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Çler, hoo geldtn;zı 

yurdu t•nımak yo 
11dıld•rı lla uhmetle
ı.aıma ye ıevme ile gi
t tı•dir edecelderiai 
llylem•ğe biç de ba 

1 ÇakaroYIJt ıörmeğe 
relclitiaiı için •ize 
di10raı. 

O. Ktmal Ağar 

~rında 
1~in ucuz ta rlf e 
~•Ptlıyor 

1 t.rlbindea itibaren 
1et llalrekkep olmık veya 
( 
4
-u Vermek ıartile Ay· 

~il), Erzurum -Sa 
'-t; - Modınyı, Sam 

fi hariç olmak üıe-
11 berlaangi birin 

~ bulmak Yeyı iıtea 
.. • ••Jahıt edecek 

1 
tlet clemiryolları idı· 

•ı..ı, niıbetinde ten 
'ita · · rır vermııtır. 

ADANA : GttNLUK GAZETE 

Konsey kararım veriyor 
lngiliz 

bir 
delegesi, komitenin durumunun 
an önce saptanmasını istedi 

Fransız Başbakanı Ltival, durum 
hakkında Musolini ile göriiştli. 

Bu rtaimde Habtı aauaıcdarının:eskl saııaı aracı olan kalk anla 
birlikte aari sildhlar taııdıkları gdrülmektedlr Görülen 

bayraklar. 1896 da Adua sauaıında /tal yanlardan alınmıştır . 

Ceaevre : 11 (A.A) - Betler yıpılabilecejini ılylemit Ye de-
komlteıiDİn koauım111Ddaa ıon- mittir ki : 
ra dwumda bedbinlik baılamıı- Ar11ol11aal, müaasebetlerde bir 
lif • kaou• laakim ise ba kanun teyid 

1talyanın Hıbeıiıtıaı iyıldıa edilmelidir • 
vasgeçmia olduğu görünmekte- Dıı ltakanı hım maddelerin 
dir • tevzii m~Hleaiade himaye; mın-

İllflliz delegeıi komiteain da- da ve mflıtemlilrelere pmil ol· 
rumuaan te1bit edilmt1ini iıte- mak ü••re bir tahkikata lngilte 
mit, Lival blltün teoebbBalerin renin t1raftar oldujunu bildir-
ar kaai ahnmıdan kat'i bir karar mit , töderini lnıUterenin ulus· 
verilmemeıinde iarar etmiıtir . lar ıoıyetetine olan earsılmız 11-

Livılaa tıl•bi llzerioe komi· dakatiai te1id~ ederek bitirmit· 
tenin yarm toplanmall Jprarlaı· tir • 
tırelmıtbr • C.ne•re : 11 (A.A) - Uluslar 

Pariı : 11 (A.A) - Gazeteler; aoayetelİ 11ımble1iain öileden 
azlaıtırma iti .,hakkında bed- IOllrakl toplaat111nda Haheı de. 

binlik gwtermekte, İogiliz - Fraa- legelİ teklatta•ariate, tiaıdiki an· 
u glrllfmelerillin her umenkia· l•tmazlıktı Babetiltanın darumu· 
den daha ııkı olduiıunu bildir- au anlatmıa, barııı bulaadırabile· 
meldeclir . cek hiç bir ıey ıöylemiyeceğini 

" Eko Dö Pariı ,, betler ko temin etmiı ve Bıbeıiıtanıa eko· 
mite.inin menfi gayretleriai ka1d nomik ve finaaıal seviyeıiai yllk-
ettiktea aonra diyor ki : - Gerisi üçüncü say{ ada -

Romanm iarıra kart111Dda ln 
ıiliz d ı bakaaı ualıımı clevre
Biaia kıpaaıp tedldlcata ,eçilme
Iİni yaai kooıeyin kat'i bir karar 

İfcilerin 
ılmaeını tatemiıtir. Cumartesi yevmiyeleri 

Korkulu ıısımanlar yaıınmak
tadır • 

UlUllar ıoayete1inin meı'uli-
1etlerini lzerine almaıı icabet
tiği ~ylenmektedir • 

~ Eko Dö Pariı ,, diyor ki : 
1talJaD1a büklllmu dorumu 

karpoda iki ıikclan birinin ter
cihi ıaati plip çatmııtır • 

Hana-1 tiklrın tercih edilece-
ği timdiden rGrllnmektedir • 

" Ovr " gazeteli , bugün ltal
J•J• nilaai teklifia yıpdacı;ıoı 
bildiriyor : 

Cenevre : 11 (A.A) - Uluı
lu sosyeteıi uamblui bu gOn top 
lanmııdır . 

İngiliz dıı bakanı eöz olarak 
sosyete tarihinde hiç bir anın 
bu kadar zor olmadığıoı .ayle 
miı, devletlerin kendi emoiyetle 
ri ve mOdafaaları ve ıenel barıp 
karıı mea'uliyetleriai kaydederek 
demiıtir ki : 

Cumarteıi yevmiyeleri hakkıa· 
deki lrınua Viliyet ve Belediye 
lere teblii edilmiıtir. 

R11mi dayre ve m0e81eıeler · 
de çalııanlar cumarteıi paleri 
Hat 13 den sonra çalıımadıkları 
halde tım yevmiye alacaklardır. 
Aacak hafta içinde mut.t mesai 
haricinde pnde yaram saat tazla 
çalıpcak ve ba altı gün sürecek
tir. Bu ıuretle iıciler gOnde yar 
mlflr ıaattaD, altı röade llç saat 
fazla çahıerak cumartesi gBaü öi· 
leden IOnra ıldıklırı yevmiyeyi 
6demiı olacıklarder. 

Haf ta içinde bu ıekilde çalıı 
mıyenlara cumartesi gftnü saat 13 
den sonrR için Ucret yerilmiyc
cektir. 

Hosuıi mBesseıelerda çalııaa-. 
lar İle, hızırlanaa kanuna koaa
cak olan ,evmiye kaydına ıöre 
hareket edeceklerdir. 

, 
Uçak piyankosu 
29846 numaraya 

35000 Ura çıktl 

lstanbul: 11 ( A.A ) - 19 
uncu tertibin 5 inci keıideainde 
bOyük ikramiye kazanan auma· 
lrr 29846 numaraya 3500Q. lir•, 
9999 numaraya lOC)()()&lira , 374 
numaraya 1000 lira , 540 numa
raya lOOo lira , 19649 numarayı 
1000 lira, 29966 numaraya 1000 
lira . 

• 
lzmir panayırı 
Şarbayın bir söylavila 

dün kapandı -·-lımir : 11 (A.A) - Arııula11l 
lzmir panıym bu rece kapanacak
tır. Bu mllaıaebetle buıüa pano 
yır komitelİ tarafındın panayır 
ı•ıinoıunda 300 kifilik bir öğle 
16leoi verilmiıtir. 

Şubay Behçet Uz tıraf1Ddaa 
verilen bir B6ylevde gelecek yıl 
içia panayırın daha parlak ve da· 
ba rOzel olması için panayır ko· 
miteıirıia timdiden çalıımağa baı· 
hyacığıaı ve her halde iyi sonuç
lar elde edileceği ve bu yıl pana · 
Jlrl lıtlrik edenlere İzmirllleria 
sevri ve miaaettarhjı beyan edil· 
mittir. 

Hava turu 
• 

Uçak b61Ukleri arasın-
• yapalmada batlandı 

İıtanhul : 11 (A.A) - Tllrkiye 
bava tura bu ıabıh b•ılamııtır. 
SabablaJi• bar.daa kalkın bir 
bölBk lımire varmıı ve moay1ea 
turuna devam etmektedir. 

Ankaradaa İknci bölük maay· 
yen ıaattı banya gelerek ahı
larını yapmıı ve ıonra lzmire dot· 
ra yoluna gitmittir. Oradaa tura· 
na devam edecektir. 

Gene bu eabah Siv11taa kal· 
kaa flçlcü bölük Aakaraya inmiı 
oradaki tecrübelerini yıptaktan 
sonra İstanbul• doğru yola Ç1k
mıttar. buradan da turuna devam 
edecektir. 

Kastamonuda ilk 
kendir urunu 

K11tamono : 11 (A.A) - Kas
tamonaaan yaptıtı ihHcatta baıt• 
relen ve en verimli toprak llrlnfi 
olan kendirin piyıllJ• geliıi mB
DHP.betile tören yıpılmıı , en 
iyi nlimuneleri getiren üretmen
lere mftlclfıtlar verilmittir. 

