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Konsey; ltalya aleyhinde karar verdi 
an tankları, Habeşlilerin açtıkları hendeklere dDş

t, batan çalışmalara rağmen bunlar kurtarılamadı 

sıcaklardan ltalyan askerleri çok müşkil 
bir durumda bulunuyorlar 

•· .. ha : 7 (AA) - ltal-
111be, mabarebeıi bu gDa 
•trafındaki çarpıımılara 

'-• •1le111ı1 ve güneyin Oıa
~edek:i hareket çeteler 

har•lritındaa idaret kal· 

• 

bir kaç defa elden geçe• 
İtalyanların elinde ka · 
etrafiada bu ıabah ye· 

Cetin bir çarpi~ma baıla-

a..bere pre de bir: kısam 
t.~•etleri Aduanın batı 
ta İtal1a hatlanna ıeçe 
Jİ istili için ilerleır e 

llUftar • 
bin ldıilik bir Habeı lcav· 
'41aı bllgeaine ıelmek · 

larter ,, aytarı arazinin 
~tııtıaı fe•kalide müt 
etlere sokmakta ve bu 
tali Habrılere koroamak 
• bltün l•kiaları ver· 

"Por İtalra bllk8metiDİn 
'°'Yeteli btakosana 12 

• fire ılmıı oldujo 
.._. __ h~lifta• muhaaemata 
. ~e nrm11tar . 

J; oa içleri• rıporaao 
~. toplanmııH da bu ha

~ltarırıaı yarin vermek Ü· 

devam eden bir mtiza
lo•ra dağılmııtır . 

. • : 7 (A.A) - Oa üç
nin rapora . bbul e-

• lllenfi rey veımiıtir • 
'1blar komiteainin rapo· 

• &.ita. kabul et•iıtir . 
~ • kabal edilen usul halt
-. 

11dl ihtirazı dermeyan 
raporu kabul etmediji· 

1lada batk• bir top
lla&liJıazatamı bildirmek 
~lıafaza eyleditimi be

; de•iıtir. 
itaba : 7 (A.A) - Ha· 

.:!•ri Bakanı, uluslar soı 
~.1ekreteri Avenola 20 
~dıa ı.kviye edil-
' lt•l1an kıtaatınıo dün 
e biraz ıonrı da Adığa
'l•lı olduldarıaı bildir 

Roma: 8 (A.A) - Yabancı 1 heıliler kendi ıilihlariyle dDn altı 
kaynaktan verilen bazı haberlerin İtalyan kıtasana karıı saldumıılar 
tersine ol.,ak Adoua etrafıada ve 160 kilometre cenubtaki İtalyan 
cereyan edea çarpıımalardıki sırtlarını bombardıman etmitler 
aıu miktanaın çok yüksek olma dir. 
dığı ıöylenmektedir. ltal1anlar hanlara mukabele 

Hava kuvvetlerinin 27 filotil · için 300 bomba atmıılarl8 da ban 
la yani 300 uçaktan mUrekkep lardan ancak 100 tanesi patlamıı 
olduğu taarih edilmektedir. ve bet telefat vermiıtir, 15 1aralı 

Roma: 8 (A.A) - "Ceorriera vardır. 
Della Sera" gazetesinin Sımera- Kırım : 8 (Radyo) - 50 bia 
da balunan aytanna göre, on bin· ltalyan aıkeri bütün hava kuvveti 
lerce kitiden mürekkep iiki Ha- ?e tanklarına rağmen timdiye 
beı &colu lmpat&torun kumandası kadar ancak 60 ldlametreden gi· 
albnda Deısie'de toplanmaktadır. dip ıelebilmiıtir. BugOa iAe 60 
De11ie halresindeki sDel hareket- kilometrenin otuzuna bile malik 
lu inkiıaf iatidadıaı göıtermek· detildir. 
t eodir. Berlin: 8 (Radyo) - Adisaba-

Roma: 8 (A.A) - Habeıistan bıdan alınan haberlere göre, Ha· 
.eferinin birinci safbaıı, ltal1an beıiıtandaki vaziyet, İtalyanların 
bedefleriı.in birinci hattını teıkil umdukları gibi kolay bir muvaf
edeo bütiln noktaların alınması fakiyet vermemiıtir. İtal1aa askeri 
ile ıonuçlanmııtır. Habeı ilkesinde peripn oluyor. 

Yeni bir ileri harekete baı- ·sıcaklar 45 santiğrat dereceaia
lanmadın evvel işgal edilmiı top· dedir. Askerler yiyecek ve içe· 
raklardn yerleımek ve yeni bir cek temini için zahmet için-
bueket 8181 hazırlamak Ozere dirler. 
kurmıJID ıilel faaliyeti bir mlld· Şimdilik ltılyaalar için muYaf-
det için durduracaj'ı sanılmakta· fakiyet lmidi lralmamııtır. 
dır. Kırım: 8 (Radyo) - Adisaba-

Şimdiki mahırebe Iı.ttı Akıa· hadan bildirildifhıe gire. ltalyan 
man batısındaa Adouada Andis· tankları, Babeıliler tarafından 
cio kuzeyinden ve Adijratıa do- açılan hendeklere düımfiıtör. Bü-
taıaodau geçmektedir. tin çalıımal•a rajme11 banlart 

ltal1an cephesi Hab't kuvvet· çıkarmak miimkln olımamııtır. 
leriain toplanmıı bulaaduğa bir İtalyanlar bu vaziyet kaqısında 
dağ ıilıileıinin öollde bulunmak. son derece aciziçinde bnluau-
tadır. yorlar. 

İtalyanlar ani Hebtt orduıu 
ile karıılaımıdıkları ve timdiye 
kadar ancak büyllk küçllk bazı 
ıraplarla çarpııt.klan içia iki or· 
da araaındaki temas bu yükaek 
arazide vakubulacaktar. 

Aımarı: 8 (A.A)- .Bombar
dıman eınaswda Jüzbaıı Ciano
nun kullaudıta uçağın ehemmiyet
siz kııımlarına iki kurıun iaabet 
etmlıtir. 

Roma: 8 (A.A) - "Corriere 
Defli Sera" nın haber verdiğine 
ıöre Habeı imparatoru Volloya 
gitmiıtir. 

Pariı : 8 (Radyo) -Dün Adu 
vanıa kark kilometre cenubunde 
ıiddetlı m&sademeler olmuıtur. 
Baraıia İtalyanlar aciz mevkide
dir. 

Aduvı, yolu"da İtalyaalann 
çukurlara düıen mUbimmat ve 
tankları ömidsiz bir vaziyette bu 

Tıp kongresi 
ismet lnönUnUn bir 

söylavile açlldı -·-Ankara : 7 ( A.A ) - Camur 
baıkaaı AtıtürkDe yOkıek hima· 
yelerinde ve Baıbakan general 
lımet lnönilnün onursal bııkan
lığında ve sathk ve soıyal yardım 
bakanı doktor R~fik Saydamın 
bııkanlığındaki altıncı ulusal 
Türk tıp kurultayı bugün saat 
1,30 da Halkeriade ismet İaönD· 
nDn bir ıö1levile açılmııtar. Ku
rultaya btıyüze yakın murabba• 
iıttrak etmiıtir. 

lunuyor. 
kıtıl1t ı Aduanın dııın· İtalyanlar iki ıaatta alt ıyüz öli 

-•l&tad1r . f ve bir çok yarala vermittir. Ha· 

Yarın Hat 17 Je Sığhk ve sos· 
1al yardım bakanlıtı tarafından 
balkevi salonuoda kuıult.y üye
lerine bir çay ıöleaai verilecek ve 
kurultay çarıamba günü saat 17de 
toplanacaktır. 

