoksul çocuk 
ve aylelerinden 011beşine para yar· 
dımı yapılmıştır. 

Çankırı - Ereğli 

Hattında yolcu taşın

mağa başlandı 
.,.. --

Çankırı : 3 (A A) - Çankırı
Ereğli demiryolu üzerinde Ç11rkes 
ilçesi istasyonu haftada üç gün 
yolcu ve eşya taşınmasına Bçıldı . 
Çankırıdan dün ilk yolcu ve eşya 
vagonlatı yollanmıştır. 

Genyön kurul toplandı 

Arıkara : 3 ( A.A ) - Bugün 
Grnyon kurulu haftalık toplantı. 
sını yapmış ve Rahmi Apakın batı 
illeJindeki grnçlik öğütleri hak 
kındaki r a poıu okunmuştur. 

Rus uçakları memle-
ketlerine döndüler 

İstoobul : 3 ( A A ) - Dün 
akşam Eskişebirden Ye~ilköye ge 
len Rome . ı uçakları bu sabnb 99,30 
da Yeşilköydcn BUkreıe doğru 
bavalaanııtlar ve bir bava filomuz 
tarafından uğıır lanmışlardız . 

-- Havalarımız r 
Düşman uçaklarınıu tehdidi al· 

ıındadır . Bundan kurtulmak için 
ı nçak kurumuna yardım :•ektir. 

ON IKİNC.::l YIL - SAYI 3315 
--- --

Nüfus sayımında ulusal ödev 
1 Abidin Daver 

Ünümüze ilk teşrin ayında 
memleketimizde genel ııilfus sayı
mı yapılacaktır. 

Nüfus sayımı o kıdar faydalı · 
dır ki, eğer kolay ve ucuza mal 
olur bir iş olsııydı, ber yıl yapıl· 
masını iıterdik. 

Ce bındeki parasının, dükkanın 
doki malının, ağılındaki koyunla 
rın hatta daha ıleri gideceğim, e· 
vindeki ailesi efradının uyısını 
bilmiyerı adam nasıl tasavvur edi· 
lemtzse, nüfuıun uyımını bilmi · 
yen <levlet de öyle tasavvur edile· 
mez. 

Bir ulusun en büyük maddi 
kuvvet nüfusudur. Nüfusu artmi 
yan, eksilen millet zayifliyor, kü
çülüyor, inhitata doğru gidiyor. 
demtktir . 

Nüfusu eksilmiyen , artan ulus 
ise kuvvetleniyor, büyüyor, yük
ıelmeye doğru ıridiyor, demektir. 

Y arınlerı en sağlam uluslar , 
nüfosları coğalanlardır. Onun i· 
çindir ki, her millet nüfusunu art 
tırmağa uğraşıyor. 

Japonya, İtalye,Almanya, Sovyet 
Rusyada nüfus, ,h rr yıl yüzbinler 
le artıyor. Biz de nüfusumuzu art· 
tırmağa çal ışyoruz . 

Bir yandan doğumu çoğaltmak 
ve ölümü azaltmak gıpi tedbirler 
alıyor, diğer yandan Tilrkiyenin 
elinden çıkan topraklarda kalan 
soydaşlarımızı ana yurda getirip 
yerleştirmek için uğraşiyoruz. 

Fakat bütün bu işleri yapar-

ken nüfuı hareketlerini bilmek. 
ve ona göre çalışmak gerektir. 

Memleketin her köşesinde do
ğum ve ölüm mıkdarlarını anla
mak, nerelerde nüfus kendiliğin
den artmış veya eksilmıştir, ne· 
relerde göçm~n yerlıştirilerek 
ıun ,i surette çoğaltılmı~tır. 

Bütün bunları bilmek lazımdır 
ki nüfus siyısamıza, bilgiye daya· 
narak, bir yönet (iıtikamet) vere· 
bilelim. Doğumun ve nüfusun a· 
z ı lup azalmadığını anlamak sonra 
bunların sebeplerini araştırıp bul 
mak için nüfus sayımı yapmaktan 
başka çare yoktur. 

Memltketin en bilyük kuvveti 
insan olduğuna göre, ara sıra sayı· 
m ızı bilmek, kuvvetimizi yoklRmak 
için mutlaka sayım yapmak gerek 
olduğu gifıi bir takım bakımlar · 
dan da buna !üzüm vardır. 

Memleketteki nüfuıun ne ka
darı erkek ve kadındır? 

Türkiyedcki yurtdaşlar ara
ınnda vasati hayat kaç senedir? 
Türkler kaç yaşına karlar çoğalı· 
lıyor, sonra azalıyor? 

Yurdumuzda ne kadar ecnebi 
vardır? bu yabancılar, hangı ulus
lara mensupturlar? 

Halkımız arasında ana dili ko· 
nuşmayanlar varmıdır? Vana ne 
kadudır? yabanı::ı dili bilenler ve 
konuşanlar ne kadardır? 

Yurtdaılar arHında kör, topal 
kolıuz gibi aakatların ıayııı ne
dir? 

- Gerisi ikinci sayfada -

Filistinde bir hadise oldu. 
Yüz Yahudi genci Hahamlariyle 
İbrahim mescidinin kapısını kırdılar 

Suriye komseri, Paristen dönerken Türki
yeden geçerek büyüklerimizle görüşeçek 

Kudüste Yahudi Agovat İs· 
rail cemiyetinden, başlarında 
baş Haham bulunan yliz Yahudi 
genci Eıhalile gitmi ş ve kendileri 
ne memnu olan İbrahim mesci 
dine zorla girmişlerdir. 

Mani olmak istiyen polisi döğ· 
müşler, camioin kapısını kırmış· 
!ardır . Fakat mescidin diğer me 
murlariyle civardaki Müslüman 
balkının yetişmesi üzerine Yahu
diler kaçmışlardır. 

Bu haber Filistin Müslüman 
!arını heyecana düşürdü. 

Yüksek islim mecliıi hadiseyi 
protesto etmiş ve tekerrürüne 
meydan verilmemesi tedbir alın
masını istemiştir. 

- Komserlik, 213 numaralı 
karar ile Berut Müderis kadrosu 
nu bildirmiştir . 

10 uncu maddede, mektepte 
istişarelerle meşgul olmak lizere 
avukatlık yapınların da Milderris 
olabilecı-ği teshil edilmiıtir. Hal· 
buki Mebus Meclisinde çıkan ve 
komserlikce tasdik edilen bir ka
nunda, Avukatlık ve Müderrris· 
!iğin bir ıabııta bulunması men· 
edilmişti. Komserliğin yeni ka
rarnamesinde meclisin hiçe sayıl· 
ması hayret uyandırmıştır. 

Bu karar protesto edilmek 
üzere Baro azaları çağırılmııtır. 

- Sergi heyeti içtimalarıoa 
devam etmekte ise de Şam tÜC· 
carları buna ittirik etmemekte 
israr ediyorlu. 

Gazeteler; yerli tüccarlar ser. 
giye i§tirak etmiyecekse Yahudi, 
Yugoslav ve İtalyan mıllerini leş

- Gerisi ikinci sayfada -

,..-- Foto Coşkun 
Yaz milnasebetile hemen hemen kap· • lı bir vaziyette 

bulunan Yağcamii y a nındaki fotoğraf atelyesini 2 lık
teşrin çarşamba gününden itibaren tekrar faaliyete ge

çirecektir. 

Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye fotoğrafı 
vP. her türlü Ağnındısman ve diğer bütün fotoğraf işle
rini yapmağa b•şlıyan Coşkun Güven, her gün sa

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

--------------------------------------------~----ı--....o 

• 



Habeşistan da 
malar 

nasıl çarpış
başladı 

- Birinci sayfailan arlan -

teyler kaybedeceğimiz ve fakat 
bi~ .bir ~ey k.zanamıyacağımız 
bir aol~ımazlıia ıürükliyebilecek 
olan ihıi'itlardan sakınmaktadır. 