1 ogi liz filosu Limosooda 
toplanıyor. 

Lefke>şa : ( Kıbrıs adası ) [A.A] 
- lngilterenirı Akddniz fılosuna 
mensup Devonsbiro krovazörü ile 
13 torpido muhribi bu ayın il 
inden l 6 sına k1tdar kalmak üzere 
Limosol limanında toplanmakta
dırlar. 

Eier barıı için tehlikeye a 
tılmak lazımsa mü§tereken atıl 
mak lizı.ndır . ÇüakO mO§terek 
emnl,et bir kıç devletin ~ayreti 

f 
1 20 ilkteırin - Pazar 

Genel Nüfus sayımı 
le kurtanlamaz • 
· Bıkaa baza devletlerin ıilab 
lıamaııaa iıaret eder•k l~gilte· 
re•İD mieak taahhBdlerini yeri· 
ae ıetirmekte aali tereddUt etmi
yeeejiai teyid etmiı, paktda yı 
pıl•cak . dtiitlklikleria haıi> teh-

BiitiJn ulusal kuvvetlerin kaynağı 
niJfuatur •• 
Başvekilet 

lıtallıtlk Umum Mddürlüğü 
didi ile değil bırıfCıl vuıtalarla~ 11--------------------------' 

•• Havalarımız 1 
DtltmlD açakluınıu telldidi al· 

hndadır • Bundan kurtulmak itia 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. 

ON IK.İNCi m - SAYI 3326 

Genel nüfus sayımı 
Yurdun her tarafında yapılmak 
olan hazırlıklar tamamen bitmiı 

Sayımın hatasız yapılması için Bakanlı 
c 

ilbaylıklara buyru~lar verildi. 
AnkaH: 11 (A.A) - Genel 

nBfue 11yımı baz.,hkları yurdun 
ber tarafında çok hararetli bir ıe
kilde dev.qm etmektttfir 

lıtatistik genel diretörlüğB
nilo bOtüa kaza ve vilayet mer
kezleriJle nabiyelerin ek1oerisiade 
yaptırdığı lcorıtrollar t•mamlın
mııtar. 

Şimdi rlrftlea elcaiklikleria 
tımamlındıj'lna dair haber gel
mektedir. 

iç itleri Bakanlığı buıflolerde 

lf'Delik mutat devir seyallafı 
pan Vali ve kaymakamlara d 
ve t<"ftitleri ean11tnda her 
f ında ıayım hızırlıklarirle •• 
lcadır olarak ••Jımm 11-... 
pılmHını temi• edecek .. 
tedbirleri ittihaı erltmelerltd 
retmiıtir. . 

1.tatiıtik geael direktlrii 
Aybar Lsmire giderek ha11rlı 
n mıballe• tetkik eylemlı ve Vı 
ile birlikte bu huıuıta alıeı 
tedbirleri törDıerek merk 
dönmlttür. 

Bursamn kurtuluşu 
Onüçüncü yıl döniimii büyiik 
bir törenle ve binlerce hallan 

katıımasile kutlandı 
•••••••• 1 

Bur11 : 11 ( A.A ) - Buglln 
kurtuluıuaun 13 üne& döalm yı-
lını cumarlyet alınında O•hinlerce 
laalkua cotkan sevinç göıteritile 
katladı . Töreae Mudanya, Muata • 
fe Kemal pata ilceleri a-encçlik 
kurumlan da katdmıı bolaaoıor· 
da. Tör~nde ordaaaa tehre glriıl 
aakerlerimlı tarafuıdın canlandı 

rıldı. Önce flç atlı umanpızan 
iıtikımetinden görllndl . Sonra 
piyadeler gelerek bayrağımızı ı•
ref direğiae çekti . Şehir ayaiza-
maada birdenbire donıadı ve hep 
birden erkinlik marıı .a,lendi . 
Verilen öılü ıöylevlerden 1011ra 
oaunca Jıl dönüm& mırp ıö1leD· 
di . 

Dandan ıoara-geçit ata,ı baı-

Orta okullarda 
ikmal imtihanlarına gi
remiyenlar yaniden im

tihan edileceklerdir. -

lıdı . Töreae dahil aporcalar 
ıma dajcılar çok alkıtluddar. 

Törea alayı teldtliktea 
ken barada darnlmalr ~ 
konôlda •e felaitler amlda • 
dan ortlu evi•• titlllenk 
halk adını tetekldlr edllcli • 
mata•; karııhk verdi • Ayr11 
elan ıeri d&aea alay C H. 
karafl önlae ıelerek barada 
teriler yapıldı • Cumarlyet ala 
na konulan oparllrle öj1edea 
ra reç vakta kadar kartalUf 
ilgili aeıriyat 1apılmı1, orlla • 
de ve balkeYinde iki ıarde 
verllmittlr. 

Gece tertip edilen fener 
ları ıeç vakta kadar fe)ari b 
bıp dolıım11tar. 

Gümüş para--•~ 

Darphane 80 ve2 
ruşluklar basm•I• 

batladı. -·-Lile ve orta okul imtihan ta- Çoktıaberi beklenmekt• 
limataımeaine ıöre, ikmal ve mı- J•Dİ gilm&ı 50 ve 25 kara, .. u...-. 
zeret imtihanlarına, her ne ıebeb- rın ilk nBmoneleri din Darpba 
le olurl8 olıue, vaktinde ıirmiyen nede basılma~ baılımııttr. 
talebe doğrudan doğruya 11aıfta Yeni paralarımız relim ye 
kalmaktadır, Halbuki rerek h11· •rae1lık tekniği itibarlyte hlr 
talık ve gerekıe diğer hızı önemli •devletlerin pıralanadan flMünd 
mazeret yüzünden imtihanları Bunlarea lrenırıarıaı da ltnlar 
yetitemiyen talebe çoktur. oldaja ribi tırtıllar ındna T. 

Da talebeler okumakta olduk remzi lconmuttar. 
ları mektep dirr.ktörlllkleriae mii- - Gerül lklncl •"flada -
teaddit defalar milracaıt etmiı _, ______ ._ _ _._~ 

ve clurumlıuının inceleıuneei lçia kllltür direktlrlüiü•e biltlir 
gereken teıebbüılerde baluama direktörlük de bunu 
ıını rica etmlılerdir. yıymıatır. 

Bilh1111 haaaıi okullarda bu Talimataamede ppdaa tacil· 
duromdı olan talebe yflıden faz. lita a-ör•, h11talık JW•tl• lk 
lıd"r. mal ve mazeret imtihanlarına 

KBltür Bakanlığı bu talebele- tihan ıü•lerinde premi1eıı v• 
rin duramlar1nı incelemiı ve tat haıt•lıta okol idareaince h 
bik edilmekte olan lmti:rn tıli· edilen talebe, en ıoa birinci tef .. 

rlain onbeılae kadar imtlhaa 
matnameıiai de bu ıra ıöıdea blleceldarclir. 
pçlrmiıtir· Bu ıuretle talebe hir ay._ 

Bu inceleme sonunda Bakan- fazla vakit kazanmıt olmakta 
lık, Muallim mektebi ve Lise, orta yapılmakta olaa ikmal lmt:u' ... ~ 
okul imtihan talimıt11ameıiuia rıadıa IOara imtibıaa girebll 
45 ve 5.3 ilaca maddelerini tele· tedir. 
be lelaiae detiıtirmiıtir. Bakanlafln bu karan tale 

Balcaalık ba dejiıikliji dia çok leYİndirmiftir. 
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d ıısiki 
Avusfuryanm şarkdaki 

vazifesi .. 