J c~yhan haberleri : 

Bayak bayrama 
hazırlıklar - -29 Tetrinevveli layık bir 

tezahürle karıılamık için ıimdi
den teıekkül eden komite faali
yet ve bazuhğa baılamııtır . 

Uray yapılacak taklann pli· 
aını bir uzmana yaptırıcaktır . 

Pamuk alııverişi ; - Pamuk 
ve kou alıı veriıi 40 - 43 ko
ruı Ozeriodea normal bir vazi1et· 
te devam etmektedir . 

Bayındırlık ifleri : - İstaı · 
yoodaa ıarın içine kadar pek 
fena bir halde bulanan genel JO· 
lua in111ına bıılanmıgtır . 

Sayım lıleri : - DDn sayım 
iıleri için parti biD111oda topla· 
nan bDtüa ityarlar kendilerine ay 
rılan mıntakalarıa dosyalarını al
mıılar .. Ve bu huıusun hakkile 
tedviri için liz• mıelen not ve t11 · 
limab öiceamiılerdir. 

Et arabası : - Simdiye ka· 
dar pek iptidai bir ıekilde ola
rik. ya hayvan veya hammıllarla 
nakledilen etler iç\n uray bir et 
arabası ısmarlamııtır . 

Yapılmakta olan araba pek 
yakında tagıma itine baıla1acak
tar • 

Tahta perdıler : - Şarta 
içindeki hali ar1aları örten tah
ta perdelerin ve çitlerin yollan 
pek çirkia bir manzaraya ıoktu
janu gören uray, bahçe duuarla· 
rının ya tuğla veya çinko ile ku
ıanm111 için ev 11biplerioe ihta· 
rat yapmııtır . 

Un buhranı : - Uray, bir 
kıç fiindenberi garda devam eden 
on buhranına bir daba meydan 
veri1memesi için, ha iıle utraıan 
tecimenlere lizamgelea kal'i teb· 
liğ•tı yapmııtır .• 

Sıcaklar : - Son J•ğın yıi· 
morlar, Ceyhına lıbii bir ıon ba 
har havaıı vermittir . 

N. T. 

Kamutay toplantısında 

Tarım kredi kooperatifleri 
kurulması onaylandı 

Ankarı : 7 (A.A) - Nuri Coa· 
kerio baılcaohtında bugOo yapı
lan Kamutay toplaatıaında tarım 
kredi kooperatifleri kurulması 
hakkındaki kanunun ıörüıülme 
sine devam edilmiı ve enc6meae 
verilen bir maddesi müstesna ol
mak üzere bütiln diger maddeleri 
kabul edilmigtir. 

Yine bu toplanbdı bütçe en· 
cBmeoinin talebi üzerine Kamu 
tay gBademiade bulunan Flaans 
bakanlıtı teıkilat ve vazifelerine 
ait kanun liyiba11 geri verilmiıtir. 

Kamutay çarıımba rünü top
lanıcaktar. 

Nüfus sayımı 

Dr. C. Savran 
Ziraat bankuı idare mecliıi reiı Ye 

20 birinciteırin 1935 pazar 
günü en geç aabahın saat seki
zinde, yoıtt•, ıenel eDfuı sayımı 
baılayıcaktır. 

Bu İf, ayni ıüade akıam ka· 
ranlığı basmadan sonuçlaadırıl 
mıf bulunacaktar. 

O gün, ana yurt içinde nllfuı
ça sayımızı ve sıramızı 11ptaya
cığız ( tesbit edeceğiz ) . 

insan sayımı, inıanıD yalaaz 
11yısını değil, tllrlü bakımlardan, 
deteriai, irasını ( vasıf, seciye ) 
•e ııra11nı da alaaa ~çakanr. 

Şimdi ne halde oldutumozu 
bilelim ki, bundan sonra olmak 
istediğimizi ıerçekleıtirebilelim. 

Bu öğrenti, gerçekten var ol 
makta bulunanı, olduğu gibi ve 
kuıu rauz bize bildirmelidir. 
Ve arlık bundan ıonr. sı için de, 
her zaman her dafald nüfus da 
ramumazu ıöz 6nüode bulundu
rıcatız. 

1 - Yeıimiz, yurdumuz, e 
vimiz, konumuz nerededir ? 

2 - Adımız, soyadımız nedir? 
3 - Evde koauttuğumuz dil 

nedir? 
4 - Yabancı dil bilir miyiz? 
5 - Nerede doğduk? 

6 - Kaılan, erkek mlyis? 
7 - Sağlam •e eıealikli 

1iz ? yoka baıta veya sakat 
yız ? 

8 - Yatımız kaçtır? 
g - Evli miyiz, dul m 
boıan mıımıyız, bekir mı 
10 - Yeni harflerle ob 

yazmasını bilir miyiz ? 
11 - l~im.iz,. ıD~~müs, ~ 

mimiz ne dır, ıısız mıyız ? 
Sayım gloü sabalaıa saat 

zinden baılıyarak, konum 
11yım memuruna bekleyecet~ 

Sayım memurunun .. sor 
nnı dileyeceğiz ve doğra 
vereceiiz. 

Sayım günll Hbahm se 
den akıamın karaabjıu ve 
bitimine kadar yurtta bitin 
tandaılar, yalnız ve yalnız W 
luıal &devle yiiklmlenecek 

Şarda, keatde, kö,de, 
datda, ormında, evde, haa .... 
telde, kulübede, çadarda, 10ltla 
belde karıda ve denizde, :v 
da ve ıimendiferde, hep aynı 
devi öd~yeceğis. 

Özel kanununun tafıdıta 
levlere göre ve öaceden bnu 

- Gerisi üçılncü sayfada 

Lazkiyeliler Nasturileri 
istemiyorl 

Kont dö Martel, Ankaraya gelm 
üzere Paristen aynlclı • .......... ,...,.. __ _ 

Suriye tecimerleri, Japon mallarının me 
leketlerine girdirilmesini istemiyorlar. 

lslAm hukukunu mildafaa ce- Bu mazbatam, Japon malla 
miyeti toplanarak aıığıdaki istek· ! na ya azami gtlmrDk .tar 
leri yilce kom1erliğe bildirmeğe tatbiki veya blıbüttln gırlll9t ... 
karar vemiıtir. Bu iıtekler ıun · yasak edllmr.ei talep edinmek 
laı dır: - Berutan en bllylk IHr 

1- MüslDmsn evlrafının ce· cim karomu olen (Sdar bir 
maate iadeıi, ler) 100 hin lira açıkla iflll 

2- Şam civannda yeni açı mfglerdir. 
lan "Blevdan" otelinde komarın - Lazkiyede, camide 
yııak edilmesi, nan yGzlerce halk, Naıdurll 

