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ADANA : GUNLOK GAZETE 

Boğazlar işini tazeledik 
1. R. Aras, boğazlardaki siiel kayıt
ların kaldırılması için uluslar sosye

tesine bir nota verdi, durumu açıkladı 

Tevfik Rtiştü Aras 

Cenevre : 1 S (A.A) - Özel 
aytarımız bildiriyor : 

Dıt itleri Bakanımız Dr. Tev
fık RUtlil Aras, uluslar soıyetesi 
asamblesinde aıaiıdaki diyrvde 
bulunmuştur . 

Umumi müzakere esnasında 

ttabillt balıımından herkese r§İt 
muamele yapılmaeındın babı· 

edildi . 

Bu mlloasebetle siliblırı aZ1lt· 
ma buıuıund11 e§itliğe varılmak 
imkanı baaıl olmasına karıı da
ıin teusürlerimi bildirmekten 
kendimi menedemedim . 

Mamaf ı ıilibsızlanmı konf e
ransı itlerinin tevekkuf halinde 
olmuıoa rağmen bu huıuetıki 
umudumuz tımamen "aybolmuş 
deiildir . 

Bu silibınzlanmı bahsi dola
yııile gerek konseyde ve gerek 
ıilibıızlanma konforanıında sıra 

sı geldikçe daima itaret ettiğim 
bir nokta vardır. Yukıek asamb-

lP-oizin önünde söz alışım da bu 
noktaya bir defa dıha temas için 
dir . 

Hıli ı siniz ki Lozan aodlaşm11ı 
bazı sii~I hükümleri muhtevidir 
vf'! bu hükümler diğer bazı aııd· 
laşmaJarda mevcut hükümler ka 
dar şü nülıü olmamakla beraber 
milli ülkt:miz:n bır kısmında mü· 
dafaa vası talarımızı tabdıt ede· 
C' k mabıyettt dir · 

Bu lıükümleıderı Trakyay" 
aid ol•uı lar komşu üç hükfımeli 
ifgifeyf'D Si ahs zlandırlım Ş böl· 
geler ibclaı etmektedir . 

Bu bölgeJeıin durumu drdi· 
ğim gibi üç hüldimrti ilgilem .. kte 
olduğu içi o onlar ıo muhafazunıı 
kırar vermek hakkı da keudilerine 
aiddir . 

Hu aebeple Lozan andlaşma 
sıbıb bu hükümlerinden bıhset
mek ni)etinde dtğilim . Fakat bo 
ğazlır meselui bu vaziyette de
tildir . Ona ıid olan süel büküm 
ler, Türkiyenin sahil mohafaza11 
haklarına ve memleketimin bo· 
ğazlerla ayralmıt olan iki bölge 
8İ arasında geçi§ vtı taıım işlerine 
ağır zararlar getirmektedir . 

Bu hal mtvzuuhıhia büküm 
lerin kabul& aırasıodakl mevcut 
vaziyetlerde derin değitiklikler 

buıule gt:tirmit olmaıma ve bu 
vaziyetlerin buglln bile bir çolc 
tebeddüllere maruz bir halde bu
lunmasına rıimeo hu srüo devam 
etmektedir : 

Bu mllnaıebetle aıağldaki nola· 
tayı •arih bir surette ortıya slir· 
mek isterim . 

Şıyrt mcnut muabedelerle 
tesbit edilen vaziyette deği~iklık -
ler vukua gelirse Türkiye hunları 
boğazların aıkeri rrjimiode icıb

eden tadilatın icrasında ve bu işte 
faal kalmak zaruretinde kalacak 
tır . ________________________________ llİıılm ________________ __ 

F. R Atay 

Demir v ag 
Ergani Osmaniyesine 

ulaştı 

Ergeni : [Oım•niye)l5 (A.A)
Doğu Anadolu)U batıya bağlıyao 
ve cumhuriyet idartsioio çelikten 
timsali olan deuıiryolu Etgıni [Os 
mani yeye] ule şmıınr . Yeni bir 
b.yat mOjdtciai olaa bu öotmli 
hadise bütün halli m coşkun şen 
Hklrrı ile kartılanmı§ ve bu mü-
oasebetle büyUkleıimiıin adları 

~ ;. Ukranla amlmıştır. 