ŞEHiR DUYUKLARI 

Adana tarımerlerı 

---~-------------------
''ilim, sanat ve teknik sahasında yol 
açmakve imtisalnamunesi olmaktır,, 

Kayseri mensucet fab
rikası açılma töreninde 

bulunacaklar 

~~------... ·------~~-
Yazan : Avusturyanın Ankara elçisi 

CARL BUCHBERGER 

Avaıtuıya ile Türkiye arasın· lazımgelen hayret ve ihtimamlar 
~ ötrdeıı6eri samimi olan ve ge- kadar kültürel münHe'lielleri te· 
neıııavaıtaki silah arkadeılığı ile kemmül ettirmeğe çalışmak dahi 
t•k'viye edileö siyasal münasebet mühimdir . Bu bakımdan l\vus· 
son yıllarda daha ziyade iyileş· turyPl9tn §arkda §İir , ilim , Ha· 
miş vt!' derinleşmiştir. Kemal Ata- at ve teknik sahas1Dda yol açan 
türkün dôhiyaoc idaresi altında ve imtisal n6muueai olan bir fak· 
hemen hemen temeldt":D değiştiri· tür safatile takdir tdildiğioi dai· 
lerek tn kısa bir zaman içinde ma görmekle ben 1evioç ve gurur 
yeniden yapılacak olan Türkiye- duymakdıyım . 
ain bu muazum kuruluı ve yük- Nit ~kim yali iş erbabının hi· 
ıeliti iıine Avusturyada hayran· mayrsi için vaz'ına mecburiyet 
ilki• bakılırken Türk efkarı umu hasıl olan kanunlara rağmen hı -
miyeai de Avuıturyaaın kendisi li her hangi bir şubeye mensup 
ni lcunetlendirmek ve istiklalini Avusturyalı Spesiyalist1er burada 
elDbiyet altıoa almak uğrunda çalıtabilmektedir . Ankaradı 
airiıtiği mücadeleyi en büyük bir devlet mahallesi inşaat planlarının 
•empati ve dürüst bir takdirkar hemen lııam i len profesör Klemens 
lıkla taldp etmektedir . Bilhassa Holzmeister'in eseri olduğu ma· 
Tirkiye gibi kf'ndi hürriyet ve lfimdur . Avusturya sefar et bina · 
istiklali için daha p~k uzak olma· 11010 planı da bu profeıör tara-
y•n bir zamanda mücadele aç fından yapılmışt ır • 
mak mecb11-·yetinde kalmıı olan Viyana evvelce olduğu gibi 
bir mem1rkede AvtAturyanın hür şimdi de payesine erişilemez bir 
riyet ri, • ildi! mücadeleıi tama · tap me tel>lnıo :merkezidir ve bli -
mile anle11hnaktadır . Ben Türk bassa mtHık1oin mekkesi ,, ola- . 
.. lkOmetİbia ~n mümtaz uzuvla rak yuksek b ir mevki ve itibarı 
~'6daa b1ri ol atı Hariciye ~ekili var dar . Tür k muıiliiıinio modern 
T-cdık RUştü Aras ile konoıma· -reformu da İstanbuldaki konser· 
arımda bu devlet rtciilünün Avus· vatuvaran i<lareıı:i uhdesine tevdi 
tarya v~onun ..,ebber ve zimam editiJdt olan-profesör Marx tara 
darlan liaklıc:ındaki büyük saygı fından yıpılmışhr . Ankarada bir 
aını 6ğrenmek fıuatmt çok aefa- muıiki yüksek mektebi tesiı ve 
tar d8i ettim . 'Bizzat G .. zi dahi iaare etme'k ailcbi tbtımal Viya 
Avuıtary~ b~k1urıdi1Cl takdirkar naden milmtaz bir musikiıinasın 
lıiını aöz ve fiil ile - Avmıturya celi); mutasavverdir . 
uoatklrluı ile alim ve teknisi- Avuıtnryanm Türkiye sefiri 
yenlerini Türlciyeye çaitrmak - nio atni temanda temsil sah11ıo• 
izhar etmiıtir . dahil olan İtaati• da bi'r çok Avus· 

Türk hilkimetinin A•uıtury.- turyalal•r çahım•ktadtt . Bilhusı 
•• Ank:arada yaphbc&İI yeni ee Bıser denizi ile Bura ıkörft-zi 
far•t binaaı için -Awıturyaya bir atHında yapılmıktı olan 14000 
afi• hediye etmit olması dı - kilometrelik demiryolu inpatanda 
vıktile aynı veçbile Kayser Fran· bir çok Avueturyah işçiler ve mü 
jo.eP.'he Boğaıiçinin güzel sahilin- tebıssıslar çalışmaktadır . 
de Yeni köyde yazhk bir kö§k Bu vrçhile Avusturyanan şark · 
hediye edilmesi gibi - ·Türkiye tıki vazifesi ıiy•eal ve ekooomik 
pin ytni Avueturyaya karşı göı· mlioasebetlerin muhıfaz111 ve 
terdiği doıtlutun sembolik bir daim• daha ziyade ıslahı suretiyle 
tezalaürOnii teıkil edrr . garp tekniğini şarka götürmek 

lrer iki devlet arasındaki eko ve Avrupa i le Asya kültürü ara 
nomik münHehetler debi buhra · sında mutavassıt olmaktır . 
na ve muhtelif güçlüklere rağmen Avusturyeda yaşıyan Avuıtur-
ıon zamanda şayanı memnuniyet yalılar muhtelif mesleklere ve iç· 

rzdtı çak'111"Ö8ait inkitaflar bul timai tabakalara mensupturlar. 
muıtur . 10 Ağuıtoı 1934 tarihti Fakat hepsi büyük bir mubab-
ti~aret anl•ım11ıotn akdindenberi· betle vatanlarına bağlıdırlar . 
'li tiu akdin' huıulüode Tlirkler 11 Avusturya Cemiyeti ,, vatın· 
ıraft6da' evvelC~ elfooomi veki· perverlik muhabbet ve ruhunun 

le tinde- f.lf'&f~fiı şefi ve ıimdide ve bir biribe bağlılık n lJeraber· 
m&lteşar olan Faik Kurdoğlu çok lik hislerinin muhafaza ve tenmi
bü1ük liyakat göstermiıtir . Avuı. yuine Çalışmakta ve muhtaç dü-
taryaaın Türkiyeye ihracatı bayii şen vatandaŞları sık.ntıdın kur-
artmıttır • Avusturya ; Tlirkiy~ye tarmak için elinden gelen yardı-
demir malzeme ve makinelerle mı yapmaktadır . Bir çok anane · 
birlikte bilhassa lclğıt ve kağit lere malik olan bu cemiyet koofe · 
mamulatı iplik, ve efektrik cihaz· rınslar ve sosyal toplantılar ter-
ları vermekte ve huna mukabil tip tder. Senjorj koll r- j gibi la · 
TOrkiyeden ezcümle tüttin , fu zaristler tarafandao idare edilen 
runlanmıı kernte, deri gibi eua Senjorj kilisesinde Katolik Avuı· 
almaktadır . turyahlar için dini ayinler yapılı r. 

Aır•&tuı:yanlD Ttirkiyeye ibra- Gf'çen aym 24 iinde S enjorj 
ca&t daha~iyatle artabilir . Ancak killsesiade Tüı k mıkamatınıo 
ba11un içli Avusturya ibracatcı yüksek mümc1Sillcr:nin ve ecnebi 
litınur llıı ticaret mactdelerini diplomatların huzuru ve bütün 

lc11men dtğiıtirmek Itifmgeldiğini Avuıtur.ya kolonisinin vücudu 
ualam .. lırı a-etektir. ÇünkO Tür · ile Dollfuse'ün hatırasına icra edi · 
kiye sanayileıme teıeb'büıDne gi- len bir Ayinde kahraman ba§veki-
r11liiindcn ıimdiye kadar yabancı tin akın kınının bizi muafece 
memleketlerden satın aldığı bir ltendisiodl'n uzak buluncfoğumuz 
çok eşyayı ıimdiden sonra mem· vat1n ve onun mukadder•tı ile 
leket içinde imal edecektir . Bu daha sıkı bağladığını göstermi§· 
ıebeple Av11,•urya ıanayii için tir . 
Türldyed .m muhtelif fabrikalar 
ld1fr•hDaıı plilnı ile atikadar olan 
llp\r'Pifler iıJmağa ç•lıımalf mühim 
bir 1Yiılfe 1'ttkil eder . 

Ekonomik milnaseb. tlerin art-, 
maeı ye iokitafı içiq yapılmasa 

_..,..._Paranı!·-----

1 
B~ş ;re harcama ve har· I 
cıyacaksan yerli malı al 1 j 

16 Eyltil 935 pazartesi glinll 
Kayseride mensucat fabrikB11nın 
ıçalma löıeafoCle botu.nmak üzere 
SUmerbank genel direktörlüğü ta· 
rafınd•o Adana tarımerlerinden 
onbeş kişi çağırilmıştır. Bunların 

oraya gidip gelme masraflarile 
orada bult.ndukları müddetce ya· 
pılacak masraflar banka tarafın 
dan veriltcektir. 

Bunun için dün öğleden sonra 
tarım odasında bir toplantı yapı 

larak Keyseriye gidecek olan ou 
bet kişilik bir heyet s ı- çilmiştir . 

Bu heyetten başka ilimiz say 
lavları da törene çağ1rılm1şlardar. 