Loodra : 3 (A.A\ - " Röy· 
ter ,, ajansı Adieababadan öğre· 
aiyor . 

Tıgrin şimılinde tiddelli bir 
ıavaı olmuftur . 

Hab~lıler ltalyanları geri çe· • 
kilm"ğe mecbur ettiklerini iddia 
ediyorlar . 

Geri ~ekilme hareketi tayya · 
relerin himavesindc olmuştur . 

Londra : 3 (~.A) - " Röy. 
ter " ajınıına Aail8babadao ge
len bir hal>ere göre .. Aduanıo §İ · 
malio«leki Habtt kumıodani Raa 
ıeyum: ltılyan hatlarına ağır top 
çu aleti •ÇMtttır . 

lstokublm: 3 (A.A) - Bütün 
İneç gazeteleri Hal>e, harbiyle 

meıguldur ~ 
Iıtokohlm Tidringen gazetesi 

genel bir fı-Hikete mutlaka meni 
olmak lizimgeldiğini s8ylüyor. 

Oigeus Mnlitcr gazdesi zec· 
ri tedbirler alınmasını istrmekte 
dir . 

Londra ! 3 (A.A) - Adiasa
babadan G Royter » ajaDSıoa ge· 
le6' 4tir telgnfa göre ltalyanlu 
M&Maali vadisinde ciddi biç bir 
makavemete matuz kylmadao iler· 
leilllektedirler . 

AdiMblıba : 3 (A.A> Rae Se~ 
yum; Aduanın 1hn111inde ıiddetli 
bir lt•lyao topçu ateıi v•ki oH:Ja· 
jdbu hildlrmiıtlr • 

Adi1&~ba : 3 (A.~) - Bugün 
öğleden :sonre Aduadan ahnan 
blıflsın1are ğöre İtalyın uçakl•rı 
açık ıebir Bzerin• 70 bomba at 
mıtlardır • 

Jılc ~•l•r ltaıılhaç işareti 
ni , .. .,..&0 .. a.IMaenio üstüne 
~iiımüttür • :ikinci bomhardman 
iki tayflr• t•rafurtlio,.ı•at 10 da 
J•pılmtthr • 

Adisabaha : 3 (J\.A) - "Roy
ter ,, ~ •nımdan ~ 

Adnanın İtalyan 1ıçakları tı· 
nfidc:ho ,.bomtiAr dmabl sır•sında 
ilk bombalar kızılhaç hastahane· 
•İnin üstüoe dOtmil§tÜr . 

A<l6aa0.ba : 3 (k.ıA) - Halseı 
kuvvetleri, İtılyan kuvvetlerine 
dôjrn ilerfeaieltte.dir • 

İki kuvvet arasında tr-mas 
eimdideo hasıl olmuştur . 

Roma ~ 3 (A.A) - " Lnoro 
Faılıtai " gazetesi İogiltHeye 
karı• fyenirlen şidCletle hücuma 
baılamııtır • Gazete :dıyor ki : 

Her türlü fedakarlığa amade 
olan ltalyaıı uluıu onur ve istik 
bılt için icaBeaerse eo korkunç 
imtiliana ve tiiUi AICdenizde bir 
harbe kabiliyetli olduğunu da 
11ilamııtır. 

fogilterenid adını asuluca 
l&irlefebitecelf bir mea'uliyeti üze
rine al\p almıyıcığını düşiinmek 
aklan kabul ettaiycc~ğı bir ıeydir. 
Fııiıt İtalya • Duç~nia bir emri 
Ü.terine yürümeğe hazırdır . Bu 
gün onuıi yalhn ve uzak iıtii(bali 
mevzuabehiit1r . 

Tatili seyıioe !haşlamıştır . 
Bunun iıtUitildioi ltimıe Cf eğiıti
reftrlz • 

Paris : 3 (NA) - FraDSız 
ı•zetele i İtalyan ıarup kıblatı
oln hareketleriDe, Faşist sefer 
berliğio,., fogiliz kabinHİDİn ka· 
rtlrlarıaa ve h~p bunun gibi ıey 
Jete iiid habfı'Tlerle aoludur . 

Erit~ -hidltelfhi hıkkıoda ah· 
n'1 h•berlerin çokluğu ıefsirle· 
Dİfor. Ancak hu hadiselerin uyan. 
dırdıald• olctuğu <!oıkunlu" buo
Jah d.U ol k•ber~tio iri b•ı· 

lıkl rlJICt.~ ve koc.man barflerrio
deıp ,nla§ılmektatır • 

Gene en çok gOrliltü eden ve 
hele Muıaolioiye çıtan sözleri ba· 

Basına göre .Frao1a zecı i ted· 
birlere karışmamağa çahşmaktı
pır. 

Fransıı; kamoyuouo sağ ve 
merku kısımlarının faal unsur· 
ları İtalyaya kaı şı bir hareket ya 
pılması fikrine kesin olsrak mua
rızdıjhr . 

Fransız milliyetçileri İngiltere 
ile kesin ve içten bir ittifak ya 
pılmaıım temeoni etmekte idi· 
ler . 

Londranın daima redettiği bu 
ittifak yapılmış olup ta İtalya bu 
nu bozmağa teşebbüs etmiş ol· 
saydı Fransızlar sözlerine sadık 
kalarak onu müdafaa rdecek · 
terdir . 

Fransız milliyetcilui bugün 
iki senedenberi {yalnız başma o
larak tuoa üzerinde Hitleri dur· 

duran cuur İtalyaya karşı ihanette 
bu lunulması fikrine karşı isyan 
etmektedirler. 

Anlatma §üpbeıiz ballanlar 
kurulunda olacıktu. Fransız do 
oanmaaı tahrik edilmedenberi 
bir tecavüze uğradığı tak<J.irde 
İngiliz filosunun yardımına ko~a 
caktır. 

Londra : 3 (A.A) -- İogiliz 
kamoyu Htıbtşiıtana ıilih götü 

ren tecim gemileri arasında kızıl 
denizde hadiseler çıkması ibtima 
lından endite etmektedir, 

Napoli : 3 (A A - Bugüode 
4,000 aıkerle jQQ subay Eritrcye 
gitmek üzere yola çıkmşlardar. 

Roma : 3 (A A) - Dünkü se 
ferberliğe iştirak edcuılerio sayısı 

20,000,000 olarak ,kestiriliyor. 
Romada saat 9 dan ıoora 

halk aükünla dağılmaşUr. Gece 
bütöo binalaı tdonaumııtı. 

Şehir ber zamandaki gönünü· 
almışbr. 

Adisababa : 3 (A.A) - İtalyan 
truplarioin sınırlardan içeriy~ 
ilerlemiş oldukları haberi bfiyük 
bir hızla yayıldığından burada 
şiddetli bir coşkunluk vadır. 

Adieııbaba : 3 (A.A)- "Reu
ter• aylarından : 

Genel ırf er brrliğin bu gün 
saal 11 de ilio edileceği resm.,n 

haber veriliyor. 

---.----------·--------~---. 
Sayım günü gazetf..:\

ler çıkacak 

Nüfus sayım bfüosu çalışmala 
larına devam tlmektedir. Sayım 
l:ıöJgeleri de çizilmiftİr. 

Sayım günü, sayımın sonuna 
kada.: evlerinde olurmak mecbu 
riyeiiode kalacak halkımızın ga
zetesiz kal mamaıı için matbuat 
genel diıektö · lüğii; istatistiLge
nel direktörlüğünde teşebbüste 
bulunmuştur. 