:kıs(.\ A) _ Sahille- Romanyada fevkalade 
~ı •. Cllılc yapan ünlü 9a· idare uzat.idi 

'4Qd· ' 
~ 11, Niko adındıki 

llaubaf aza motör le · ... 
'-~Yarala olaıak ya-

'QIDa ıetirilmiı-

Blikreı : 15 (AA) - nomen 
bükiimtti Bilkrrıte ve diger sekiı . 
şehir l e iki bö'gede fevkalade ida· 
reyi uzatan bir kar.,name çıkar 
mııtır. 

20 ilkteşrin - Pazar 

~nel nüfus sayımı -~ ı )Urd 'bi urnuzun her tarahnda ayni günde yapı-"t Rnnde bitir· lecektir. 
!(~Çin herkes yalnız bulunduğu yerde 

ır. 

Başvekalet 
İstatlst ik Umum Mlldılrlüğıl 

Aydın bölgesinde 

Tarihsel araştırmalar 
yaplldl -·-Aydın ; 15 (A.A) - Türk ta

rihi araştırma kurumu başkanı 
hayan Afet ile Fuat Köp ülü, p Ö· 

fesÖf Yuınf Zıya, Kony.l saylıvı 
Muzaffer Gö\cer ve aı kadaşları 

Trak.ta g~nel tospekt. ri Kaıım 
Dirikle be, aber hususi bir otokar 
la Sökeye geJmiş1er ve burada 
ilbay, parti ve halkevi üyeleıi ve 
işyarları tarafından kerıılanmış 
(ardır. Heyet otomobillerle Balat 
ve Yenihisar köyleriue giderek 
huralaıdaki tarihsel escrleıi ve 
bilhassa Millet ve Vidin barabele· 
rini incclemiıleıdir. 

. Aydın halkevinin göoderdiji 
bir heytl konulclara YenibiHr 
köyünde mülaki olank Aydın 

halke'i adına kendilerini ıelamla
mıı ve arkaşlaunıa saygılarını 
ıunmuılardır. 

Heyet aeat 19 da İzmire döo
mllştilr. 

Çangırıda üç depren
me oldu 

Çankırı : 15 (AA) - Bugün 
birisi sabah saat 6,5, digeıi 7,15 
ve 8,45 de üç defa bafifce dtpren 
me oldu. 

Deprenme llgn ilçesinde de 
olmuştur. 

Ceyhan 
Hastana istiyor 

Ceyhan: 15 - (Özel aytarı· 
mızdan) Şimdiye kadar Ceybanıo 
hlltün iıtc:lderini, bütün önem ve 
varhklarıDI kaydettim sanırım, 

Fakat bugün yokluklu karı• 
ıında Ceyhaoda unutulmuş, ih
mal tc.Jilmit en mübrem _bir ıey 
var ki. bu da hastane. 

Hunu ben de görememiıtim. 
I•'ıkat soaı gUoleıin salgıoı ve iç
ten görüı'eıim, bu yokluğu bana 
da duyurdu .. 

liundan Lirkoç sene evvel Cey· 
lıavd11 50 d en fazla yatıığı oluı bir 
bastallf' vuı mıı ki bugüo ilk okul· 
dur. 

Osmaııiyrnin vilay~t olduğu 

tıırada bu h ıı stııne hoşaltılmıf, ya 
tak ve karyolalan da Osmaniye 
ye nakledılmiş O zımandau şim
diye kıcfar Ceylıao da hastanesiz 
kalmı§tır. 

İçbakanhğı bu sribi i§lıri iller 
0

deki umumi meclisltre bıraktıtı 
halde, o sene mahılli üyelerin bu 
hususu nazarı dikkate ıürmemeai 
bu mahrumiyet doğuran neticeyi 
vermiıtir .. 