Nüfus sayımı iş,eri 

20 Birinci teşrin pazar günü 
yapllacak olan genel oüfns sayımı 
hazırlıkları bitmiştir. Bölgelerde 
çahııcak olan i~ya ı lano da çah 
ıacaklan yerler tamamen saptan
mııtır. Bunlara nüfus direktörlü

ğüodeo atandıkları yerleri bildi
rir tezkereler )azılmıştır. Bunlara 
ödevleri hakkmda belgeler veri· 

leceği gibi bundan sonra Ja kon· 
ferans salonlarında, gazinolarda 
nüfus sayımı bakkmda konfenns
lar verılece k tir. 

Kültür kadr-osu 

Kültür kadroıunuo bugünle,. 
de bakanlıktan gönderilmesi bek· 
lenmektedir . 

At koşuları 
i3 - 27 Birinci ,;ı"etriD P.azar 

gOoleri şehrimizde yapılacak olan 
A:t koıalan için ıimdiden bazır· 
lıklara baflaamııtar . Hayvan 88· 

bipleri idmaalı.rına başlamıılar· 
dar • 

Maliye şvbelerlnde 
teftişler 

Defterdar Halil , dün maliye 
şubelerinde teftişlerde bulun· 

muştur. 

Kız lisesi Clirektörlüğü 

Aıkeı liğı dolıyiıile ödevin 
den ayrılarak İstabula giden , .. h 

rimiz Kız lisesi direktörlüğüne 
Oıküdar orta okul ilirektörü Şa
hap Nazmının ataorlığı haber a
hnmaıhr. 

Şahap Nazmi, yıllarca okul 
yar ve direktöllüklerinde bulun
muş, iyi bir id1reci, değl'rli bir 
öiretme•, çok çiddiğ ve ağır başlı 
olarak tanınmış ve ıevilmiş bir 

adamdır. 
K6ltür Bakanlığının bu değerli 

idar,•ciyi kız lisesi direktörlüğü 
ne atanmasını çok yerinde bulduk 
ve se•ıioçle karııledık. 

Ş.hap N azminin, kız lisemizi 
çok iyi bir surette idare edeceği · 

ni umuyoruz. 
Eylulün sonuna doğru buraya 

gelerek yeni ödevine hı§layacak· 
tır. 

Erkek lisesi direktörü 
geldi 

İzinli bıUonao şehrimiz erkek 
liıeıi direktörü Cevdet Barlas 
dünkü Kayseri trenile Anlcıradın 
gelmiş ve ödevine başlamıgltr. 

Muhasebe katipliği 

Erdahan malmüdürlüğüae ata· 
nan mnbaeebtı katibi Rızanın ye 
rin~İitanbul ma1iyesinde1t ıçıkta 
kalaa M.ıı .. t ataomııtır • l 
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Giimüş paralar 
- Birinci sayfadan artan -

Uluslar sosyetesi· 
nin ölümü 

Sahna a m 
• 

nin yerı 
Yan tarafa kabartma olarak 

yapılan bu remz, billiassa 3 gram 
ağırhğıoda olan yiımibcş kuruı
luklarıo lizerine çok güçlükle ya· 
zılabilmiştir. 

50 kuruşlohlar kalpazanların 
toklidine özenecekleri en müsait 
bir durumda o1dukları içio bu ka · 
dar i nce bir paranın kenaraoa ya· 
zı yazılarak taklidinin imkiosız 
bale getirilmesi Darpbanemizin 
en büyük m uvaffakiyetinden biri 

sayılmıktadır 
50 ve 25 kuruşlukların resim· 

leri, gümü( bir liralık lardan fark· 
lıdır. Bu paraların ön taraflarını 
AtatUtküo çok yeni ve güzel bir 
kabar tma resmi süslt•mektedir. 
Etrafı nda (Türkiye Cumhuriyeti) 
i baresi yaz ılıdır . Arkasında ise 
güzel bir batak resmiyle 50 veya 
25 kuruı yazılan ve 1935 rakam
ları vardır. 

Lirama ığarlığı 12 gramdı. Ye· 
oi basılın 50 kuruşlukların ağar· 
lığı 6 ve 25 kurş!ukların iıe 3 gram
dır. Bazı kimtelerin gOmliş liraları, 
25 kuruıluklar kıt'asında bulun 
duklar1 için tediyattta kanıtırmak 
ihtimaline karıı fazlaca ta§ımak 
ve kullanmıktao çekindikleri his· 
ıolunnyordu. Halbuki eski 25 
kuruşluklar piyasadan toplanarak 
kaldırılacağı için bu endişe de 

kaybohlcaktır. 
Pek yakında piyasayı çıkarı 

lacak yeni gümüş yarım liraların 
büyüklliğü timdi kullandığımız 
bronz beı~r kuruşluk1ar ve gümtiş 
25 kuruıluklar da hılea kullan· 
Clıiımtz 100 paralar kadardır. 

50 ~e 25 kuruılulclardao iki 
ttr milyon tane basılacaktır. 

Diğer ufaklıklar 

Ccmsn 7 milyon kıymetinde 
ve 155 milyon tane hasılacalt olan 
nikel (10) , (5) Vfl (1) kuruıtukla
rın döküm ve pul haline getiril
me işi evvelce bazı müesseselerce 
yapılmak istemişti. Darphane bun· 
iare yapmağı temin etmİ§ ve l:.azı 
yeni teıti11tla nikel pıra pullara· 
nan döküm i~ine "aılamııtn. 

7 milyonluk niket paraların 
h111'mua dört yıl sürecek ve pa· 
nlar basıldıkça piyasaya vuile 
çektir. . 

Bronz (10) paaalıklarıb be11l 
ması itine de bu, meyanda bagla
nıcaktır. 

Bulğaristandan gelen 
bir leylek 

Kara Ahmet lide yapılan bir 
ördek avında kazaen vnrulan bir 
C>rdeğin ayağında alüminyum bir 
lialka bulunmuştur. Özel mtihaee 
be tabsildarlarından Hikmet tara 
fından basım evimize getirilen ve 
.tarafım1zdın da ilgili daiıeye ve· 
rileo bu AHminynm balkanın üze· 
rinde §U yazılar bulunmaktadır: 

AVERTIR MUSEE ROYAL 
SOFIA BULGARIE 9446 S 

Serbest bırakıldılar 

Ekmekçiler Posydtıi baakanı 
Saffetın ö!dürme kasdile dört el 
silah attığından ve idare heyeti 
üyelerinden dört kiginin bunun 
kaçmaııoı kulayla1hrdıklarınd11n 
dolayı ikinci :müıtantıkhğma ve
rildikleriui dün yazmıthk. 

Bunların sorğusu bilmıı ve 
gayri mevkuf olarak hıklarandaki 
tahkikatın dev.mına karar verile
rek kendileri ıerbest buıkılmış
lardır. 

Bir doğum 
--">· 

Orta oknl direktör vekili Türk
çe öğretmeni Sabri Gllzclin bir 
erkek çocuğu dünyaya gelmiş V• 

Ergia adı verilmiştir . Yavruya 
uzun ömür diler, ana ve babasını 
kutlarız. 

ar· 
~ }'"16111 g o 

Parifl ürler konferansının oğrı· M ·k· üzerinde u J ,çı l 
r usı ı - ul•ro• k 

dığı akamet ve İtalyan Habeı ih- dükçe fikrimizi bu sulU ruS· rd•. -~ 
tilafıoı muhtemel inkişafı vakıa· ca söylemekte irgihıı~Y:oiD ııao••· 
larıoın , yakından ve uzaktan, sadımız efkarı umulD1Y .08 bt" 
Uluslar sosyetesinin mukaddaratı · ki bakkıadaki kanaat~~~ de o.r:. Ga 
üzerinde yapacağı Loyd Georg. tercüman olabilmek, arai'• ı•. ~ııı 
Berliner Bersen Zeituog gazete- .. . bugünlerdeki varb·ııoektl · · 

Jımıo layı ı . ,,e 
sine gu suretle anlatmaktadır. betleri az çok ı? de ~eeJır 

8 
Ben, Uluslar sosyetesini şim· Lakin musiki üzer•? iae tt:•' .. , "t 

diden bir ölü olarak telekki et- bir 'fikirle halkın dı!ei k ~cdıJ ~~ 
melididir demeyorum. Fakat mu· man olmak birBZ değ~uç: ~~:· 
hakkak olan bir şey vaua o del ÇUnkü bu duygu ;u ·oilf tıer•~11, lıl. ber hangi bir suretle olursa olsun. dur Bu anlayış hı gı ef"isi tok r 
Uluslar Sosyettai İtalyan - Ha· Bioa.enaleyh oıusiki ç ek 1atl 