Bunun için !!ayım gUnü (20 ilk 
teşrin pa.zır) çıkacak gaz teleıin 
tevzii işi tesbit edilmektedir. 
Gazeteleri sahcak müveızilrrio 

sı1bahleyia matbaalarda toplu bulu· 
naralı sayımlara yıı:P,ılacak v .. sayı· 
mı yapıldığına dair ellerine vesi 
kal., verilecek tir. 
Yolcu nakliyatı olmamakla bera
beı postalar idartsi qevk işlerıyle 
meşgul olacağından kalkacak pos 
t!l trenleriyle de memleketin her 
tarafında her günkü gibi gazete
ler göotlerilecektir.: 

Gazeteler sayımın ertesi gönü 
de çıkacaktır. 

Bunılan dolayı sayım günü ga
zeteciler ve wlhettipler çalışa<•ak, 
buolarrn sayımluı dı buluodok· 
ları matbaalarda ypılacak, istih 
barat yapan gazetecilere serbest 
geı~bilmeleı i için vrsika verile· 
cektir· 

ili tir . l 

Tfirk öSzt 
$ _ as !SL 

uı ödev 
Şeblr Dayakları 1 _ _, 

..._ lJlrinci sayfadan arian - ı 
~emleket halkı aıasında kaç ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~-~~~·• 

din ve bu dinlerin oe kadar saliki 
vardır? Okuma yazma bilenlerin 
sayısı nedir? 

Nüfus arasında evliler, lıekir· 

lar, dullar ve boşaomi~larin mik
darı oe kadar? Her ferdin doğdu 
ğu yeri de öğrenmek lazımdır ki , 
bakalım doğum nerelerde fazla, 
nerelerde eksik? 

Türk vatıodaşlannın meslek 
ve san'atlarım, ne iş gördüklerioi 
anlamak da geuktir. 

Nüfusumuzun r.e :kadart me 
mur., ne kınları çıftçi. ne kadarı 
fabıika işçisi ve ne kadarı alelade 
amel dir? Erkeklere niıbetle ka 
dıolar aıaşında iş bayatıoa atılan 

lacın sayısı nedir? 
Bütüo buoJar m•mlek.-tio geoel 

h11yatıoı başı boş birakıtmam~k~ 1 
isteoile yatağı , aıtccaya,, doğru 
sürmek için bilinmesi Iiizımgelen 

2şeylerdir ki işte nüfus Sa)IIDı 

bize bunları elde etmek imkanaaa 
da veıeccktir. 

Nüfusumuzun bakıki sayısı 

belli oluııcı ve arttığı mrydano 
çı,kıncıı hu, düşmaolarımtza da bir: 
karşılık olacaktır. 

ÇüokU ool.r, Tilıkiyenin nü 
fusu azdır, gittikçe de azalıyor. 
geniş topraklar bom boş duruyor. 
buralara bizim arazimize sığmayan 
fazla nüfusumuzu ye, leştirmek ge
r.!ktir, diye bir emperyalist poli· 
tikısı tutturnıuşlardar. · 

Onların bu uydurma srıvalara• 
nı "iddialarını,, ağızlarına tıkmak 
için nüfus sayımı yapmak lazım 
gelir · Bütiio bu bakımlardan nüfus 
sayımı Öotmli "ehemmiyetli,, bir 
memleket meselesidir. 

Bir memleket meselesi kar§ı 
mıza çıkınca da, önümüzdeki bi
rioci t,.şıiode yapılacak olan nü
fus sayımında , her Türk yurtdaşı 
nın eliuden geleni eıirg~memesi, 
kendine verilen işi temamiyle yap· 
ması, sayım memurlarının sorduk 
ları sorgnlar11 doğru cevap ver 
mesi ulusal bir ödev "milli bir va· 

zife,, dir. 
H•lkıaıızın buou yap•c•ğı ise 

kuşkusuz «§üphesiz,, dır. 

~-----------·,411111------~---

Filistinde bir 
hadise oldu 

- Birici sayfadan artan -

bir içio hükumetin niçin 100 bin 
lira gibi bir para sar fettiğini yaz 
ma1'ta ve saıfedilen bu füzuli 
paranm, tüccarların vergilerinden 
indırilmesinin daha faydalı olll· 
cakını bildirmektedirler. _ 

- İtalya hükumeti, Şam s~r· 
gisine iştirak edeceğini bildirmiş 
ve sergi heyeti de iştirak ececek 
ler için mürıasip bir yer ayırdığı 
cevaliloı vermı§tir. 

- Komser vekili Lsgaı t; Dir· 
zöre gitmiı ve oradan bir: tayyate 
ile Re~ülryue iomiş,tir . Asurilerin 
vaziyetini t ( ftiş ettikten soara 
Haske ve Kamışlıyı gezmiş, bura· 
dan tayyııre il~ Dirzor ve Riyaka 
yoluyle a .. ruta döomüstür. 

Hükfim, t; lüzum gördükçe 
aşiret reislerini toplıyarak y ~ğma 
nıo memou olduğunu batırlatmsyı 
itiyat etmiştir. 

Bu tophrntılarda muhtelıf ka -
bileler arasındaki ihtilaflar da 
hal.f edilir. Kaditiyen heyet, gıoçen 
hafta kaLile şeyhlerini toplamış 
ve hü~i'imetio nizamlarını hatır· 
!atmıştır. 

Şeyhler, 'lizımlara hürmet 
edeceklerini bildirmişler, çiftçilik 
yapmak üzere lcendilerine köy ve 
aozi verilmesini ist"ı.nişlerdir 

- Komserlik mubafiliode, 
komserin 20 teşrioievvelde döne· 
ceği söyleniyor. 

Komser deniz yoluyle dğil, 

Türkiye yoluyle gelecek ve Türk 

Cumuriyet bayramı 
Proğramını hazırhya· 
cak olan komite dün 

toplandı 

Cumuriyetio on ikinci yıl dö· 
nümünü kutlama proğram1nı sap
tamak üzere dün saat onda iJbay
lık katında ilbay Tevfik Hadi Bay· 
sal 1 şubay Turh'Jo Berikcr , 
ilyöo kurul başkan vekilı Fahri 
Uğurlu , Halkevi ba~kanı Kasım 
Ener , yedinci Fırka erkanı harbi· 
ye başkanı, çocuk esirgeme kuru 
mu başkanı izzet , İdman cemi · 
yelleri ittifakı çukurovı bölgesi 
başkanı direktörümüz Coşkun 
Güverin katı§masile bir komite 
toplanmı§ ve proğramın ana çizgi
lerini l:iazırlamak üzere Tu,han 
8eriker • Mektupçu Hı la i , Ka · 
sım Ener , Coşkun Güven , emni· 
yet direktfüü ve farkad•n bir 
subay.dan mürekkep bir komis 
yon tr§kil edilmi§tir · 

Bu komisyon , düo öğledt>u 

sonra saat 00 beıde u,aylılcda ilk 
toplıohsını yapmış ve proğramt 

hazırlamağt. başlamıştır . 
Komisyon proğramı S•lı gü· 

nüne kadar hazırlayacak ve ko· 
miteye verecektir . 

Ceza evinde 
iki ölüm mahkumu 

bulunuyor 

Şehrimiz ceza evinde bu güo 
iki i<lnro mahkumu bulunmaktadır. 
Bunlardan birisi hanımı ile çocu • 
ğunu öldüren Karsentılı Ayşe öte
kisi do arabacı Bekiri öldüren Htl 
cıdır . 

Bunların dosya kağıtları yar 
gutey<la buluomakta<l1r . 

C•plak Mustafa 
Saklandığı Kara 

Yusuflu bahçelerinde 
yakalandı -Hırsızlık f!uçııııdao iki ıene 

on bir aya mahkum olup memle· 
ket hastahınrsinde tedavi ed1l
mekte olan l\1hzı ç~lebi uramm
dao Yusuf oğlu şalgamcı Çıplak 
Mustafa, ötey gece bir fırsıltım 
bularak hastahaneden kaçmağa 
muvaffak olmuştur . 