Bugün Çukurovanın en önemli 
ve en oynak nilfuı kuafetini 
haiz olan ilçeıi Ceyhan, ne yazık 
ki bu çok lüzumlu teşekkülden 
mahrumdur. 

Diyebilirim ki burada açıla 
cak h1&tane, Ceyhan ve çevrtein· 
de bulunan yalnız çeltik ameleleri 

oin bile ihtiyacına kifayet edemez·. 

Bu lüzumlu tetkilitın yokluğu 
yüzünden birçok kımsesizler ve 
fıktr bayatlarıoı talcitsiz gaybete· 
dirler .. 

Buglla komıu ilçe Kozanda 
bile 25 yataklı temiz bir hastane 
varken, Ceyhanda olamamaaı, 

dotrusu insanı kıek•ndıraca.k iı
lerdendlr .. 

Bıthusus Ceyhıa 6zel muha
sebesiyle Kozan özd muhasebe 
ıinin gelirlerini lcaışılaşbr11k, 

bu itin başerılamamıt olmamR11-
aın sebebini bir isteksizlik, bir 
ihmalden baıka bir şey de arama· 
mık faz mgeldıtini görürüz. 

"Ağıımıyan çocuğa meme ver· 
nıez ~ ler,, diye u•ki bir ,. h ıözü 
yaıdır. İşıe bu İf de bunun gibi.. 
İsteye:ı olmamış,. yalvaran olma· 
mış kl verı n olsun .. Fakat: )ste · 
mek, yalvarmak lazım hu İ§r! .. 

N, T. 

~~-------·------~~-
Sovyet konuklrımız 
Ankaraya geldiler 

Aukaıa: 15 (A.A) - K3ysui 
lrnmbinasıblo ııçılma töreniod~ 

bulunacak olan Sovyt f Rusya ağır 
endüstri lcomıer yardımcısı Pia· 
tokfou başkanlığındaki heyet bu
srüa eksprese bağlanan özel va 
gonlı Ankaraya gelmiı, durakta 
ekonomi bakanı Celil Bayar, İl
bay ve §arbay ile yardımcılar, Su
merhıLlc ge11el direktörü, n., İŞ · 
leri balcaohğı iıyar ları, tmniyet 
direktörüyle bııta Sovyet büyllk 
elçisi Karahan olm•k Oztre Soy 
yet büyük elçilik iıyarlırı ve ga
zeteciler tarafından karıılaamıı

lardır. 

Bir poliı müfrezeıi de konuk· 
1111 slimlamJşt1r. 

Sayın lconuklarımız Ankarı 
pale sı misafir olmuılardır. 

Halle, )rnmser y•r.dım<'ısı Pito 
kof, Karabanla beraber Ekonomi 
BakanJığma gid~rek Celil Bayar 
bir göret yıpmıı ve ondan sonra 
Yeropiyofle birlikte İl ve Şarbı
yı g&re gitmi§ltrdir. 

•• Havalarımız 1 1 
Dli:ınen uç•ILlımoın tehdidi al· 

undadır • DııuıJan kurtulmak için 
ı nçak kurumuna yırdım gerektir. 
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Yunan dış bakan1 

Balkan antantı hakkında uluslar 
sosyetesinde önemli diyevde bulundu 

Balkan antantctlan, 
eri bir kutarmaya 

emeklerinin barış
erişmesi dileğindedir 

Halkım Antant& kuruluıunua 
ikinci yıla aonuna gelmek &zere
dir . Antantının devamlı lekimil· 
i l re uğrayabilecek l&zumlu bir 
ıe aer olduiunu göstermektedir • 
Aolaot ıle bir letmit 'olan dev· 
Jetler arasındaki elbırliği m&na
sebetl<"ri gllodeo güne 11lııl111m•t 
ve ulueal yaııyıılaraa bitin alan
ların• yıyılmıştır . 