1~ trk 
beş ibtileftoı baletmekte muvıf· veya böyle olıuo d~: ... olıP' '-iıı 
fak olmazsa bütün dünyanın gö sevdiği çeşniye terCU od•YJlll · ık ' 
züoe, eyil .. şmeıi ibtimah olmıyın k d ğ' ldir ıa11n 1 ,Jıf Q· 

deme e ı . lakl•rıo ~e ır 
bir ölil gibi gözükecektir. Sonra Görüyoruz kıuks?ı'•i çıt•'' d•

1
,
1 

y 
Cenevre müessesenin uzun za- lığı arthkca , ın ~k•lllet • . 1 

mandan beri oldukça kötü vazi· disine göre bir {iıt~ dikCt jelJP 

yettıe olduğunu da unutmamalidır. Ve yahut çığır değ1.t1• röt'g;~ Japooya'nın uzak ıark'ta arzu çoğalıyor!·· Haııh b\il>•" b• L. 
lırını bırakmegı kat'i surette red ken bir mu!iki yar• ,.l, 
etmesi Uluslar ıosyetesine zaten mızdır . . b.ycc••I• 
bOyük bir dar he vurmuıtu. Evet muıiki -'dıye ;odt •' ~ 
Eğer buğtio de Habtşiıtan'ın iı· tuıduğumuz .b~ı . iZ ::;:ı ~~ 414 
tikal ve temamiyeti mtilkiyeaini ulusun da btzılll ve it-' ... be 
kuıtarmığ• muvaffak olmazsa , alak .. sı var mıdır ? 

11
- 81,rt• ~ 

nasıl ihtiyar Lir iomelioin abuk nan ıekli , mefba111° .bl' ı 
ııbuk sözleri dinlemezse dllnya da 1 f• dedir 11did9 . 
Uluslar sosyetesinin karar ve te- B üallerilllİ ke ,41fı0' 
meanilerinı artık hiç dilemiye- u 

1 
Öyle aıoit 

edeceğim. . 
cektir. bak da kaıauabilirUP. . 

Eğer İtalyan şefinin orduları 1ef' 
1 Şö· yıe ki : --41~ • · Habeıistın'a girer ve tolya Hü ~·" • 

kümeti Habetistan'ı ilhaka kal· Bız veya bizden e l~ f ı 
lerde musiki ya platoo.1r (tff' 

karak bu, fiilen, Uluslar sosyetesi ı sr 
t~kkel .. rde ve yah~..d ki .. 11er · karar lannı hukuken biç bir kimeti "' ., bUJ•o "'d'IOte' 

olmadığını g6ıterecektir. Bundan rını temsilen ser . ·ııd• ti' 
sonra biç bir memleket Uluılar gi bir« ~?~ » rııe:;:enter tt 1 

k lkincısını tak . ..,; jlf 
Sosyetesini saymayaca tar. kt Çünkü bu pıus••:_•d•jll 

«Uluslar sosyetesinin, ltılyı'ya ço u. • dir ~ b 
hitaben muhtemel bir takbih ka· elem duymak içın O b•td• 
rarı şöyle dursun, hatta muhte b6yle enlaşıhyor~· diol•dl'~, S, 
mel zecri tedbirler meaelesiııde her yerde bufoıe ' eybd' ..... 

L·· u··r MeselA 111 
dahi oy birliği elde ed t ceğioi tr· aun u · uzar· _ .Jıtlıl, ~~ 

·mameo bir tarafa bıral&mahdar. sahnelere kadar eni , _J " 
Uluslar soıycteıi Oyelerinin Bir zamanlar Brlll ılf /. ~ ~ 

bir kısmı, mubalikak böyle bir ka ve Yahudi kadınlar~• .IJO •1' R 
d . . amanlar 

rarı kabul edecektir. Fakat diğer yüksel ığı z . Dede f. \ 
taraftan, kendi memleketlerinin si kimizi r- velevlu 0ol•rt'~ı• dtt 
diplomatik menfaatları lehine, ba· bestelerini 0180?~ 111eıe _.~ \ 4 
nş için kolltktif bir hareketi red ağazlarından dın a:ı,a ıl t ~ d 
edecekler de muhakkak surette mıştır. Allık ve P o1oı•11 1 ,.._ 
buhıoacaktır. Bu"unu bııka keli ğini kaybeden b:urğl ,,~ ~ '-
melerle ifade etmek lazım gelirse kılarının deldlet . i ~,,_, • teı 

}' gözif'flP ı ~Of 
dcnebilirki Avropa memleketleri re sürme 1 iiJS ıet ııt 

daklarını büke 8 .. alıt1' bllyük poletika diye tesmiye ettik· . IDeye r ıJcı 
Ieri hususi anlaşma ve muahede- lerine kadar ın fakiyet 1 
lerini, daima her ıeyin üstünde en nihayat muvaf ~9yded 11 

4' 
tutmakta berdevamdırlar. c~nev- lar için bir '·e~~f lflurjli~ o 
re onlarca latif bir münaka§• ı-h. İşte bug:.~~: diol•Y~;J 
ridir. Fakat hiç bir memleket, o sahnesinde oy fad•ıl di1' . 
rada ~kararlaıanı ciddiye alma- nün intibaını ka ,art•' d'r 
makta ve biç bir memleket orada musikiyi sahnede 0e ~· bil 

lcten bir ortistten ~ırıd•o 
imzaladığt ile kendini bığlamit . k d yuldcıttı 
Rayılmaktadır. hır zev . ~ iyiı ?. ,,er 

"Bir dakika için dütünelim ki emin olabılır m 51tJtı 
Uluslar ıosydesi büyük bir ekıeri· • ....,.. .. ,.~' ~"ti 
yeti~ ltalyıya karıı bir takbih ka-

11 
.. ı• \' 

rara almıı olsuD. Bundan çıkacak Avrupanıi1 ~ ~' l4l 
yeııane netice, sadece İtalyanın ~i "~·',_"' ~~t 
Uluslar Soıyetl'sinden çekilmeıi · 27 Ağusos tı•~,,..., (I' ~ 
dir. d' Atbeoe8 ga nA fi 

Bu suretle de tamımeıı tabak· ger dil r ~ı nın buhranı,, 8 ·1ı·oti'; i~' 
kuk edocek ki Uluslar Sosyetesi çift makaleoio ı ~~ 1;fr.,,,;, 
kolektif bir hareketle banıı temi· bakımdan beyıı d• I'~: • 
ne muktedir değildir. ,, ha 

800 
bakır:PdaO .,,u~~ .,.'--. 

LoyJ Georg bütün bunları söy· .1 111uıte · r ~ 
!edikten sonra sözlerini şöyle biti- giltere 

1 ~ 8ea,etl•rt ,ı.ı il' 
alemi muna ··p• .• *' riyor : 

.. Bütün bunlara rağmen , 15 
yıldanberi Uluslar sosyetesinin 
Ulusları, yalnız }Afta dahi kalsa, 
barış ve emniyet ideali etrafında 
birleştirmeğe muvaffak olması, kıy· 
meti inkftr edilemiyecek bir iştir. 
Bu iso ufukta, aydınlı~ın yakleş
lığını ifade eden bir gümüş çizgi· 
dir 

Gezici· aşiretler 

Y:aylalarda bulunmaktı olan 
guici ıtiretler yava§ yavaf ln§lak· 
larına d6ameğe haılamıılardar . 
Bir ıya kadar bütün bu ıtiretler 
yer lerioe dönmüş bulunaeaklar· 
dır • 

tetkik ederkeO ·~~~~t;! . • tarı 
nazuiyesıaıa y• ·rz,. 
ti bar la lngı 1 ttikte' 
yolu :i§aret e ,Jil, 
- ı·· o · ~ed'.~ 

soy uy r. sor• "" ;dr-1 • 
cBundıD bil _,-

libı işlere 1>1ık;.,11 ~ 
İstanbul ıult•~,1tlıi:L,_, ,,ıl1' 
reti, ıibireo P bOll'""'~ 
ber, içi kof l~efeııi• dd '._ı, 
d t • Ha ı ı...a'' ,ıc,, t arel ı. 61_, JP if~,,.I 
luşu, •iılilll rtı~ f P"".aı 
olmadı. Kez• 'ol•"~ 
huriyet olr:P0~ıoı•" .,.ıtl 
de dijer ın8:,_11oı .J 
olan müalle , 
medi.,, gtf~ 