3- Blevdan civanada kadın Lizkire toprakltnnda biri 
ve erkeklerin birlikte yüzmeleri muini istediklerine dair hı 
için yapılacak havuzun men'i. ler tarahadan IÖyle.Uea • 

- Ekonomi komiayonu, bü· lan dileikteD 1011r•: ba ldcllafl 
tün tüccarların İflirakiyle bir top yit için komsrrlite bir tel 
lantı yaparak manda altındaki il· daha çekmiılerdir. 
kelere Japon malı aokulmatnHı - "Vifl,, kaplıcaluuıcla 
için yüc·e komserlik nezdinde te· Suriye komıeri Kont dö Mart 
ıebbOıatta bulunmağa karar ver- Pariae gelmiıtir. 
mi§IHdir. Mumaileyh, ayın 5 inci 

Toplıntıda kararlaıtırıladlar marteti ıtınB Şark lflrat ka 
bir mazbata baliade komıerliğı riyle Pariaten aynlar1k Ti 
verilt celctir. 1eye gidecek ve iki gün nuıam 

rada kıldıktan ıonra trenle 
tuna devam edeceetir. ne bir 

fazla .. 
let ve ulus yurdda,lann sayısını bilmek 

istiyor •••• 

Ankara : 7 ( A A ) - Altıpcı 
tıp kurul tayıom toplaam111 mü· 
neıebeıil~ bıoaila sergi evinde bir 
sağl ık sergisi açılmııtır. 

Dış bakanımız 

lstanbuldan Cenevre· 
ya gitti .. 

r ·--- Kont dö Mertel, Anka 1 devlet adaml•ri1le ıörü,erek 
Foto Co,lla 

20 ilkteşrin - Pazar 

Genel Nüfus sayımı 
Başvekalet 

lıtaliıtik Umum Müdürlüğü 

--
İıtanbul : 8 ( A.A ) - Dıt il · 

leri bakıaı D. Tevfik Rüıtü AtH, 
ha sabıhki ekıpresle Ankaradao 
ıebrimize (ıelmis ve iıtHyoada 
Vali vekili , emniyet mBdürll tara· 
fından karplanmııhr . 

D. Tevfik RBıtü Aras bu ak
ıamk~ ekspreıle Cenevreye gi • 
decektir . 

--------------------
Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye fotoğrafı 

ve her Ulrln Ağrandisman ve diğer bütOn fotoğraf işle· 
rioi y.ıpmağa başhvan Coşkun Gnven, h 0 r giln sa
bahtan akşama kadar açık bulunan atelyesinde saat 14 
den 19 kadar bizzat ,çahşmaktadır. 

Amatörlere miJmk'iJn olan batan 
kolaylıklar gösterilir. 

riye ye TilrkiJeyl ilğile·lldll~ 
baza plrllü ifleri de bitirecek 

- Ger lal üçüncü ıagf ada -ı 

Bir harp gemisi 

Ansızın lngllterade 
CebalUttarlka geldl 

Cebel&ttarik : 1 (A.A) -
lis krovaı.örü Galatea aaaisıa 
gilteredea buraya ıelmiftir. 
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Zecri 
nedir ? 

İngilizce l\toroiog Post gazetesi 
yukaraki bo§lıkla bu mütalaayı yu 
rüıüyor : 

Bu zecri tedbirler iki kısma 
ayrılabilir : Bir kısmı ahkoyucu 
tedbirler, bir kısmı ise ceza ted
birleridir . 

Birinci takdirde sosy~te sal
dırganlık tehdidinde bulunan 
devlete karşı alınacak tedbirleri 
ögüt yollu anlatarak ondlaımanın 
onuncu maddesine uygun olarak 
işi konseye havale eder . 

Eğer ulu!lar sosyetesi üyele
rinden birisi, kendi yükenlerini 
ayak altına alarak saldırganlığa 

kalkışacak olursa o zaman , zecri 
tedbirleri almak bir yüküm o
lur. 

Sosyeteye bağlı olan bfitüo 
devletler, saldırganlık eden dev· 
lete bütün tecim ve finans ilgile· 
ri ni keserler . 

Fakat bu tedbirl~ri alabilmek 
için konseyin oybirliği ile buna 
karşı karar vermesi şarttır . 

Yalnız boykot kararının da 
genel verilmesi lazımgelir ; çün
kü düoyamn dörtte üçü bir sal
dırgana boykut aa yapsa ' geriye 
kalan dörtte birden lazımlı nes· 
neleri elde etmek imkan içinde· 
dir · 

Bu gün ise Amerika, Alman· 
ya ve J.pooya sosyetenin dışında 
bulunduğu için buralardan bir 
çok gereçlerin ~tedarik edilebile
ceğtni hesap edebiliriz. 

Böyle bir durnm, ortaya harp 
Ç•"arahilir . Uluslar sosyetesinin 
bpyle bir barba atılabileceği kes 
tirilebilir mi ? 

Uluslar sosyetesi andlaşması· 
oın bükümleri yerine getirilecek 
olursa bu i§in ne gibi engellerle 
karşılaşacağı hakkında bir çok 
ıözler söylendi . 

Şu halde uluslar ıosyetesinio 
kendi yükeolerini yerine getirmek 
hususunda gerekli kaynakları bu· 
lunmadığı göze ç rpmaktadır . 

Bunun gibi Uluslar sosyete· 
sindeki 'boş sandalyalar,, mese
lesi de ortaya bir takım güçlük
lere çıkarmaktadır. 

UluslEr sosyetesi ndlaşması, 

bütün büyük d~vletletin so yete 
içinde bulunacağı hesab edilerek 
yazılmıştır: 

Yedi bUyük devletten üçünün 
ouun dışındı kaldığı takdirde ne 
yapılacağı hesap edilmemiş, huıın 
göre bir tedbir düşünülmemiştir. 

Zecri tedbirler tatbik başlan. 
dıkten sonra sosyeteye bağlı dev· 
letlerin yükenlerinden havgilerini 
yerine getirip ~angilerini bağlı· 

hldarına halel gelmemek üzere 
bilmemezliğe gelebilecekleri de 
dünya tüzeci ve moralcilerini O· 

yalıyacak bir mesele olarak orta· 
ya çıkn<'aktır. 

Bazıları, tedbirler makinası· 

nıo işliy emeyeceğini iddia ede
cek kaBark ileri gitmelttedirler. 

Durum ne olursa olsuo, İngi
liz hükflmeti, elinden geldiği ka
dar sosyeteye karşı olao yükenle
rioi yerine getirmek kararını ver. 
mit bulunuyor. 

Fakat bu karar, başkalarının 
da elbirliği etmesi gerekliği gibi 
bir de şarta bağlanmıştır. 

Acaba. buradaki "başkaları,, 
ua1mda Uluslar Soıyetesine üye 
olmıyao devletler de var mıdır? 