Çıblak Mustafa hastobanedeo 
kaçınca doğı:uca Kara Yusufluya 
giderel.: Lir bahçenin içinde sak 
lanmııtar ve takibine çıkan jan 
darma bölük komutanı Yüzbaşı 
Ziya , ıuvad oo ba~sı 0sman ve 
İncirJik bekçi~i Arif taraf• odan o 
rada yakalanarak şehrimize geti 
rilmiş ve c,.za evine konulmuş

tor . 

büyülderikle temaslarda Luluna 
caktır. 

.Fraosıı hükfimeıi Mösyö La· 
gardı C-:nrvre umumi konsolos· 
luğuna tayin etmiş ve haldi ge· 
linciye kıdar işlere bakmasını em· 
retmişti Son gelen malumat, bu 
nakildeo vazgeçildiğini bildir· 
mektedir. 

Komıeıio huıada bırakılma

sını istediği anla§ılmaktadır. Kom 
SH gelip yeoi siyasi vaziyet ilan 
edildikten soora Mösyö Lagardın 
mr-ıuoiyetle Fraasaya gidec""ği 

söylenmektedir. 
- Mösyö 'J•gatd, Beratta 

Lulunan ~uudi hükumeti Hıırici· 
ye Vekili F· at Hamza ile Maliye 
Veziri Şeyh Übeydullah Essel 
mani ve Suudi hükumeti mümeı
siloi bir öğle yemrgine davet et
miş, ziyafette diğer bazı zatlar 
da bulunmuştur. 

Köprü yapıldı 

ilk tren dün Malatyaya• 
dan geldi --

Son yağan yağmurlarda.o Bah · 
çe ıle M·•mure i&taayonları arasm· 
daki köprüoüq bozulduğu ve bu 
yüzden yolcularıo aktarma yapıl . 
mak &üretile eidip geldikleri ya. 
zılnııştı . 

Gönderilen ameleler tarafındın 
bozulıın bu köprü yapılmış ve yar· 
malar d ıı temiz ıeamiş otduğnndao 

Malatya ve diğer trenler dün ak· 
tarmutz şehrimize gelmiı ve yol
larına devam etmişlerdir . 

Bir düzeltme 
Dünkü ııayımızda Dış iıleri 

Bakanımız T .. vfik Rüştil Araı'ın 
Bclgraddin g.eçerken gazttccile 
re ltalyao - Habeş anlaşmazlığı 
bakkıod• söylediği cümlder ara
sında [ savaşan vukua gelmesini 
istememenin herkes için bir va
zife olduğu ] cümlesi dizici tıra· 
hodan [ ... İstemenin betkeij için 
bir vazife olduğu j şeklinde çık· 
mıştır . Bu yanlışı düzeltiriz • 

Tıb kongresine gidecek ! 
doktorlarımız 

l 
Bu ayın 7 ıinde Ankarada ı 

toplanacak olın tıb kongresine iş· 
tirak etmek üzere birer baha İzin 
alan eaglık ve soysal direktörii 
doktor Hüsnli Muhiddin, emraz 
zöbreviye doktoru Cevat, doğum 
ve bakım evi Uzmanı doktor Ba· 
haetdio Y ~nğin ve memleket has 
taorsi iç bıstalıklan uzmanı dok · 
tor İsmail yarinki trrnle Ankarya 
gidtceklerdir. 

dün hava kapalı geçti 

Dlln bıva bütün gün kapalı 
g«"çmiş ve öğleden önce çok ba· 
fıf mıkdarda ve az süren serpinti 
balında )ağmur yağmıştır. 

Bir ay, içinde 
Kanarada 33()8 hayan 

·kesildi 
Geçen Eylul ayı içinde kana 

rada 2848 erkek 82 dişi \toyun, 
359 erkek 95 dişi keçi , 2 kuzu, 
3 manda, 23 malak, 29 öküz, 112 
inek, 45 dana ki 3308 b~ş bayvın 
kesilmiştir . 

lş bankası kumbarası 
ikramiyesi 

İş bankasının kumbaı a ikrami
yesinin son çekilişicı<le şı• hrimiz<le 

bulunan KAmüronın numarasına 100 
lira çıkmıştır . 

lşyar.lara iz~n 
verilmiyecek 

Gentl nüfus sayımı işleri bitin 
ceye değin hiç bir işyara iıio ve
rilmemı si Ba§bakaolıkdan İlbay· 
lığa bildirilmİ§tir . 

Bütün köpekler 
öldür ütecek 

Kuduz hastolığına meydan ve· 
rilrncmesi için köylerde olJuğu gibi 
şehir<le bulunan bütün serseri kö· 
peklerin öldürülmesi knrarlaştırıl 
dığı ~e bu işe önemle başlandığı 
yazılmıştı . 

Sokakt& başı boş gezecek olan 
numaralı hususi kJpekler <le gö
rülürse bunlarda zehirlerıeoeğin

Jen bu gibi köpek sahiplerinin bun• 
ları sokaklara salıvermemel~ri ve 
gezllirecek~eri tnkdirde boyunları
na zincir ve ağızlarına ufak dtmir 
çember koymalara ve bunları ziii
cırlorinden tutmaları }Alımdır . 

5 birinci teşrini?!! 
~-

Açık kapı 
k,oııtiW 

Mu11solini,oin beş\er d·ifi ce· 
· · kl fl · ver '• sının te ı errne . •'b•1'''' 

v"bm görünüşte bır ~,.bel 
manis,oı ifad., etm"kle ,evııP" 
selihiyettar mahafiliD bO oti•' 

"stPIO · 
ta gizli bir "evet., maoa 0~8 r ı~• 
demiç olduğunu bildirelJ .' J-lerıld 

d paıly ... 
başlıklı baş yazısıo ~ t rtllİ"" 
gazetemi Roma'da uıb•~'b· b•ft• 

d.1.- 1 ır 
duy~ularının belir 15ıD' biC bf 
evvel Habeş ilıtilafıad• I• bil' 

18rar 
anlaşma olamıyacağını . • k•tt' 

k •teııO"' t.11 
diren ve beşler oıııı . ·'oil' ~ 
hiddetler saçan Mu~olıOI 801 ~· 
gün yalnız bir teklıflD r~i .. 
bul olmadıgv tol bildird ·oi t•~· r eti • 
be~ler komitesinio faı •Y tioi'ıı10 
dirle andığını. rğer Musıo el b•l 
müzakere yoliyle bir ç~;ti ~'il 
aramak niyetinde ise kePduiJl'ıJ' 
kapının daima açık tutul ı..rde· .. ,a.,... 
fak.it ayni zamıoda ıııu -k•' ~ 

' or,,.. 1 
rio dayanacağı esasın. ~~ · 
kat'ıyetle Lilditilmeıı ,p--' 
diğindeo bahsettikten '° 
kaleyi §Öyle bitiriyor: .
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( Tftrlc Sözü ) Sayfa : 3 

Yeni gramer 

ICökierin doğru imlisını 
&aptamak çok önemlidir 

·Gayri menkul malların Türkiye başpehlivanını-----------------------.. 