Balkan Antaah devletlerinin 
b"rl§ dölenlerini ve hunu ıiyaeal 
"'konomik ve ıoyaal ilerleme ve 
bütün komıularile iyi ınlqma 
yolunda elbirlitile verilecek e· 
meklerle gerçekleıtiımek karar· 

Makslmos tarını kuvvetlendirmiılerdir • 
Cenene : 15 (A.A) - Özel Alının ıonuçlar sadece ilgill 

aytarımızdın : hllkumetleria devamb hareketle 
Yunan dıı bakanı Makıimoe rinde mülhem olduktan fikrin· 

asamblede Balkan Antıah adına den doğmuıtur . 
şu ıöylevi vermiıtir: Sonuçları •JDı za•anda ve 

e.lkan Antantının şimdiki hele uluılarıDID keadi barlfCll e· 
Başkanı Titulesko burada bt,lun mellerioin d.,rin ve içtea olarak 
madığmdan Antatınm eski baıka-1 bığlı bulundukları aluılır eoı1e
nı ııfatile bu genel aytıımanın teıi prenıiplerini g&zetmek aure 
vP.rdiği fırıattan iı-tifade ttmek ve tile gerçeklt t•bileceti holU8Dn · 
kısa bir diyevde bulunmak iate. · da besledikleri m&ıterek pve•
rim . ·- Geriıi dördüncü ıagfada -

Harp patlamak 
ea 

uz ere .. 
Adisababada halk, hava taarruzla· 

rına karşı sığınak1 yapıyor 
• •••••••• 

Habeş imparatoru şu günlerde 
önemli kararlar verecekmiş .. 

1 ~'t Uluslar lwrwnwıda Habeşistan deleğelerl ( sağda ve solda) ile 
Lord Eden , kor ldorlarda .. 

Adieabab..: 15 (AA) - LI Londr• : 16 (A.A) - " Mor· 
valın diye"i , Habeş hükumeti ninr poet ,, gaıtte1iae göre İngi-
ntzdinde iyi bir etke yapmııhr • liı bıkaalarıaın bu hafta içinde 

Bununla beraber muhasema· bir toplanta yapmalara ve bazı ah· 

tın bıılaması ve muht•mel tarih valde İngiltere tarafıadaa •l••-
ile şekilleri hakkında kaydtdilen ıip yükenler alhaa girilmeai me-
tahmiolr.rin doğurduğu k! bedbin· aeleai ile orta Avrupada hir11ı ko-
liği geçirmiştir · rumak içia al.nacak zaruri tedblr -

Romı : 15 (A.A) - Ani bir teri ı6rüı•eleri muhtemel.bula· 
ıtferberlik ihtiyacı karşısında kal- nacaktır • 
mamık için ıliel kuvvelleria top· Adi .. baba : ~ 16 (A.A) _ Bet 
la~m&1ına t~dbirci surette devam -"a aoara bitec"ek olan yatmur 
edılmektedır • 5.. . 

Roma : IS (A A) _ Libyalı meVIOm&nüa ıoaa buratla bilbaı· 
bazı yerlilerin tahrilcitana dair sa Jabaaeı teçim çevenleri tara · 
olan haber dolayıeile ltaıyan ra· fından gitgide artaa bir endite 
zeteleri Libya - M11ar 11nırtuda ile bekleamektedir . 
Sunusi kavvetlerinin toplanmak· Muhasama baılayıacat A.U.-
ta olduj11ou haber vrrmekte - baba üzerine 1apalacak İtalyan 
dir . - Gemi dôrdüncü ıagfada -
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Konya mekfubu 
Hayvan sergisi açıldı - Karaman 

elelttrigi-E#ımek işleri - Atlıspor
Gençlilı temscl kurulu 

Konya - (özel •ytarrmızdan) 
Hayvan ıergiıiae ittir ak için tim· 
di1e k•dar v•ln olan murac.atla
ml lrayt muamelesine evvelki gün 
akıamı ıona eriıti . 

Buıün sergiye kıbul edrlipte 
aamro kazanmak suretiyle hakem 

ve gOndtmliiiode bulunan itleri 
iacelemiıtir. 