Parasını çalanı tanıyamıyor 

5 Kdnunusani okulu öğretmen
lerinden AyŞenin hemşiresi Tevhi
denin, yankesicilik soretilo on li
rası çalınmıştır . Tevhide, zabıta 

tarafından kendisine gö-;terilen bir 
çok yankesicilerin içindo parosını 
çalan adamı bir türlü tnnıyamn· 
mıştır. Zabıtaca ar.aştırma.tara de
vam olunmaktadır. 

• 

Ba • 
ımevı 

Yatl kısmı kapat.lma
mahdır 

İşittiğimize göre bakımevi bu 
ıent: yatı kısmıoı eçmamak fık· 
riode imiş. 

İki yıldenbcri yatı kısmanda 
bir çok yoksul mektepli yatmış ve 
bir disiplin ltıoda derslerine ça 
lıştırılmış ve iyi neticeler alıomış· 
tır· Yatı kısmının kapanması ne· 
tice itibarile hakiki muhtaç ve 
tahsilleri ilerlemiş bir çolC fakir 
yavrularımızı ya lıan köşelerinde 
yıkık vıranelerinde yalmağa ya 
but tahsillerini bırakmağa mec 
bur tdeccktir ki bu heı halde iste· 
nen bir şey değildir . Madnmki 
evvelce bu çığır açılmiştır, umarız 
ki bu müessese dalın geniş bir 
proğramla bu işi bnşarmak gibi 
mtmlekete çok elıemli ve ff'y"zli 
bir iş görmüş olur. 

Bu uğurda değerli eserleıile 
şükran doygul rımızı çocuk sir· 
geme kurumu ve m arıf c~miydi 

başkanlarından rica ediyoruz ki 
kimsesiz ve tahsitdeo başka dü
şüncesi olmıyan bu yoksul yavru· 
lerımız sokak ortasmda bırakılma· 
8U, ı 

Yeniyo 
Yakında yapılmasına 

başlanacak 

Hükumet konıığiyle Toşköprü 
arasındaki yolun parke:yapılması 
işi dün Uray encümeninde üsten· 
ciyc verilmiştir. 

Bu yolua yakıoda yapılması
na başlanacakhr. 

Yapılacak olıo bu yolun Halk· 
evinden başlıyarak, Uray bahçesi, 
Kız lisesi, Şafak, Hacı Yunus 
kolıvelerinioin divarları üç melae 
geriye alınmak ve fırınla dükkan
lar yıktırılmak suretiyle bu kısma 
üç ve karşı tanıfına bir buçuk 
metre geoişliğiııde yaya kaldırım 
yapılm'Bk suretİ)•le yol on iki met· 
re genişletilecek ve pnrke ile <lö
şeocektir. 

Bisikletler 
Bunlara zil ve lamba tak

tırmuk lazımdır . -
Şehirdeki bisikletlerin zil tak

modıklara ve geceleri fener asmo.
dıklarından büyük kazalar olduğu 
ve hottd geçen yıl d bu yüzden 
bir okul öğrenicisinio feci bir su
rette öl<lüğü hatırlnrJa olsa go
rektir . 

Bundan böyle her hangi bir ko
zaya meydan verilmemesi için 
Uroyın, şehir içindeki bütün bi· 
sikletlero zil ve gece dolaşacak 
olanlara <la fener taktırması ld 
zımılır . 

Urayhğın bu mı>soloye önem 
vereceğini kuvvetle umuyoruz. 

Kült·· r genel ispekteri 
Şehrimizde bulunmakta ol o 

Kültür Bakanlığı genci isp.•kter
lerindeo Ka~lri, hu güokü ekspres 
treoilc Ankaray gidecektir . 

Tavukları çalanlar 
yakalandılar. 

Hüseyin, Ahmet ve lsa ntlln
rında üç kişi, l<orşıyaktldo oturan 
kasap Sabrinin kümesinden yirmi 
kadar tavuğu çalıp satarlarken ye.
kalonmışlardır . Bu üç suçlu da 
haklarında tutulan inceleme kll.
ğıtlariJe birliktu Cumuriyet genel 
savo.manlığına vt riJmiııl rJır. 

Tftrk öSzft 

1 
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Kaçakçı bir asker kaçağı 

Y aptırı an takibat sonucunda Palada 
yakalanarak şehrimize getirildi 

Tütün knçakç.lığından dolayı 
ihtisas yerince üç yıldanberi aran· 
dırılmakt olan lıör Hüseyin oğ· 

lu Hüseyin Palodo yakalanmış 
ve düo şehrimize getirilmiştir. 

Hüseynin bundan üç yıl önce 
l\lahmudl:ır köyüode bulunduğu 

lıir sarada tütün kaçakçılığı yaptı· 
ğı haber alınmış ve oturduğu ev 
Jandarma ve inhisar işy rları ta 
rafından basılmıştır. 

Hüseyin bu Laskın sırasında 
bir kol yanı bularak ırnçmağa 
muvaffak olmuş ve o günden son
ra mubtclıf köyleri doloşarnk izi 
ni yitirmiştir. 

Ycpılao areştırınalarda bu • 
damın Paloya gittiği anlsşılmı§ 

ve bundan otuz beş gün önce o
r d yakalanmış ve şehrimize ge
tirilmiştir. 

Hüseyin, dün ihtisas hak ye· 
rinde sorguya çekilmiştir. verdiği 
karşılıkta şunları şöylemiştir. 

Namı 
ok 

Kemal 
lunda 

Kuyunun üzerine su 
de posu yapılacak 

Namık Kemal okulaaı avlu· 
suoda açtırılan kuyunun üzerine 
Uray tarafından bir su deposu 
ve dı~ıırıya da bir çeşme yaplırı 
lacak ve hu suretle okul öğrenici· 
leri ve ba civarda oturan halk 
bu temiz içme suyuı;dan iıtifnde 

edect-klerdir . 

Kadro gelmedi 

Oooylanmak üzere Kültür Ba 
kanJığıııa göndeıilmiş o1en ilk o 
kulların öğretmen kadrosu dün 
akşama kadar Kültür Direktörlil· 
güııe gelmemiştir. 

Kadronun bu hafta içinde gel· 
mesı beklenmektedir . 

Şehrimizden çıkarılan 
pamuklar 

Tecim ve Endüstri odamız 
tarııfından tutulan bir istatistiğe 
göre geçen Eylfıl ayı içinde şeb· 
rimi~den dışarıya 1,352 505 kilo 
pamuk çıkarılmıştır . 

Oku larda 
Okuyan fakir çocukları 

mızın adları istendi. 
---~---

lfolkevinin himayesinde ve ço-
cuk Esirgeme Kurumu ilo Kültiir 
kurulunun idaresinde bulunan Un
kırnovinde her yıl olduğu gibi bu 
yıl da fakir ve kimsesiz çocukla
rımız için Aşhane açılacaktır. Bu-

nıın için okullarda okuyAn hu 
gıbi öğrenicilerin adhırı istenmiş

tir. Bu adların hepisi gqJir gelmez 
Aşhane c.ıçılncok ve yavrularımıza 
öğle vakıtları sıcak yemek verile · 
coktir . 

Haşarat taboratuvarı 

Mersindeki ba~arat laboratu· 
varı , tarım bakanlığının buyru 
guyle ve bütün kadrosiyle şehri· 
mize teşınmu; ve t rım okulunun 
yanındaki binalarda c;clışm sına 
ba§lamı tır • 

- Bu bana karşı köylünün 
yaptığı bir iftiraclır. Beo kaçakcı· 
lık yapmadım. 