,, 
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ı. Y•ııda işi bozan yalnız 
~~:dö~t türlü okuna bil
P eslı harf yerine haıeke 

ti id~oun da y•zıda göste 
14bce . 

ler k-kı . . . lok. o erı çeııt çeşıt 

ıwsı'~ea bu imli meselesi 
• 

1
11 bir kat daha artıra · 

~· .(Yt11i y ) b d -,- .. i• ~ ızı un eu o uru 
ltle ~•tırac•k araçlardao ea 

,1 Ilı olcnu•tur 
~ b• y • 

'-1 ırçok Örneklrrle gös · 

:: '1 '~11 i~iode öz kökü arar 

11 
d ışın ne kadar önemli 
d •ba •çık göreceğiz. 

itı dilbilikte bir çok ıey· 
. il . 

t ~•tflcr . . d b' b' . d~ ıçın e ır ırıae 

l) 
0
°'t tıkım vardır : 

1) - u. Ü - ö 

l ·-i)e..._ .e 
lı"' .' 

"•ııı 1 
~ 12~ dergisinin 1127 1ahi· 
~i S ••bifesinden batlıya· 

tt' . t_"ı fruba kar§ılaştıralım. 
be' ::nıı • tılfaz - ali , enfes . . ~--.~gao -tanrı, kuvvetli 
~ i,,

1 
ı uğramak 

ııf' · ' 0irıı - mücadele 
~. , .... JQ, 

, 0 ~\ ' tıiur - fal , tali , vakt 
ıd • tı" ,,,. ~t rru-hırsız 

j ı: i 1'hce farklaruLr . 
,,eı L~i1ı,"ç11ıelde İd biter . 

~~t t Uğur ) 1 alalım . 
,~1 raoıızçıda ( heure ) 
\ )c•de ( hour ) Almanca 

ollb z l ~ Uftur. ımaa ao a-

tı. t11ı:( 
ı,11 ) Oğurlu )karşıl.ğıdır. 
~~llJ darı sonra ( okan ıö · 
~t ~a •onuncuyu seçmek 

),kök·· b "1 U er halde ( oğul-
~ ,, tn tabii aeale.rdcodir • 

tı'' , 111
' Oiul vermesiodtn 

1 

'"'"• bereketli bö · 

· ( oğuı ) imliaı doğ 

~ ou, oroloııu ) ı.. 
'6- .) .. 
(:' ( •Ilgar•, a uguri o . ) 

, ~"-allce, İtalya•ca ve 
'',1 ele vardir . 

,rd 

Okumak - kıraat te ( o ) sap 
tınm ı§ iken uku§ - zeka da (u) 
y1Zmak uygun değıldir . 

Ol - hlioyad 
uı - eeas, cezir .. 
Bunların ikisi bir aolaıtıdır . 

Doğrusu ( ol ) dur ve bu (olmak) 
ta vardar . 

( uı ) a gelince ulamaktaki 
ayrı köktür ki vasl, heğ dır. Ulu, 
ulaı ta oradandır . 

Olam - 'debdebe yanlıştır . 
Ulam ( S. 1144 ) doğrudur • 
Uomak - değil onmak tır • 

Kök ( oog - on ) dur . 
Un boğdaydan çıkan 

d•kiktır . 
Ooğ salah anlamı dır. İyi anlamda 
ağızdan çıkan ses (O) dur. Bol
luk genişlik o sestedir · ( U ) ub· 
metli bir sestir . Ondan ( uzak ) 
ur çıkar un da zahmetle çıkar • 

( Konmak) bafıf ve kolaydır. 
( Kunmak ) güçtür . 

( Or ) , ( ur ) ikisi de yük
seklik gösterir . Tepe dir . kale· 
dir. 

Fakat ( or ) dan orman çt· 
kar • Ur şiştir , urmak ta zıbmet 
verir . 

Orun, urun - mekan, makam 
birinci eydir. 

Urunç, orunç - rüıvet de de 
(u) imlası doğrudur. 

tır. 

Ot - ilaç, nebat .. 
Ut - fikir, ar, hicap .. 
Ve türemeleri U)gua yazılmı§-

Oy, uy - iki kökde vardır. 
Yani anlamlar ayndır. 
Sözlüklerde birbirine karıştı 

rılmııtır. 

(Uy) uz ile us komşudur. 
Fıkir, mutabakat demek. 

(Oy) dan (oyuk, oya) ve oyna 
mak çıkıyor. I 

Sessiz baıfler~ grçmemek için 
(ut, ud, ıd ... ) ile bunun ilgisine 
bakmıyalırn. 

Nihayet ıair, deıtın, (ozan) 
mı (uzan) mı. 

Uzaktan geldiyae, yahut aöz&i 
uz söylediyse (uzan) dır. 

Buradaki örnekler o kad.ı 
kırışık detilse de aralarıııda 
önemli kökler olduğundan söz 
uzımııtır. 

A. Bakşı 

•ılıll ılaemada 
bu akşam bıl ,. d' 

of~•" ~l k "e sevilenlerin fılmi , içten gelen nağmelerle süslenmiş 
''ıo· ge ~ılar Venediğio bakmakla doy~lmaz enfes manzaraları 
·~~J 'tttc~ büyük vtı içli bir aşkın hikAyesi, sevdiği hııJde muka
tt "''Yen zavallı bir tenorun aşkmı musavver çok hissi .ve bü 

yük bir film işle : 