Le MessO 



Döviz kaçakçılığına karşı 
r· 

~~ ~orıuna kararnamesinin on yedinci 
,i· Qddesine şiddetli hükümler kondu r" 
re "· 

1111ın "k s•· ~IOd l'ü ınuhafaza teşkildtı ta . 
ti· '-in~Q Yapılan incelemeler ne
ıııe 'tti1rı' e bazı kimsolerin memle
cO ~~~~en ayrılmak bahanesile 
dU'· ~t 1 l~rda döviz kncırdıkları 
ıo· - edılmiştir. 

d .• ı.. llhar 
ır ~bb ·· 828 genel kumandanlığının 
yle >\... ~sleri üzerine bu kaçakçı 

ıı ').~ırı on" 
k1 ''rk Un6 geçmek maksadile 
.~ ·b Parasını koruma kararnnme-

. urıı; 7 nci maddesine şiddetli 
,,ık a· er konulmuştur. 
kt 4' ;e t;ıı:ı~~le gümrüklere bildiri · 

ı) llıı 0 
hukümforin tatbikine baş 

iıı' Şlır 

ert lteınıek 
~kt kuı etf terketmek istiyerıJere 

"'~' Ve gayri menkul bütün 
l&rınııı hesabı sorulacak ve 

1',ı, 111 
tssriyesile elde edilen 

c r an k ~le d~ ca bakanlar kurulu kn-
~- ~I Ovize çevrilecektir. 
tik' \... 4k~ar 
ebe : ~ bu hususta kambiyo 

dairesine beynnname ile durum
larını bildirme~e ve paralarını 
Merkez ban kanına yatırınoğa mec • 
burdurlar. 

Hesap hakkında bankadan alı· 
nacak vesika zabıtayıı gösterilme
den pasaport muamelesi yapılmı· 
yacak ve memleket haricine çıkıı
rılmıyacaktır . 

Tasfiye edilen emlAkin bodelJe· 
rile, cinsleri maliye ve ekonomi 
bakanllklarınca tesbit edilecek, ih
racat emtiasını Türkiyeden götü
renlerden döviz hesabı sorulmıya
caktır . 

Diğer emtiayı ~'.ıkaranlurdan ay· 
ni miktarda döviz göndererek bu~ 
rada satacaklarına dair banka te-
minat mektubu alınacaktır . Mu
vakkat kaydile memleketten ay
rılanların ecnebi m ~mleketlerde 
yı,rleşmek için tertibat alıp alma
dıkları araştı~ ı !ncaktır. 

·~:~lrnanya ile iyi münasebaf 
temin ediyordu • Bu gün bu vasi 
topraklar i başka memleketlerin 
ve bilhassa Biritanya İmparator
luğunun mandası olmuotur • 

Almınya bu gll büyük devlet
ler arasında müsait ıeraitle söz 

söyl~mek hakkını k1Zanmıı bir 
devlettir . Bu gün Biritanya dev
letinin doğrudan doğruya mauda· 
sı altında bulıJDın ülkeleri Alman 
yaya iade etmek meselesini İn· 
giltere hükumetinin ciddiyetle 
teemmül etmeıi zamanı gelmiş
tir . 

Dominyonların idaresi altın
dakilere gt-lince; bunların iadesi 
hakkında karar vermek hakkı da 
tamımile Dominyonlara aid ol· 
malıdır . Y ılnız kıt'i olarak bi
linmesi lazım gelen bir şty var· 
dır . 66 milvon nüfuslu kuvvet
li bir ulusu Avrupanın ortasında 

181,000 mil murabbaı olan bir 
toprak üzerinde ilelebet yaıama 
ğa mahkum etmek imkanı yoktur. 
Böyle bir uluıon f11la n6fusu için 
nefes alacak bir zemine ihtiyacı 
vardır . Bilhassa bir deniz ışın im
paratorluğun faidelerini tatmış 

bir ulus bu ihtiyacı daha ·yakından 
bissndcr' 

Daoiz aşırı yayılma ihtiyacının 
kuvvetle biı olunduğu Almanya'
da bu mesele büyük bir alaka u
yandırmaktadır. 

Başka ulusların hıklarma mü 
dahale arzusu yoktur. Fıkat Al · 
man noktai nazarına göre bu me• 
selenin halli avrupa ve dünya 
ıuJbuna yardımı olacak önemli 
bir iştir. 

Sir Sımuel Hoare ltaya'nın 
yayılmı ihtiyacını tanımıştır. Bu 
ihtiyaç ayni niıbette Almanya için 
de vardır. On üç milyon mil mu 
rabaından fazla toprağile dCnya
ya yayılmış olan Britanya, deniz 
aşırı lopraklar için besleneu bu 
gibi emellere set çekenler arasın 
da bulunmamalıdır. 

r , 
Gök gözetlemesı 

(TftrkSlJzfl) - Sıy!• : ! 
3 

Konsey karannı 
• ven yor 

- Birinci sayfadan artan -
seltecek her teklifi memh~ketinin 
nazarı itibara alacağını söylemiş 
tir . 

Habeş delegesi; Habeşistana 
bir tahkik komisyonunun gönde
rilm~sini istemiı, esircilige te 
m1os ederek bu cinayetin ortıdan 
kaldırılması için impuatoruo bü
yük islahat yapmakta olduğunu 
bildirmiş ve eğer harp pıtlıyacak 
olursa renkli ırklar Avrupa mede 
niyetine olan inanlarını kaybede 
ceklerdir ; demiıtir . 

Habtş delegesi; İtalyan itci 
hamlarının tahkiki için bir ko
misyon gönderilmesinde israr et· 
miı, Habeş topraklarının kana 
bulanmamlBı için bütün insanla 
rın kalbine müracaat etmiş ve 
Habeşiıtaoın uluslar sosyetrsine 
güvendiğini ıöyliyerek sözlerini 
bitirmiştir . 

Ondan sonra söz alan Avus· 
turalya delrg,.ıi Bouc~; mueltnio 
harpten sonra barışı müşterek ha. 
reketlerle tutmuştur ; Demiştir. 

Mcar delegesi Ceoeral Tane
zos, a11mblenin dikkatini silah 
sızlanma ve azınlıkların koıunma 
sı meselesi üzerine çekmiş , silah
sızlanma konferansınıD çalışmadı . 
ğını kaydetmiş ve bu yüzden Ma
caristanın düştüğü güvensizliğin 
fada devam 1,edemiyeceğioi söy
lemiştir . 

Sonra r silah hususunda hu· 
kuk müsavatının tatbikini ve dai
mi bir azınlıklar komisyonunun 

1 
kurulmasını istemittir . j 

Adisabıba: 11 (A.A) - Mem
leket içinde bulunan İtalyanlar 
auC1k üç haftaya kadar buraya 
gelebileceklerdir . 

Bundan fU anlafılıyor ki her 
hangi bir muhtemel harp hemen 
pıthyacaktır . 

Cenevre : 11 , (A A) - Liva· 
hn Muesolini ile telefonla görüş· 
tüğü baher alınmıştır . 

--·--
Erzincan ovası 

sulanacak 
Başbakanın tensibile E rzioca

nın sulama işleri projesini yapmak 
için Trabzon Saylavı Mühendis 
Mithat ile Erzincan Saylavı Ab 
dtilbak Frattan mürekkep komiı
yon tepıantılırına başlamı~tır . 

Komisyonda ilbay , ıarhay , 
parti, tie1ret, ziraat odaluı ha§· 
kanları ve halktan seçilen bir kaç 
zat bulunmuşlardır . 

Komisyon azısi küçük ve bü
yük Aksuya gidere tetkikatta bu· 
lunmuşlırdır . 

Şimdi bu kıynaklarda bulu
nan suyun üç hnrll olduğu, ilkba
harda alh barka çıkarılacağı an· 
laşılmıştır . 

Bu hususta Bay iMitbatın ver
diği izahatı göre bu ıuyun ova
ya indirilmesi için 200 bin liralık 
bir masraf tahmin edilmekte -
dir . 

Diğer su kaynaklarında da 
tetkikat yapmak için bu günlerde 
oralara da bir heyet gidecek • 
tir • 

Çaldaris, bir beyanna
me neşretti 

Atirıa : 11 (A.A) - Çaldariı; 
bir be)anname çıkararak ulusa 
demokrasiyi tavsjye ellitini bil 
dirmiştir. 

~---------..... ·--------------
Doğumevi ebeliği 

Memleket hastab;;nc hemşire 
lerinden ebe Hatice Bülbül , tim 
dilik şehriaıiz doğum ve çocuk 
bakımevi ebeliğine atanmıştır . 