Geçen yıl bu vakıtlarda Palo
ya gittim ve orada evlendim. Ço
cuğum yoktur. 

Bir güo köyde otururken beni 
askerlik şuhesioe çağırdılar. As· 
ker kaçağı olduğumu söylüyerek 
b~oi buraya getir diler. 
Başka Lir şeyden haberim yok

tur. l\iamudlar köyünde başka bir 
kadınla da ara :nikabile evlendi
ğim doğru değildir. 

Ben bir çok köylerde ağaların 
yanında tutmalık ve ar bacılık 
ynptım. Beni oolardao soTabilir 
siniz. 

319 doğumlu :olan Hüseynin 
tütün krıçakçılığından başka şim 
diye kadar biç askerlik yapma .. 
dığı ve bu suretle hu yüzden de 
kaçak olduğu anlaşılmış ve tev 
kif edilerek ceza evine gönderil

miştir' 

Cumuriyet bayramı 

Proğramı dün komite
ce saptandı --

Cumuri)elin on ikirıciyıldö 

nümünü her yılıkic.dtn daha fazla 
bir şenlikle kutlamak iç ·n bir 
p·oğram hazırlamak üzere ilb•y 
Tevfık Hadi Baysalın başkanlığa 
altında bu komite teşkil ve proğ · 
ramlarm ana hatlarını da ıapta· 
mak üzere bir komitt~den bir ko
misyonun ayrıldığı yazılmııtı . 

Komite ; dün öğleden sonra 
yine lıbay Tevfik Hadi liaysaho 

1 

başkanlığında toplanmış vı: bu 
komisyonun saptadığı proğramı 

onaylamıştır . 
Proğrem, ayrıca yazılacaktır. 

Daimi encümen 

Dainıi,encümeD, dün öğleden 
öoce ilbay Te,·fik Hadi Baysalın 
başkanlığında loplaomış ve güa· 
deliğinde bulunan maddeler üze· 
rinde göıüşmüş ve bu meyanda 
merkez ve köylerde onarılması 

tazımgelen okullarm biran öoce 
onarılmasını ooaylamışhr . 

At koşuları 

Yazım işlerine devam 
olunuyor 

Önümüzdeki Pazar güoü şeh· 
rimizde yakılacak olan soohilhar 
at koşularıoa girecek olan tay , 
at ve kısrakların yazım işlerine 

baytar direktör lüğüode devam 
ol anmaktadır. Yazam işleri yarın 
akşam son bulacaktır . 

Koşu yeri bazırlaomıştar . Jö
keyler her gün burada iılmanla
rıoı yapmaktadırlar . Bu koşulara 
girmek üzere Ankara , İzmir , 
Bursadan~hiri.ıcilikler kazanmış 
hayvanlar getirilmiştir . Bunların 
içinde kır Dtı\'İŞ ve al Ceylan gi· 
bi hayvanlarda buluomaktadır . 

J' uıııımıııııı.ı:ınıııı.ıııınuurııı ımnınn ı~mı ıınııını"t ııınımııımı:ııınmı ııı~ 
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Dil hakkında 
Atimolojik bir anket 

Aokarada çıkuo Ulus arkadaşı· 
mız dil hnkkıncla &§ağulaki anketi 
açmıştır • İlgililerio bu ankete ortak 
olmalarını tevsiye ederiz . 

Anket şudur : 

1 - Sabah , sabahleyin 

2 - Öğle , öğleyin 
3 - ikindi, ikindiyio - ikin· 

dileyin 

4 - Akşam , akşamleyin 
5 - Y atıı , yatsıyın - yatsı· 

l~yin • 
6 - Gündüz , gündüzün -

gündüzleyin 
7 - Gice , giceleyin 
1) Yukarıdaki kelimelerin 

ilk ve asıl kökleri nelerdir ? 
11 ) Bu kelimeler nasıl teşek 

kül dmiolerdir ? 
lll ) Bu kelimeleri kşkil et· 

mek için köke ilave olunaa ek.ler 

nelerdir ve eklerin her birinin 
mana farkları bakcmıodan rolleri 
oe olmuştur ? 

iV ) Bu araşhr:m• neticesinde: 
A - Türk dili kökleri , ve , 
B - Türk dili ekleri , ve , 

C - Türk sözlerinin trşekkü 
lü hakkında bir kaide çıkarmak 
mümkün müdür? 

Afrikadaki beyazlar 

256 Mil;yon kilometro murab
baı tutan Afrika sömürgel~ri üze· 
rinde ancak 3 500,000 Avrupalı 

vardır. 

Bu toprakların en büyük kıs
mı, elli yıldanberi Avrupalıların 

idaresi altındadır . Bıızı bölgeler 
ise, daha uzun zamandanberi Av· 

rupalıların elinde bulunur . De· 
mekki Afrika sömürgeleri, bugüne 
gelinciye kadar, Avrupanın nüfus 

fazlosıoı çekmiş değildir . Sömür
gecilik tarihinin başlougıcından -
beri, buralara yerleşmiş olan Av

rupalmın miktarı, İtalya nüfusunun 
on yıldunberi artan klsmın<lun da
ha azdır • 

Fakat hepsi bu kndar değildir. 
Bu 3,500,000 Avrupalının ortala-

ma olarak 2 milyonu Güney Afrika 
Birliğinde ve l ,200,000 idi, l labe
§ista nın en iyi kısımlarından daha 

müsait olan Akdeniz kıyılıırında , 
Tunusta, C zayirde . Fosta bulu 

nurlar. Geri kalan 300,000 kişiye 
gelince, bunlar da 22 milyon kilo-

mttre murabbalık bir nl:ın içinde 
şu surelle dağılmışlardır : 

İngiliz batı Afriknsı 

• doğu • 
Kuzoy ve gfioey Rodezya 

8,000 
32,000 

64,000 ----
Fransız batı Afrikası ve 

hnttıüstüvo. 

Madagoskar adası 

Belçika Kongosu 

Mozambik ( Portekiz ) 

Angola ( » ) 

Libya 
Eritre Vd İtalyan Somalisi 

Genel yekun 

104,000 

21,000 
25000 

46,000 

26,000 

20,000 
45,000 

65,000 

50,000 
6,000 

56,000 

296,000 

Bazı kimselere, bir kaç sömürge
nin artık yoni olmadığını vo ait 

oldukları devletlerin buralarını ilk 
zamnnlorJa olduğu gibi , ldyikile 
iskdn edemiyoceklerioi iddia oJe

bilirler. Bu sebeple rnuhtelıf dev· 
Jetleri ayrı ayrı mutnlao. elierek, 

bilhassa on-!rjil.,ri ve kuvvetlerilo 
i!tihar edenleri gözden geçirelim. 
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ufacık tefecik kabahatlermiş te 
yegane affedılemiyecek şuçlu 
hareketler , münha!lıran İngiltere 
ile Hindistan arasındaki yollan 
tehlikeye koyacak olan hareket 
(erden ibaretmiş . 