•epb Scbmledt) ID 
,eiinyayı dolaşan Şarkı 
~~~le ~8Dınun edecek ve defularcn görülmesi arzu edilecek ese
hit rn''Yntı. Göz yaşlarınızı Z tı ptedomiyeceğiniz kadar hüzünlü 

dl ~e R6 
6

' 1Ua malik olıın bu film her halde gimdiye kadar gördü 
,, tece~iniz en iyi bir eser olarak kalacaktır. Tavsiye ederiz. 

.,;,, ;ı ı 
•:o 't'tQf • 

e' aııın • 
cı t ~~'-le' en eyi mevki ve en temiz caddesi olan ( Abıdin Paşa ) da 

~~t'lljte olan ıemamco koofôı ü heız, lük:ı ve lstunbuldakilerdcn 
'~lık k,§~ık Sinemamız y&k 1n bir zlimanda işe başlamak üze
&~• ~ Y~runizde sayın müşt~rılorin gösterdiği teveccüh vo be

la ~t'rşı Sinemaya konucak adı gine Sınama severlere bırakı-
'~ le;?kldm zihni1etirıden uzak bulunılurarak mükdfutlı bir 

l•ı. nlın~e yapıyoruz. 
· nşıt Zeki müessesP.sinden ve el i)Anlarından öğrenebi-
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açık art1rma ilAnı seçme güreşleri Asri Slaemaaıa Adana J inci icra memurlu
ğundan: 

O. No : 935-614 
Sadık oğlu Cumalinin Pirdede 

zade Masta.faya borcundan dolayı 
ipotek eylediği emvali gayri meo
kul~sini, Mustafunın da şark Fran 
sız bankasına borcundan naşi işbu 
ipoteği Fransız bankası haczey • 
lem iş olduğu ve bu suretle satışa 
çıkarılarak tahmin edilen kıymetin 
yüzde 75 ini bulmadığından 4-
11- 934 \Arihinde borç 5 taksitte 
ve 5 senedB ödenmek üzere satış 

geri bırakılmışsa da bu sene ve· 
riJmesi Jdzımgelen J inci taksit 
verilmedi~inden borcun temamı 

kesbi kııtiyet elmiş C'l<luğundon 
yeniden satı,a çıkarılmıştır. 

No: 330 
Tarihi: Nisan 339 
Mevkii: Ağbeoli 
Cinsi: Tarlanın nısfı 
Tapuca Şim<li 

Oö: Metre 
300 5000 

Tapu hududu: Şo. malaz Gıı. 
doktor Yu!usaki Şı . Kepir yolu Ce. 
Vıktorya. 

No: . 331 
Tarihi: Nisan 339 
Mevkii: Ağbenli Şihmurot. 

Ginsi: Tarlanın nısfı 

Tapuca Şimdi 
Dö. Mette 
145 5000 
Tupu hududu: Şa. ve Şi. Abidin 

paşa Oa. tarikiAm Ce. Esep ağa 
iken elyevm kuzucu oğulları . 

No: 333 
Tarıhi: Nisan 339 

Mevkii: Ağbenli 
Cinsi: Tarlanın nısfı 
Tapuca 

Dö: 
145 

Şimdi 

Metre 
5000 

Tapu huJudu: Şa. Şadirik iken 
elyevm vereseleri Ga. tarikiAm Şi. 
Joz.,ni Ce. Viktorya. 

No: 235 
Tarihi: Nisan 340 
Mevkii: Ağbenli 
Cinsi: Tarlanın nısıf hia1esi 195 

his-.e itibarile yüz kırk beş hissesi 
Tapuca Şimdi 

Dö. Metre 
390 5000 

T11pu hudnclu : Şa. Ayşe il. Şi. 
Hacı Kaılir ağa Oa. Şadrikyao Ar
tin oğa iken (•lyevm kuzu oğlu 

Mıırko Ce. Deliferyan iken elyevm 
Kuzucu oğlu . 

Yeminle 
Taktir olunan kıymet: Dönümü 

on lira. 
Artırmnnın yapılacağı yer,gün, 

saa: icra dairesinde 2004 No. lu 
kanun mucibince 30 gün içinde 
taktir edilen kıymetin yüzde 75 
ini bulduğu taktirde 9-11-935 
cumartesi günü saat 10- 12 bul· 
matlığı halıle artırmanın 15 gün 

· temdfdile 25-11-935 tarihinde 
ve ayni saatte ihalesi yapılacağı. 

l - işbu gayri menkulün artır- · 
mo şartnamesi 5-10-935 tari
hinden itibaren 6 J 4 numarn ile 
Adamı icra dairesinin muoyyen 
numarasında hıırkcsin görehilmeiİ 

için açıktır. İIAnda yazılı olanlar · 
dan fazla malOmot almak istiyeo
lPr, işbu şartnameye ve 614 dosya 
numaradilo memuriyetimize mü
racaat etmelidir. 

2- Artlrm1ya iştirak için yu
karıdR yazılı kı)tmetin yüzde 715 
nisbetinde pey akçasile veya 
milli bir bankanın teminat rbek 
tubu tevdi edilMek. < 124) 

3 - ipotek sahibi olocaklılarla 
diğer nldkndarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul fü~erin
deki haklarını hususiylo Caiz ve 
masrafa dair olan iddi&larını işbu 

ildn tarıhinden itibaren 20 gön 
içinde evrakı müsbiteJeriyle birlikte 
memuriyutimiz~ b. ldirınelcri icap 
eder. Aksi halde hakları tapu sici
liyle sabit olmadıkça satış bedeli-

Çocuk esirgeme kurumu ge 
oel merkrzi tarafından tertip 
edilmekte olan Türkiye ba§ peh
livanını seçme güreşleri 1 ikinci 
teırinde Ankaradı yeni stadyum· 
da yapılacaktır. 

Bu güreşlerde baş pehlivaalığ ı 
kazarıana 500 lira hediye ile bir 
de madelya verilecektir. Bütün 
Türkiye pehlivanları hu gürrı 
lere çağrıhdır. 

-··· _............~---· 

Vilayet yüksek ma
kamından: 

1- 316 - 327 (dahil) doğu
muna kadar bekaya kalıp aeKer· 
liğini yapmamıf olan Topcu, Jan
darma, istihkam; süvari, muha· 
bere efradiyle 329 (dahil) doğum· 
ludan itibaren oamlarıoa celp 
puılHı çıkarılacak olan ayni sınıf 
efradı sevkolunacaktır. 

2- Bunlardan jandarma ve 
muzika olanların şubede içtima 
gilnü birinci tegrin ayıaın 22 inci 
salı günüdür, 

3 - Diğer sınıflara ait efra
dın şubede içtima günü birinci 
teşrin ayının 24 üncü perşenbe 

günüdür. 
4- Bu efratdın bedel vere 

cek olanlar içtima günleioden bir 
gün evvelisine kadar yani jandar
ma muzikacılar 21 inci teşrin 935 
pazartesi günü akşamına kadar 
bedel verebileceklerdir. Tayin 
edilen içtima glinlerinde bedel· 
leri kabul olunmaz. 

5- şbu davete gel miyenler 
ceza göreceklerdir. 

6- isimlerine celp puslaeı 
çıkıp da ba§k& yerlerde bulunan
lar~ tebliğ mahiyetinde oldutun · 
dan akrabalara tarafından vekıt 
geçirmeden bulundukları mahal 
şubelerine müracaat eylemeleri 
için kendilerine malumat verme
ri iktiza eder. 

7- Köy br.yeti ihtiyariye· 
siyle mahallat mümessilleri işbn 
efratla beraber behemehal ~ube 
ye gelmeleri kanuni iktizasın· 
din dır, gelm~dikleri takdirde 
haklarında takibatı kanuniye ya
pılacaktır. 

nin paylaşmasından hAriç kalırlar.ı 

4- Gösterilen günde ırtırmı· 
ya iştirak edenler arhrma şartna 
111esini okumuş ve lüzumlu malu 
mıh almış ve bunları temamen 
kabul etmiş ad ve itibar olunur. 

5- Tayin edilen zamanda 
gayrimeokul üç defa bağrıldıklao 
sonra en çok artırana ihale edilır. 
Ancak 1Utırma btdeli muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini bu\maz ve· 
ya sıtıı istiyenin alacağına rücba· 
ui olan dığer alacaklılar bnluuup 
da bedel bunların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacaklarının 
mecmuuodao fazlaya çıkmazsa 

en çok artır.anın taahhüdü baki 

ı 

1 

1 
1 

1 

1 

ı 

fevkalade ., 
programı 

5 Teşrini evvel cumnrtesi akşamından itibaren 

Victorien " Sardou " nin eserinden 

---( Fedora )- 179 
Oynıyanlar 

Marie Belle-Ernestferny 