Kücük itilafın 
• 

askeri kuvveti 

Homınya 18,652,000 11,219 K m. 
Yugoslavyail1l,280,000 10,113,, . 
Çekoslovakya 14,823,000 13,611 ,, 
Yuioslavya 269,585 Hp 568 adet 
tayyareyu maliktir. 

Çekoslovakya 263,069 Hp. 546 
adet tayyareye maliktir. 

Bunlardan maada bu üç bükii
met zabıta ve hudud muhehza 
kıtaatı gibi ku~vellerede sahiptir
ler. Homanya harp esnasında hu 
kabil mustahfaz kıtaata da malik· 
tir. Yuıoslavya Adriyıtik aahillc
ri muhıf1Za etmek için donan
mıya da sahiptir. 

Bu üç hükumetin silah altında 
bulundurdukları kuvvetler : 
Romanya kıra ordusu 240.501 
kişidir. Yardımcı t~ıkilitı da 
62,947 kişidir. 

Yugoslavya : Kara ordusu 

Adana Borsası MuamPleleri 
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184,448 kiaidir. Tayyare kuvvet 'I 
leride 10,810 kişidir . 

Çekoslovakya : Kara oı dosu J ı 
596, 788 yardımcı kataatı 75,594 

kişidir. 1 
Bu malfımıttan anlaıılacıiı ı 

üzere küçük itilaf hükumetleri çok 
daha fazla tutın seferber kadrot:ıu !:::!i~:!::!::!::!:~== 
hariç olmak üzere Uç çeyrek mil 
yon kuvvete sahiptirler. 

Unluersul - Bıikreş 

Arkeoloji Bizansı 
ihya ediyor. 

Kemal Atatürk Türkiyesinin 
ne büyük bir gayretle asrileştiği 
malumdur, fakat Türkiye ayni u· 
manda, çok mühim bir prestij 
unsuru olan uzak mazisinin iz ve 
bakiyelerini yeniılen canlındır 
mağa çalaııyor. 

Bu itibarla lstanbulda yapıl
mış olan arkeolojık araştırmalar, 
Bizans imparatorlarının sarayının 
haldki mewkiini tesbit etmişlerdir. 

Bu meyanda bir de cesim ve 
mozaik döşeli geçit meydane çıkı· 
rılmı§lardır, Bu geçidin, hippodro 
me'o nazaran amudi bir galeri 
teıkil ettiği zannediliyor. Görülli· 
yor ki Türklerin de yerinde bir 
iftiharla söyledikleri gibi, İstanbul 
gökıünde barmdırmı§ olduğu ve 
ya birbirlerini takip etmiş ve ya
hud ta birbirlerine girift surette 
yaıımıı olan medeniyetlerin bil· 
tnn asarı yerden çıkarıldıktan 
sonra dünyıda e§Siz bir yer ola
caktır. 

"La Revue,, 

Kacakcılar • • 
vatan hainidir 

537Ô 111 

Yazlık sinemada 
Daima en güzel fılmleri gösteren ve bu vesile ile kıymetli müda • 

vimleıfoin bedii zevklerini tatmin etmeğe çalışan Adaoamızın yegAne 

eğlence yeri ~lan sinemamızda ünlü ve büyük rejisör ( Geza Von Bol

vary ) nin vücuda getirdiği ve ( Jaque Catelaine ve Lüsiene Barout ) 

gibi ili kıymetli Fransız Artisti tarafından temsil edilen nefis bir film, 

Saadet yuvası 
Bu akşamdan itibaren gösterilmeğe başlanacaktır . Çok :güzel manıa

ralıır ve nefis şarkılarla süslenmiş plan bu eser mevsimin en iyi film

lerinden birisi olarak kalacaktır. Fransızca sözludür. 

gP-lecek film: 
Edcard Allen Poe'nin meşhur romanı bütün dünyada binlerce satıl

mış büyük bir eser ( Morg Sokağı Cinayeti ~ tüyler ürpertici bir mev

zuda fevkıılAde heyecanlı fılm. 

yakında : 
Çok güzel bir Alman filmi 

Oeaç luzlar kllltba 
5822 
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Adana birinci asliye hukuk hakimli
finden • 

Dosya: J86 
Adana inhisarlar vekili Cemal 

KAmil Erginin müddeaaleyh Maııisa 
inhisarlar müdürü Mustafa ve eski 
anbar memuru Mahir ve eski yap
rak tütün şubesi Amiri Pertev hak 
larında Adana asliye hukuk mah
kemesine açtığı 1033 lira 66 kuruş 
lazminen alacak davasının yapıl
makta olan durugmasında: 

Müddeaaleyhimden Pertevin ma 
halli ikameti meçhul kaldığından 
ilanen tebliğat ifusına ve duruş
manın 15- 10 - 935 salı günü 
saat 9 za talıkına karar verilmiş
tir. Muayyen günde bizzat veya 
bilvekAle mahkemeye gelmediği 
taktirde hakkında gıyaben muha· 
keme yapılacağı malftmu ve dave· 
tiye tebliği makamında olmak üze
re ilAn olunur . 5839 

Adana birinci acliyı hukuk hakimli
lindın • 

Dosya : 387 
Adana inhisarlar idaresi vekili 

Cemal Erginin müddeaaleyh Ma-
nisa inhiııarlar müdürü Mushfa ve 
Adana tütün inhisarı eski anhar 
memuru Mahir ve Adana tütün 
eltisperi Ahmet aleyhinde Adana 
asliye hukuk mahkemesine açtı~ı 
2600 lira 81 kurug lazminen ala
cak davasının yapılmakta olan du
ruşmasında : 

Müddeanleyhimden Ahmedin 
mahalli ikameti meçhul bulundu
ğundan ilanen tebliğ$! yapılın ısına 
karar verilmiş ve muhak~meleri 
15- te9rinievvel -935 salı günü 
not dokuza talik kılınmıştır. Mu-

• ( Tllrk Söztl ) 

Satılık evler 
Adıınanın ortasında, çarşı ve hükftmet konağına yakın, portakal ve 

limonlu bahçesi, abur ve müşteıoilAtı ile birisi beş oda , bir helA , bir 
hamam ve mutfaktan ibaret bahçeli ve tulumbalı; 

Diğeri yukarıda dört oda, bir büyük sofa, hamam, held ve mutfağı. 
Aşağı katta dört oda, bir salon, dört yüz metrelik port~kal ve limon 

ve sair ağaçlorı bulunan bahçe; 
Ayrı ayrı ve yahut ikisi birden satılıktır. 
lsıi1enlerin Emrazı Zühreviye hastanesi idare memuru Raşid~ ve ya

hut Ankarada Yenişehirde Niğde apartumanında doktor f\emzıye baş 
vurmaları lazımdır. C. 2-3 

Tarsus American College 
Amerikan erkek lisesi 

Tedrisat 1 birinci teşrinde haşlar . 
Tam devreli liae olduğu Kültür bakanlığınca tasdik edil-

miştir . 
Türkçe, lngilizce, Fransızca okunur. Ticaret?dersleriJvardır. 
Leyli ücret 220 lira, Nebaıi ücret 40 liradır. 
Fazla malftmat için Direktörlüğe müracaat . 5TJ.7 

16-20-22-8-10-13-15 

Doktor operatör Noman Bedri 

Doğum ve kadın hastalıkları birinci sınıf 

mütehassısı 

Eski Tıp fakültesi muallim muavinlerinden 
Hastaları her gün 9 dan beşe kadar Bazar boşı Nurinin evi karşısında 

ayyen günde bizzat veya bilvek4le 20-30 
mahkemeye gelmesi aksi taktirde \!.. _________________ ..;;~.;.;;. _____ ....; 

hususi muayenehanesinde kabul eder 5698 

muhakemenin gıyaben yapılucağı 
mnlftmu olmak ve davetiye teb
liği makamında olmalı. üzere i!An 
olunur.5840 

Adana birinci asliye hukuk Hakimli
llnden • 

Dosya: 385 
Adana inhısarlar idaresi vekili 

Cemııl Erginin Manisa inhis~rlar 

müdürü Mustafa ve Adana tütün 
ekisperi Ahmet aleyhlerinde Adana 
asliye hukuk mahkemesine açtığı 
3540 lira 44 kuruş tazminen ala 
calı: davasının cari duruşmasında: 