Sir Samuel Hoare bu hususta 
ne söylerse söylesin , lngiltere , 
S. D. N. hı tarafını bli derece 
uysallıktın uzak ve kati bir baş 

f'ğmemeılikle tuttuktan sonra , 
şüphe yok ki belki de ktııdi de 
farkına varmaksızın kendi men
faatlerinin icablanna kıpıldığı 

meydandadır . 

Sömürgeciliğin ( colonializme) 
in hesabını görmek zamanı yoksa 
gdmiş midir ? Belli başlı Avrupa 
devletlerinin , benüz iyice teldi 
mül etmemiş olsa kütleleri keodi 
ilgili korumaları altına almllan 
baksız mıdır ? Eğer biz , sömür
geciliği hakikaten takbih ediyor 
sak , o zaman şüphesiz ki ltaJya, 
Haheşi;tana girmekten geri dur · 
malıdır , fakat bunı. mukabil de 
tıpkı hiz:m gibi , Felemenkliler 
gibi ve hariçte kontuvar lan ve 
mülkleri olan bütün Avrupa ulus
ları gibi logiltere dıbi , aynı se
bepten dolayı, metropolumuzdan 
mada neyi ki işgal ediyoruk tah
liye etmelidir . Yok eğer bu deli· 
ce hareketin ilk ve belki de ye. 
gane neticesi olması mubttmeJ 
olan namütenahi kargaıalığın ha
yali karsısında dehşetle irkili · 
yorsak , o zamao bt:r hangi bir 
ulusun olduğu kadar ltalyınıo 
dıt belki bir çok kavimler gibi 
bunun ilahi medeniyete sevkedil· 
mif olmaktan dolayı kendisine 
muteşekkir olması muhtemel olan 
bir halka mürebbilik etmek hak· 
kı vardır . 

İtalyauın bakkı tecelli ettir· 
mek kabiliyetini şüpheli görmek 
bize veya İngiltereye düşer ya
hut yakışır mı ? İtalyanların de· 
deleri ille kanun lavhalarmı dü· 
zenlerken , bizim atalarımız he
nüz taş devrini idrik ediyor
lardı • 

Eğer adalet, ulu yasa( kanuo) 
larına sahip olduysa ve eğer hız· 
de kör kuV\'elio iğrenç rP.jimi al· 
tında yaıamıyorsak , hunu da , 
mektup akıl ve idrakin ezeli ku-
allannın (kaidelerinin ) , Lati · 

umun bir köşesinde işleumiş ve 
kaleme alınmış olmasına borçlu
yuz . 

14 Colonisable ,, yaoi . - tabir 
caizse - sömürge olmaya müıta· 
id uluslar arasında en geri hulu· 
Dana önderlik etmek kabiliyetini 
gaıip Lir muhakeme yoluyla , İn· 
suı soyunun büyüklerinin en ak
la yakın sülaluine bajışlamamak 
mümkün mü? 

Hayır , zira böyle bir ıey ta~ 
mamen manasız olur . Bilakis bu 
hususta ~n yüksek bir şaheser 

yaratmak, asıl Avrupa medeniye
tinin anaaına düşen bir başarıdır . 
Hu iddianın lehine dabe bir çok 
misaller getirilebilir ! İ.§te daha 
bir şey var : Avrupanıo garbi , 
yeni bir barbarlar istila11na maruz 
kaldığını hissedince , İngiltere , 
1914 te b~men bizim tarafımızı 
tuttu ; fakat bu hareketi , ancak, 
kendisinin dahi Paris istikame 
tinden gelen bir tehlikeyle teh · 
dit edildiğini duyunca yaptı . 

İtalya , bize biraz daha geç 
iltihak etti , fakat onun 1915 te· 
ki vaziyetinden kolayca anlaşıldı· 
ğına göre , o , savaş alanının dı
şmda pekala kalabılirdi; buuuola 
beraber ve eğer haktan ayrılmak 
gibi bir hareketir. tehlikesizce ya· 
pılabileceğini söylemek caizse 
İtalya , böylece , fiseLilillah hak 
tarafını iltızım eyledi • 

( Ttirli Sözfi ) Sayfa : 3 

--~---------------------------------------------------, Ölçüler için bir Nüfus sayımı 
genelge Asri Sinemada Baıbakanlık devlet yönetge 

ve kurumlarile devletten yardım 
gören diger kurumlara , uraylara 
ve bırakığlı sosyetelere birer g~
nclge göndermiştir. Bu geı.elgeye 
göre, elektrik, hava gazı veJ su 
saatları ile diger ölçü levazımla
ranın tip ve sietemleriniİ:ı ekonomi 
bakanlığınca onaylandığı ve hu 
gereçlerin almması için şartname 
yapılırken bu esasın daima aran
ması ve bu suretle Avropadan 
gelen bozuk ölçülere para veril· 
memesi bildirilmiştir. 

Nazilerde Yahudi 
düşmanhğı 

Londradn çıkan Star gazetesin
de okuyoruz : 

lngiliz sinema artisti Edna May, 
hakiki adiyle llaynn Oskar Levisin 
geçenlerde Amerikada , doğduğu 
şehir olan Siraküz'e gitmişti. Lon
draya dönerken , büyük Alman 
transatlantiklerinden birinde bir 
kamara kirolumok istedi. Sosyete 
işyarlarıodnn biri kendisine Ya
hudi olup olmadığını sorrlu. Artist 
kentlisinin değil , fakat kocasının 
Yahudi ol<lıığunu söyledi. Bunun 
üzerine kendisine nrtist adı olan 
Edna May namı : altında seyahat 
etmesini tavsiye ettiler. 

Bunn çok hiddetlenen sinema 1 

yıldızı da başka bir vapura bin
meyi tercih etti . 

Bremen vapuruna binmiş olan 
zengin bir Amt>rikalı da yolcuların 
listesinde kendi adını göremeyince 
hayrete dü§tü. 

Sebebini araştırınca anlı.dı ki 
bir Yahudi ismi taşıdığı için ken
disini listeye Robenson namı altın· 
da kaydetmislordir. 

Sovyetler birliğinde 
Tolstoy günü 

20 ilkteşrin 1035 de büyük 
Rus yazmanı Leon Tolstoi'nin ö
lümOnOn 25 inci yıldönümüdür. 

Bu münasebetle bütün Sovyel· 
ler bitliğinde Tolstoi adına bü 
yük bir batıra günü yapdması 

karar laştırılmı~tır. 

Bunun için !\laksim Gorkinin 
başkanlığı ahında bir komisyon 
kuru 1 muştur. 

Bu arada Tolıloi miizesinde bu 
büyük yazmama halatının son ıe· 
nelerini gösteren yeni bir şube 
açılmaktadır. Bütün şehirlerde 
Tolstoi için konferanslar verile
lecek ve törenler tertip olunacak· 
tır. 

İ§te yine hu gün de onun davası 
bizim davamızdır. Ve c. ğer biz, 
onun davasına, Rbin üzerinde nö 
bet bekliyorsa\ı, o da biziµ, besa · 
bımıza Brenner üzerinde ııöbet 

beklemektedir. 