ilaveten • fevkalade eğlenceli komedi • 

bugün gündüz iki buçukta matine 

lstanbuldan geçerken 
5936 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK R'.rizA .. ve 

Kilo F'iyatı 
Satılan Mikdar CİNSİ En En çoL. az 

K. s. K. s. - - Küo 
-----

Kapı malı pewulii ·--

Piyasa parlat?ı .. 37,50 38 
Piyasa temizi ,, 
iane 1 38 41,62 
iane II 37,25 38,50 
Ekspres 40 42 
KIPvlaot 43,25 J 

YAPA~I 
Beyaz 

1 1 1 Siveb , 

Ç t G l T 
Ekspres 

1 I~ iane 
Yerli "Yr.mlik .. -

.. ''Toh ntoluk., 

HUBUBAT 
Bu~day Klhrıs 

" 
Yerli 4,50 

., Mentane 
Arpı 2,80 3,12,5 
Fasulye -
Yulaf 
Delice 
Koş yemi 
Keten tohumu 
I\1ercimek 
Si@am 1 10,95 

UN .... Salih 725 
ı.. 

-625 
·- J:l 

_ ... " .o nı Diiz kırma .. 
~ .::- Simit ,. ::ı- ·-ô c: -,......-Cumhuriyet 750 ==-a ~> ... " 6.50 ' 

~ B-,_Düz krıma ,, -Alfa ., 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

4 / 10 I 1935 ş Baokasıodao ahnmıgtır. 

Sanılnı Puıe -
Hazır 

1 
6 53 Liret 9 178 

Rayşmark 
, 

1 97 
6 25 1 inci T. V 11deli ·-

Fraok"Frao~ız., 1 

6 15 ı-1 inci K. Vadeli Sıerliu "lnr;iliıı,, 618 
Hint hazır 5 47 Dolar "Amerikan., 79 27 
Nevyork 11 00 Frank ~leviı.;rt>,, 

knlma üzere artırma 15 gün dabı 

temdit ve 15 inci günü ayni saat· 1 B e ı e d ı· y e ı· 1 aA n 1 a r 1 1 
da yapılacak atrırmada bedeli sa-

Uş lstiyenin alacağına rüchani ı~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
oıan <lifler alacaklıların o gayri Belediye zabıta memurlarana kışhk kaput, el
menkuı jle temin cdilmit alacak 
lan mecmuundan fazlaya çık- bise ve şapka yaptlralacak 
mık ıartiyle, ea çok artırana iha. Zab•ta memurları için otuz adet kışlık kaput ile otuz takım kışlık 
lr edilir. Böyle bir bedel elde elbise ve şapka yaptırılacaktır. Kumaşı ve dikmesi müteahhiae ait ol· 
edilmezse ihale yapılmaz. Ve sa- mak üzere açık olarak eksiltmeye konulmuştur . iğreti tutum parası 
hl talebi düşer. yüz iki liradır . 

6- Gayri menkul kebdisine ihalesi Teşrini evvelin 22 inci salı saat on beşte Belediye daimi en-
ihale olunan kimse der hal veya cümenince yapılacaktır. 
verilen mühl~t iı;inde parayı ver isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün yazı işleri kalemine 
mtzse ihale karan feıboluoarak ve ihale giinü de temina\larile birlikte belediye encümenine gelmeleri 
kendisinden evvel en yüksek tek i)An olunur.5938 5-9-t~- 15 
lifde buluoan kimse aızetmiş ol-
duğu bedelle almağa razı olursa 
ona, razı olmaz veya bulunmazsa 

1 
hemen 15 güo mühletle artırmıya 

1 
çıkuılıp en çok artırana ihale 
edilir. İki ihale arasındaki faık 
ve geçeo günler içia yüzde be§· ı 

ten he11p olunacak faiz ve diğer 
zararlar aync.ı hükme hacet k~,J. 
maksızrn mcuı..ıriyetimızce ahcl
dau tahsil olunur. Medde (133) 

İıbu tarlalarıa yukarıda göı 

tcrileo 9/11/935 tarihinde Adana 
birinci icra mr murluğu odaııoda 
işbu ilan ve gösterilen ubr aıa 
şrrtoamesi daireıinde eatılacat ı 
ilaa olunur. s~~ 
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On bir yıllık biçki yurdıında ka- Gayri menkul malların 1 
açık arttırma ilanı 

y itlere başlanmıştır.Bu kerre yurt Dosya No. 1316 

sahibi İstarıbuldaki incelemesin - Adana 1 inci icr.a m~murloğun -
dan: 

den Sonra ik i aylık bir ÇOk ye• Katibenin Kenan lSalih oğlu 
niliklerle gelmiştir. ;e:~:~~ alacağından dolayı hac-

çok malumat ic. in Bebekli k ilise Açık artırma ile paraya çevri
lecek gnyı i:mcnkulüo ne olduğu: 

sokag., ında Refika Recebin yur- Gayri menkulün bulunduğu mev-
' ki, mohnllesi. sokağı, numarası : 

duna uğranması . No. 25- 26 
Tarihi : Haziran 326 

ÇUtebaa kaplıcası 
Eğer Romatizma, siyatik, karaciğer ve böbrek kumları mesane ta ı 

ları ağrılarıoe muztaripseniz vakıt geçirmeden Çifte han 
kaplıcasına koşunuz. 

Bir çok deri haatalıklarına, muannit ekzemalarn şifa verir. 

ÇiUe han kaplıcasına 
Sediye ile gelen bir çok kötürümler yürüyerek dönmüşlertijr . Her 

ne kadar fennen kabili izah değilse de senelerce gebe olmamış bazı 

admların 15-20 günlük banyodan sonra hamile koldıklorı görül
müıtür . 

Çifte han kap lıcasının 
Radyo aktifitesi dünyada mevcut bütün kaı . hcalardan deha yük

•ektir , 

Çiftehan kaplıcasında 
Misafirlerimizin her dürlü ihtiyaçları düşünülerek lokantamızda te

miz yemek yapılmaktadır. Furunu, bakkaliyesi, gazinosu, kasabı, ber-
beri vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 89 

lllren Uc r etleri yarı yarıya tenzilithdtr. 5512 ______________________________________ , ____________ __ 

O- demiryolları işletmesi ilanları 
Kapalı zarna eksiltmeye konup istekli çıkmıyon AşAğıda mahel ' 

miktar vw muhammen bedel ile muvakkat teminatı yozılı iki yerdeki 
Bal&1tın ihzar ve teslimi ayrı ayrı kapalı Zdrlla eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 7-10-935 pazartesi günü saat I0-30 da A.Janada ış
letme müf1:1tti1liğinde yapılacaktır . 

Şartname ve mukavelename projesi Aılanada işletme 11.üfettişliğinı.lo 
ve Fnzipeıada şube ştıfliA'inden parasız ulıoahilir. 

iaieklilerin 2490 No.lu kanun mucibi ve şartnamede· yazılı istenilen 
veuik •e veznemize nıkten yatırılıp alınacjk teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ve fist tekliflerini havi zarflarını eksiltme ss
etinden bir saat önceye kadar Adanada işldmo miıfettişliğınq makbuz 

lığı •ermeleri Te poıta ile gönderilecek mektupların da ayni sa· 
b:ılandurulmaları •e eksiltme İaatinde de trklif s1hiplerinin işlet

e hasar bulanmıları. 

Yeri 
C..yhan 

Blotlu-Narla 

Miktara 
3300 
4000 

Muhammen 
fıat 

120 
120 

Teminat 
297 L. 

360 " 

Müdılet 

3 Ay 
4 

5895 

llrlJll IDJlllld• : 
1 Ka .. baya ait •uyun • 443 

•etre uzunluğunda Dılü kapalı 
ı.toa kanaldan naklı için (20> g.1n 
•lddede kıpala zarf u•alö ile ek
Jiltmeye konolmuıtur • 

2 - Bedeli ketil ( 4594 ) lira 
olap, iğreti akçası ( 412) lıradır. 

3 - Şartname ve ketifnımeıi 
iltiyenlere parHıZ verilir . 

4- ihıle•i 16-10-935 çar
... ba gtlnü eaat J 5 de belediye 
flldmeolnde J8pılacaktır. Talif ler 

ledea bir nat •nt-1 2490 nu
la kanunun hükümlerine göre 

• mektuplınnı eocümene ver· 
olmaları ltzımdar. 

5- ilaaleden on beıı gün son · 