MüddeaaleylılerJen Ahmedin ma
halli ikam~ ti m r çlıul kaldığından 
i!Anen te!Jliğat yapılmasına ve du · 
ruşmanın 15- 10 _ 935 salı günü 
saat 9 za talikına karar ve rilmiş
tir. Mudyyen günde bizzııt veya 
bilvek4le gelmediği taktirde hak
kında gıyaben muhakeme icra 
olunacağı ve davetiye tebliği ma · 
kamına kaim olmak üzerü keyfıyet 
ilAn olonur.5838 

Adana birinci asliye Hukuk hakim. 
lilinden • 

Dosya : 383 
Adana inhisarlar idaresi vekili 

avukat Cemal Erginin müddeaaleyh 
Adanada eski tütün ekisperi Ah
met aleyhinde Adana asliye hukuk 
mahkemesine açtığı 412 lira taz
mintn alııcak davasının cari du
ruımaaında : 

Müddeaaleyh Ahmedin mahalli 
ikameti meçhul kaldığından ilAnen 
tebliğat ifosına ve duruşmanın 

15.-10-935 salı günü saat 9 za 
Ulikına karar verilmiştir.Muayyen 
günde bizzat veya hilvekAle mah
kem•ye gelmediği surette hakkın
da gıyaben muhakeme icra oluna
cağı malftınu buluıııoak ve da ve· 
tiye t~ bliği makamına kaim olmak 
üzere keyfiyet ilAn olunur.5836 

Satılık kasa 
Büyült ticarethanelere yarar 

18 saat ateşe dayanır lngiliz mar
kalı çelikten yapılmış büyük bir 
kasa mezat salooun<la satılığa rı
karılmıştır.5842 

Ortak arıyorum 
Çırçır topu yapan ve yaptığımı 

beğPndiren bir ustayım. Fakat bu 
iş için !Azım olan sermıwem ol· 
madığından yalnız sermayesi olan 
bir ortağa ihtiyacım vardır . Gö· 
rüşmek istiyenlrrin eski buğday 
pazarında şerbetçi Mehmet Ali va
sıtasilo usta Turhan Özer adresile 
aramalarını ricu ederim.5833 
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Çitçi Fabrikası direktörlüğünden • 
Fabrikamızd •ı iune paınuğunu 

çektiren muhterem müşterilerimiz
den çiğidini aııbar edenlere bire 
iki hesabile çiğit verilectği ve yu
karıdan almak istiyenlere aynen 
çiğitlcrini alahileceklerioi ilAn olu-
nur. 5843 13-14-15-17 

Adana ·birinci asliye hukuk mahke
mesinden. 

Dosya : 384 
Adana inhisarlar idaresi Vr kili 

avukat Cemal Erginin müddeaııleyh 
Manisa inhisarlar müdürü Mustafa 
ve A•iana tütün inhisarı eski ekis. 
peri Ahmet aleyhiLde AJona asliye 

Adana sulh 1 hukuk Mahkemesinden 
No: 482 
Adana inhisarlar idaresinin 

yaprak tütüa eltisperi Ahmet ve 
arka<hşları aleyhine açtığı alacak 
davasının Adana sulh 1 inci hukuk 
mahkemesinde yapılmakta olan 
duruşmasında müddeaaleyblerden 
Ahmede ilıtd•ıı tebliğat ifa eJıl

diği halde gelmediğinden ilıl.nen 
gıyap lı.ararı tebliğine ve duruş

manın 8-10-935 salı günü saat 
10 buçuğa talikına karar verilmiş 
olmakla o gün ve saatta miiddııa

al ~yh eksper Ahmedin Mahkemeye 
gelmediği veya bir vekil gönder 
medıği taktirde gıyabında muha 
kemrye devam Olunacağı Vü bir 
daha mahkemeye kabul edilmiye 
ceği tebliğ mnkamına kııim etmek 
üzere ilan olunur.5841 

Seyhan vilayeti daimi Encümeninden: 
(40) Lira maaşlı Ceyhan Hususi 

Muhasebe memur ıefıkliği için bu 
ayın 23 üncü pazutrsi günü uıüsa
baka imtihanı açılacaktır. 

lstelı.li olanların muktep şeha· 
detıoamelerile evvelce memuriyette 
bulunmuş iseler ilişiksiz uıazbate

larını ve askerlikça alAkaları ol
madığına dair vesikalarile sıhhat 

raporlurını alarak müsabaka günü 
saat onda VilAyet Hususi Muha· 
sebe müdürlüğünde hazır bulun
maları bildirılir . 5818 

9-13-17-21 

hukuk mahkemesine ıçltğı 2319 ------ -
lira 2 kuru§ tazminen alacak dava· 
sının carl duruşmasında: Doktor Reşat 

~hmlektt hastanesi kulak, bu 
run, boğaz mülehossısı Almanya 
nın Berlin-Laypzig Üniversite
leri seririyatından mezun. 

Hernevi kulak, buğaz, burun 
ameliyatı yapılır. 

Adres : Abidin peş~ caddesinde 
Doktor Nacinin tedavibonesi ci
varında köşe başında . 

13-15-17-19 

Müddeoaleyhlerdea Ahmedin 
mahalli ikameli meçhul lı:alJığıo
dan ilAneo tebliğat icroeına ve mu
lıakemeııin 15-10-935 salı giinü 
saat 9 za talıkıııa karar verilmiş
tir. Muayyen günJe h 'zzat veya 
hilvek41e mahkemeye gelmediği 
taktirde hakkındn gıyaben muha
keme icra olunacağı malftmu bu
lunmak ve davrtiye tehli~i maka
mına kaim olmak üzere keyfıyet 

J ilı1n oluour.5837 
5691 20-30 

';:i ~ ' .. ~''· 

._,:~·-·· 

" · ... 

-··· 

• ... 

' ' 
·-.. ·,,,.. . -. ~ ~ . ;. 

.·.;. 

. ·-· . .,... ........ . :."_· .... -

Hava kurumu Adana şubesinden: 
Çiğitlerden Kurumumuz adına 

keRilecek yüzde. üçler hakkında 
bazı tneddütler olduğu işitilmek
tedir. Çiğitlerdea Kurumuınez his
sesi esasen Fabrikalarda alıkonul 
makta olduğu İçin her hangi bir 
satışta tekrar ynzde üç k•silemi· 
yecrği ilAn olunur. 5810 

7-10-13 

Adana müzesi direktörlüğünden: 
( 480 ) Lira keşifli müzenin ta

mirıı tı yedi gün müddetle ve pa
zarlık suretile münakasaya konul· 
muştur. Keşif \e şartları anlamak 
istiyenlerin her gün müz,,ye ve iha· 
le günü olan 18 Eylill 935 çarşam
ba günü saat dokuzda kültür di · 
rektörlüğünde t0plenaca komisyon. 
da hazır bulunmeları.5834 
12-13-14 - 15-17 

Kiralık ev 
Erk•k Lisesi ve tütün fabrikası 

yonında Bay Mansur Bozdoğana 
ait ev kiralıktır. Geniş salonu, nltı 
odası ayrı mutbabı , ha bçesi ve 
bodrum kotı vardır. 

İçerisinde daimi bekçi olduğun 
dan görmek istiyenler her zaman 
görebilirler. 

Pazarlık ve mukavele için Mez 
baha Nakliyat mtmuru bay ihsana 
müracaat etsialer.5803 4-6 
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.. kurıııorı LlJ"" 'ile~ 
Eğer Romatizma, siyatik, karaciğer ve bobrok •fte V ı\ 

!arı nğrılarrna muztaripseniz vakıt geçirmeden Çı ı\ 
verir· dı 

kaplıcasına koşunuz. a şif& "1~1 Bir çok deri haetalıklarına, muannit ekzeınalar 

Çifte han kaplıcasına ii,ıerJi~· 
dl)oOI pfll 

.. .. .. 1 ·· "yerek IJll Sediye ile gelen bir çok koturum er yuru gebe o f1 
ne kadar fennon kabili izah değilse de senelerce. k~ıd•~IB 
kadınların 15-20 günlük banyodan soorıı harnıle 
müştiir . 
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ın'" " Çifte han kaplıcas J~lı'' a 
t&rJoll 

Radyo aktifitosi dünyada mevcut bütünJwkaı.lıca 
sektir . 

dB ,J' Çiftehan kaplıcasıJl 101ı11oıs~;~ı. 
. . . .. .. . . _, .. "nülerek ıııı 1 

Misofirlerımızın her durlu ıhtıyeçları uuşu . 00.ıı, 1' 
. i <TUZI 

miz yemek yapılmaktadır. Furunu, bakk~lıyes' " 61ı 

beri vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 6 
., ~tııd 1 '' nren ücretleri yarı yarıya tenzı 8 
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