Şayet bizim bir taraf lebioe 
kar ... r vermekliğimiz behemehal 
icabediyor11, o zaman bizim en 
basit ve en göze çarpar menfaah· 
mız, sıı f bize elini uzatmak için 

başka bağları kırmak ve binaen· 
aleyh fedakarlara katlanmak mec 
buriyl:linde bulunmuş olanlarla 
birleşmektir. 

İtalya, taribirıin mübrem te
lakki ettiği bir anında kendisini 
manen yalnız hissetmemelidir. 

Belki de böyle çapraşık bir 
meselenin içine ayağını doJaştır 
maması daba lıayirlı olurdu. 

Mesela İtalyayı tamir götür· 
mez bır hareketten alılcoymak 
son dakikadll bıle mükün olursa, 
bunu mutlak yapmak gr.rektir. 
Fakat, her ne olursa olsu11, bu 
<lt!rece borçlu bulunduğumuz bir 
davaya karşı asa nankörlük et 
memeklıgınıiz lazımdır 

Her halde muhakkak olan 

- Blri11c sayfadan arian -
mış bir düzen içinde sabahtan ak· 
şama kadu S.!S yok, çıt yok, git· 
me gelme yok, dolaşma yok ... 

Herkes ve ber arda (aile) ol
duğu yerde; evinde, otsunda .ika
metgah) konusunda oturacak ve 
sayım işyar la un l bekleyecelc; so
rulacak sorgulara, savsaklamadan 
ve doğruyu hiç saklamdao, işin 

yüksek önemini bilerekten cevap 
verecektir. 

O gün için, 11yanların ve Ö· 

devleri, yurtda ulusal ve kutsal 
bir ödev olacaktır. Yurıda§lar, 
daha şimdiden bunu akıllarına 
yerleştirmelidirler. 

O gün gelmeden, bütün yurtdaş
lar, Türk toprağında oturan yerli 
ve yabancı herkes; bu yönele ya 
zılacak, söylenecek, bildirilecek 
ögretileri il~ili gözle okumalı, 

can kulağı ile dinlemelidirler. 

Bu iıin nasıl başaralacağıoı öğ 
r~nıneli ve bilmeyenlcrf', öğrenme 
yenlere öğretmelidirler. 

O gün sabahtan akşama kadar 
yurtda bütün yurtdaşlar için ö 
denecek tek ödev vardır: nüfus 
sayımı ödevi . 

Sayılacak olanlara, sayacak 
olanları tanıla lım : her yeıde, 
devletin yüksek ıesmiğ orunları 
(makam) tarafından, yurtdaşlar 

9 Teşrini evvel çarşamba akşamından itibaren 

Dltnyanm en büyük Rejisörü 

Gezavon bolvari 
ibda ettiği Boğaziçi Şarkısının unutulm~z artisti 

Gustav Frölich 
Ve kadın cazibesinin timsali mUcessemi olan 

Noragregor 

IK~diiıi;;;ı.a;·iı~t~;ı;rı.1 
ilaveten: Patejurnal en yeni dünya havadisi 
Bu filim: Beyoğlu ve İstanbul sinemalarında defalarca gösterilerek bü

yük muvafCakıy~t kazanmıştır. Bilhassa tavsiye ederiz. 

bugün gündüz 2, ~da: (Halk)güaü 
tenzilatlı matine : 

---( Fedora )-
5960 

arasından daha önceden seçilecek ·~--~~~~~~~~----~----~~--u-~~~--~~~--~ 
ve belli edilecek kimselere; sa-
yım memurluğu ve sayım kont 
ıol mP.murhığu i~leri yükletile· 
cektir. 

Bu işler ücretsiz olarak görü· 
lecek ve yaloız zorağlı ( zaruri ) 
masraflar ödeoecelc.tir. 

En çok 200 kişinin bulunabi 
leceği her bölge, bir nüfus sayım 
bölgesi olacak; her bölgenin bir 
sayım memuru, her beş bölgenin 
bir sayım kontrol memuru bulu
nacaktır· 

Bölge dışı nyımlar da, özel 
tedbirlerle 111ğlamıcaktır. (temin 
etmeli) sayılanlar, sayılanların 
ödevlerioi, her suretle kola)'laş
tumalıdir lar. 

20 ılkteşrin 1935 pazrr günü; 
sayım sayım memurlara sayım kon-
trol memurları, bu işle ilgili res
miğ orunlar, büyük ve küçük iş· 
yarlar, sayıma girecek yurtdaşlar 
ve yurtda oturan yabancılar, bir 
tek ödevle yükômlüdürler : Tür 
kiyede nüfus sayımı ödevi. 

·~----~------·-------------~ 

Vedat 
ceıaı 

Tahsin 
Mahmut 
Zülfökar 
Tah~in 

Aldettin 
ll. Doğ n 
Fikri 
Necmi 
Akif 

Çağırı 
İ nkılll p Laş öğretmeni 

• 1 

Cumhuriyet baş • 
)) 

" • 
" " . 

lstikllll baş öğretmeni 
lstikllll , 

" C ımhuruyet » 
Çınarlı baş öğreteni 

• 
" 

.. 
Aıllorı yukardıı yazılı genel nüfus 
sayım memurlarının sayım hak
kında görüşmek üzere yarın çar
şn mba günü öğleden sonra S!lat 

15 de Birinci Noterlık Bürosuna 
gt'lm •lerini rica eylerim. 

Tarsus Kupu ve Mirza 
Çelebi vo Tepe boğ ve 
SaathnnA mııhııllcleri 

genel Nüfus snyım 

Konlroloru 
5958 R. Nihal Aysan 

Yazlık sinemada 
l\laceır şarkıları, Macar dansları, Macar musikisi ve Macaristanın gü

zel manzaraları, işte bütün bunları bu akşam büyük M11car yıldızı , 

(Oreteı ta1•e•).la 
Tf'\msil ettiği , 

Macardaası 
Filminde görecek ve olkışlıyacnksınız. Almanca sözlü. 
Muhterem hnlkıınızın niııemnmıza karşı ğösterdikleri yüksek teveccühe 
müteşekkiriz. Dsima en iyi filmleri göstermeğe gayret eden ve kendi
lerinin bcdıi ihtiyaçlarını tatmine çalışan sinemamız müdüriyeti hiç bir 
feılııkdrlıktnn çekinmiyerek böyle güzel fılimleri bir, biri arkasına gös
terdiği içia<lir ki büyük bir sevinç duyar. 

.., 
Gelecek program : 

( Boğaziçi şarkısında alkışladığınız güzel sesli yazlık ( Jermina No
votnıı ) nın en güzel temsili 

( Fakir talebe ) 
5953 

DİŞ MACUNU. 
V~ FIRÇAN.IZI 

i Bi 
EC ZANESİNOEN ALiNiZ .., 

5370 129 
====::: EDW s 

LazkiyelilE'r Nasturileri istemiyorlar 

-Birinci sayfadan arian-

Berut gazetelerinin Ha· 
lepten alarak yazdıklarıba ğört"j 
İtalya hesabına Amerikaya gön 
derilmek üzere bazı İtrılyan ajan· 
luıoıo adam toplama teşebbüsleri 
Halepte tamamen suya düşmüş 
tür. 