ı kader müteahhit k&tr temi
Ter.eti ve mukaveleJe bağ
la .-churdur 5001 

'Z1 29-2-5 

illin 
GD hekoilllf ioi• mtnuıp bir 

arıyoı us. iltekU olan maı.
ımm pa6r acaıt etmeleri, 

" 

25- 29-2-5 

1- Belediyemizce iki hin nü
luılu beludiyelere ait ir şa edilecek 
ııhhr blezbeha kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2:- Bedeli ketı f ( 4457 ) lira 
(56) kuruş olup. iğreti akças•(334J 
liradır. Keıif ve şr.rtnamesi istiyPn· 
lere parasız verilir. 

3- ihalesi 25-10-935 cuma 
ıilnü er.at 15 de bele liye encüme . 
Dinde yapılacaktır. Talipl~r ihale
den bir ıaat evvel 2490 numaralı 
kanunun hükOmlertoe göre tPklir 
mektuplarını encümene vermit ol
maları IAzı mdır • 

4 - ihaleden on bet gün icinde 
mDteabhit kati teminat TPrmeğe ve 
mulıav.,Jeyi tastik ettirmPğ" mec . 
burdur. 5902 27-29-2-5 

Yitik şehadetn•me 
Eıkidr.n lılıbiye kız111 Rüı· 

diJ• meklebincle• aldıAam ...... 
detnamemi yitirdim • Yenisini ala· 
cıjı•dın eıldıinin kıymeti kal
•adı&ıoı illn tJlerim • 

Yuaf ofla A. Rua 
5939 

Mevkii : Şırmanlı. 

Cinsi: Bağın 2592 hissede 1278 
hisscl'İ 3 hisse itibıırıle bir hissı- si 

olup bağın içerisinde 5-6 dane 
kavak ağacı olduğu . 

Dö: -16-
Topu huıludu: Şarkan Kon1alı 

Hacı Ahmet b ı ğı gar ben şimalen 
Em işçanin oğlu lfüseyin cı>nuban 
sab;bi 5onet tarlası. 

No: 84 
Tarihi : Nisan 927 
~fovkii: Ntırlıca 

Cinsi: Tarla şi"lldi bağııı 28 his
Sfo do 6 hissesinin nısCılo 28 de 19 
his~esi nin tiçte bir hisso8İ olup de
rununda 3 büyük 2 küçük dut 
ağacı 1 indr ve l dardağan ağacı 
bulunduğu. 

Dö: - 19 -
'l apu hududu : Şarkan Koca 

dayı bıağı g~rben Sarıkçı oğlu 
Mahmut tarlası şimalen yapıcı Ha
san oğlu Şaban hemşir,,si Fatma 
torlosı cenulıen tar•ki dm. 

Takdir olunan kıymet: 19 Dö 
nüm bogın dönümü yirmi beş ve 
16 dönümlü boğın dö ~1ümü yirmi 
lira . 
Art•rmaı in yapılacağı yer,gün,saal: 
icra duirosin<lo :!004 No.lu kanun 
mucibince 30 gün içirıde taktir 
edilen kıymetin o/o 75 ini bulduğu 
taktinlo 7 - 1 1 - 935 çarşamba 
günü sa ot 10- 12 de bulmadığı 

halde artırmanın 15 gün tomdiılile 
22- 11 - 935 tarihinde ve ayni 
saatte ihalesi yapılacağı. 

1- işbu gayri menkulün artır
ma şurtnom(' si 5-10-935 teri 
hinden itihoren 1316 numara ile 
Aduna icra ıloiresinin muayyen nu-ı 
marasında herkesin görebilmesi · 
İçin açıktır. lıAnda yazılı olanlar-

ı dan tuzla malfimat almak istiytn· 
ı ~ r, işbu şo rtnomeye ve 1316 ıJosyol 
numarnsile memuriyetimiz" müra
caat t tmelidir • 

2- Artırmıya iştirtk ıçın yu
karıd ıı yaz· lı k ıym. tin % 7,5 niı
betinJe r ~ ekçasile ve yn milH 
bir bankanın teminat mPktubıı t ··v
di cdi•ecekt.r . ( 124 ) 

3 lpdtek se bibi alecakhlarla 
diğer alAkaıiarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindel(ı haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialannı iıbu 
iJAn lt1 rı hinden it ıharen 20 gün 
içinde nrakı möıb.telerile birlıkte 
memuriyetimize b ldirmeleri icap 
ede:ı r. Aksi halde hakları tepu tİ · 
cilile ıabit olmadıkça satış bede · 
linin paylaımasından hariç kalır
lar. 

4- Göst••rilen günde artırnıya 
iştirAk edenler arhrma ş ·•rto ·ıme
ıini o~ umuş ve lüzumlu mahlmatı 
almıı ve bunları te"llamen kabul 
eh iş ad ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen zamanJa gayri 
men ~ul üç deta bıığrald~ktan so .. ra 
en çok artırana ~ale edilir.Ancak 
artırma bedeli muhammen lrıyme . 

tin yüzde 75 şioi bulmaz veya sa
tıe iıtiyenin alacağına rüçhani olan 
diğer alacaklılar bulunup ta bed~l 
bunların o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacaklaru ın mecmuundan 
fazlaya çıkmazsa en çok artJranın 
taa bhüdü baki klllmak üzere ar· 
tırma 15 iÜn daha temdit ve 15 ci 
günü 11yni saatle yapılacak aıtır 
mada bedeli satış istiyenio alaca
;lına rüçbani olan diğer alacakla. 
ların o ga1ri qıenkul ile ı.mio eJiL 

.. 
' 

~ 

~ . . . 

Milll Mensucat fabrikası limited 
sosyetesi direktfirlülünden: 

Faı briknmıztln yerli kozanın ç ·
kilmea·ne Lı ş1anacaktır. lune çiği
di alacağı ot .• n müşteri leri uı izle 

ellerinde ç ğit puslası bulurıan as 
babı matlfJbun t z ımi 10 teşdnitv · 
Vt' I 935 tarih ne kad 'r falmkarnız
dan iane cfğiılerini kaldırmalara, 
bu tarihten ıonra kaldırılocak çİ· 
ğitlt~rio yalnız yerli olarak v~ r ile-
ceği iJAıı olunur. 5943 

5-8-1 l 

mit alacakları mecmuuod;ın fazlaya 
çıkmak ıurtile , en çok aıt ı raoa 
iha)e edilir. Böyle bir b~del elde 
edilmnse ihale yapılma~. Ve satış 
talebi düter. 

6- Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kia sa derhal veya 
verilen mühlet içinde puray ı ver 
mezse ihale kararı f .ıaholunarak 
kendisinden evvel en Jüksek tek
Jıft,. bulunan kimse arzetmiş ol· 
dug-u bedelle almağa razı olursa 
ona, razı olmaz, VP.ya ~lunm ı:ızsa 

hemen 15 gün miiddetle artırmıya 
çıkaralıp en çok artıNna ihale edi . 
lir. iki ihale ar&11ndaki fark ve ge· 
çen gOnler için yüzde beşten hPsep 
olunacak faiı Ye dığer zararlar ay
rıca hükme hacet kalmaksızın me
muriyetimiıee alıcıdan tıths ıl olu 
nur. Madde (133) 

lıbu bağların Yukarıda göste· 
rilen 7 - 11-935 tarlhi ııde. Adana 
1 inci icra memurluğu odasında iı
bu JIAo Ye göstEırilen artırma 

ıartnameıi dai. esinde ıatılaeağı 

ilin olunur . 5935 

5370 

· Tapu mUdUrlOğOn
cfen: 

Kılbıı karyeıinden kara Dur
muı otlu Mtbmedia IJDİ köyde 
gün cloğaea cirid karı pınarı ,Ga 
babıı derr poyrazı tepe kıbleıi 

öre sayi ile çevrili 35 d6o0m ve 
•Jnl ls&yde gUn dojuıa Mebmed 
çavuı ıün batısı Muıtafi ÇHUI •• 

Şerife tarla11 poyrazı hpe kıbleıi 
kuyu

1
ile 17 döolm miktarıad• 

iki parçı tarlalar bili •enet tab. 
di taaarruf ve ziı aatiode ilc:en 318 
yılıoda ölmuile bu kerre Vtreıe 
lerf tarafr11dan adlarına iotikaleo 
tapuya tesciJini istemeleri nz .. Jİ 
ne mnlsCU tarla bakkıoda tarih 
ilandan itibaren on beı gün aon 
raki pazar günü mahalliod'e ha 
zır bulunan memurlarla birlikte 
bo tarla hak1unda aynı hale id
dinındı bulunan varsı ellerinde· 
ki Ytaikılarile birliktf' o gün hu· 
luamılan ve yıhut tapu müd&r· 
lag&ae mfl -acaatları ilin ohmur. 

• 5940 

~ 5 bir inci Jeıritı? 

• 

127 