E~asen yüce komserliğıo ka-

Halepteki İtafyan Konsoloshane· 
sine bir tecavüz yapılmasın• mey
dan vermemek üzere Konsoloe
hauenin kar§ısına bir nokta kon· 
muştur. 

Mısır kabinesi f evkalide 
olarak toplanmış, toplantı uzun 
müddet sürmüıtür. 

birşey vatsa, o da Ş1Jdur: 
Biz İtalya iie beraber olmaz

sak, lıaydı oe İSf'j fakat ona karşı 
da Haı nıa k işte bu, hiç oJmıya 
cck bir şry. 

• rar iyle bu gibilere pasaport veril
mesi de yasıak f"dildığinden ·ejan· 
larıo bütün çalışın ala rı boşa çık· 
mıı bulunmaktadır. 

Toplantıdan sonra tayyare ile 
lskenderiyeye gideo İngiliz Ho 
komseri, Kral Fuatla g6rüşmüı
lür, 

'
1 La Franse mllliaire ,, 

Bunı karşı İtalyan aleyhtarla
rının mukabil propagandalariyle 

Toplantı hakkındı henllz biç 
bir tebliğ neıredilmımittir. 
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Liverpul Telgraflan 
8 I 10 I 1935 

Santim Pene 

Hazır 1-6-~ 
1 inci 1'. Vudeli 6 19 
1 inci K. Vadeli 6 101 5 

1 ~~ Hint hazır 
Nev ork 11 

Kambiyo ve Para 
lş Bankasından alınmıştır. 

-Liret 9 174 
Ranmark 1 97 
Frank'•Franeız,, 

Sterlin .. lngiliz~, 616 50 
Dolar .. Amerikan,, 79 37 
Frank .. Isvic;re., 

ı ~---B_e __ ı_e_d, __ i_y_e ___ i_ı_a_n __ ı_a_r_ı __ ~ı 
Belediye zabıta memurlarana kışhk kaput, el

bise ve şapka yaptırılacak 
Zabıta memurları için otuz odet kışlık kaput ile otuz takım kışlık 

elbise ve şapka yaptırılacaktır. Kumaşı ve dikmesi müteahhide ait ol
mak üzere açık olarak eksiltmeye konulmuştur . iğreti tutum parası 
yüz iki liradır . 

ihalesi Teşrini evvelin 22 inci salı saat on beşte Belediye daimi en
cümenince yapılacaktır. 

isteklilerin şartnamesini göı mek üzere her gün yazı işleri kalemine 
ve ihale günü de temioatlarile b:rlikte nelediye encümenine gelmeleri 
ilAn olunur.5938 5-9-13- 15 

vilayet daimi encümeninden~ 
Husui Muhasebe , Maarif. Sıh

hiye dairelerince 3435 lira mu· 
bammen bedelli evrakı matbuı,ıı 

Hususi Muhasebe müdürlüğündeki 
nümuneye göre yaptırılmak üzere 
açık eksiltmey~ konulmuştur. 

istekli olanların oümuneleri gör
mek üzere Hususi Muhasebe mü-
dürlüğüne müracaat etmeleri ve 
ihale günü olan Birinci Teşrin ayı· 
nın 22 inci sah günü de muham
men kıymet üzerinden yüzde yedi 
buçuk teminat nkçalart veya mu-
teber banka mektubu ile saat 9 
buçukta D:ıimi Encümende hazır 

bulunmaları bildirilir. 5962 

9-13-17-20 

vilayet daimi encümeninden: 
Hususi Muhasebt3 müdürlü • 

ğünden verilecek ölçülere göre 12 
takım elbis'3 ve şaı.ka yaptırılması, 
açık eksiltmeye konulduğundan 
istekli olanların yüzde yedi buçuk 
pey akçalarile ihale g iinü olan 22 
Birinci Teşrin sl\lı günü snııt 9 da 
Daimi Encümende ha.zır buluoma-
lnrı bildirilir. 5961 9-15 

Seyhan defterdarlığından: 
Döşeme mahallesinde doğusu 

Ali ağanın ter kettiği yol batısı Çi
lingiryan Karabet şimnlen lsken
derynn cenuben Kn rn Ahmet ilo 
çevrili 1520 arşın bahço yeri ve 
lstiklAl mohallcsirule doğU!U tarik 
batısı tariki~m poyrazı Nurise kıb · 
lesi kunduracı Bedros Fovknni üç 

tahtani iki otlalı hanenin mülki· 
yeti 2--10-935 tarihinden itiba-

ren on beş gün müddetle artırmağa 
çıkarılmıştır. Taliplerin 17-10-
935 günü saat on beşte Maliye sa -
tış komisyonuna müracaat etme
leri ilAn olunur. 5957 

9-13-17-20 

Adana 3 üncü icra memurluğun~an: 
Müflis pamuk ve nebati yağlar 

sanayii Türk Anonim şirketinin 

' 
f 
\ 

.. 

Belçikahlar fabrikasınıla mevcut Paranı '---
beher kilosu ( 1 O ) kuruş doğe- 1 • 1 
rinde tahminen beş ton balya çem- Boş yere harcama ve har• 
beri ile kilosu beş kuruş değerinde cıyac<\ksan yerli ma h al 1 
tnhminen üç ton saç halinde hurda --------------

demir ve < 200 > lira değerinde Sayhan sıhhat ve içtimai muavenet 
hurda ~c'?.ir baco, 1 J-10-935 müdürlü"ünden : 
cuma guuu saut 15 den 16 y9. ~a- ~ 

Seyyar Etibba için satın alın
mıısı takarrür euen 1408 lira 70 
kuruş oranlanmış bedelli eclviyenin 
açık eksiltmesi 935 yılı Birinci 
Teşrininin 22 inci salı günü anot 
onda Vildyet Encümeninde yapı
lacağından isteklilerin oraya beş 

dar mnhallinde açık artırma sure
sile satıl:ıcağında.n alıcı olunların 
muayyen gün ve saaatta mezkür 
fabrikada hazır bulıınaca.k memura 
müracnııt etmeleri ildn olunur.5959 
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Göz hasta ıkları mütehas $ 
Doktor Mesut Sa-vcll ' 

1'ııJ•' 
llastalarını her gün öğleden sonra saat 13 - 17 ye eBİ,4' 

tısı> 
ahmer civarında lstikldl mektfjbi karşısında.ki muayene 

bul eder. 5912 5 -14 

ır Kacakcılar 
vata~ h~inidir 

vurmaları ve liste ve şartnameyi .._ ____ , ________________ _ 

görmek arzu edenlerin de eksi]tme 
gününe kadar sağlık ve sosyal yar· 
dım dir~Jıtörlüğüue gelmeleri !Iao 
olımuı.5951 8·- 12-16 - 19 

...... ____________ _... ____ ...... __.. _____________________ __ 

On bir yıllık biçhi }·urdıında ka
başlanmıştır. Bu kerre yurt . yit le re 

sahibi İstanbuldaki incelemesin -
de11 sonra iki aylık bir çok ye· 
niliklerle gelmiştir. 

Çok malumat için Bebekli kilise 
sokağında Refika Recebin yur
duna uğranması . 

5370 