Uray tılimat ve kanunlarına 
aykırı hareketlerde bulunan b111 
eanaflara para cezaldı Hptaomıı· 
tır. Buğday piya1&1ınm her tarafta 
yOkeelmeei üzerine Konyamızda 
da ayni teairi göıtcrmuinden ve 
fiat yDk1ekliğioden i>türD ekmek· 
çilerin dilek durumunu inceliytn 
Uray , bu İB!eği bor&1ya uygun 
g6rmüı ve ekmek fiıtlarana yirmi 
para 11m yapılmasanı onaylamıı· 

p'eU tarıfından ayralan ta7 ve 
... ralclardan kDmeleaen hayvan 
~rıiıi, Süel hayvan hutıneıinde 

uyıo İl bayımız Cemal Bardalıçı · 
aın huıuriyle 11at 10 da açılmıı
br. Seıgide birinciden :bttiociye 
kadar her cio3 hayvan üzrriaden tır. 
40 baı ha!'v ... ~r: ikramiye verile- Gençlik ıemstl kurulu 
cek •• bu iye ""giren kayvanat 
laalka göıt 11 ec ... ktir 

Karamanda yoğur/ pa:arı ve 
elektrik 

Karamana gitmiştim, çalışkan 
İlçebayı ve Şarbayı daima çalışır 
ı&rdüm , Karamanda yoğurt 
Ye ıüt pazarı yapıhyor. Ekonom· 
111 ve iyi bir it olan bu p1Zara 
unycı &zel bir 6nem verilmekte 
olduğunu da gördüm. 

Karaman ,elektrlki 
Kar•mın kentinin elektrik 

itinin az gtldiğinden ıara bir ila
veli Eletrik yapılmaaı liıtm getdi. 
Elektrılc kudretinin lsifi gelmedi
jiadee bunu giSrea Şarbay bu iti 
yeniden bir proje hazırlamak su· 
retiJle onaylatmak içio lıbaybğı
mııa göadermiı ve proje İlbaJlık
ta• bayıadırlık Baka•lığına eo
aahn111tor. 

Sille JJolu yapılıyor 
Sillt yola bozalmutta, bunu 

pren İlbf ıı.auı ~yolun oaaııl
maa iQlll,.. ilt.ayı.a. barmdarhk 
diıektlrlapae emir veıimia ve 
ol"8 oaaralmaıın baılaumıttll'. 

rlele'dige encamenl inceleme ,, 
Ura, enelmeDi ıarbıy mız 

Ş.vld~rpnan ı..kanhğında top 
laôt .. 11 JapmJftll. Cumlaaıiyet •· 
•ıbaın ve Alaeddja civarındaki ya· 
pdmıkta olıa tlheda aoıdf.,ıaın 
bir•• ewvel ikmaliyle : cümh111iyet 
ltaJr .. ıaclan ewwel bitirilmeaine 

Yurdumuza getirile· 
cek atlar 1 

Atabra: 13 (Akıam) - Zi
ra •tsaalıiı memlekete diıarı 
da aokalacak at daalerini teıbit 
etmiftlr. 

6Glçm•alerin ıetirciilderi bay 
Ya da •la biı koatroldan geç· 
m•cllr 

... hti.a• 10kalıcak hayvan 
)ar ~ elweritli olu ırıb 
atlarlrle •alril va11talannda kol· 
Jınelaa .... ,. ciaıfdlr. 

iyi v• kuvvetli •t cinıi ola~ 
Monylı Mıcaristında yetiımekte 
ve memleketimizin ıkilim ıırtla 
rına iıbuk alışmaktadır. 

lrande bir anıa,ma 
.. L~,, "' "I aytannln haber· 

le{i•• sört Atustos 27 de Sov· 

Konyada genlik temıil kurulu 
nemiyle bir kurum kurulmuıtur. 

Memleket gençlerinden mürrelcep 
olan bu kurum açılıı ti>renini 
y•pmalc 6zere önümüzdeki hafta 
içinden bıl~ etimizde bir çay ıö 
leni v~recektir. kurumun ıerek 
muzik ve gerekle tiy•tro ve saire 
gibi t'mıiller alanında gelifimini 
temin için hu toplantıya sao'attaa 
ve tiyıtrodın ve buuua edebiya 
tından anlayan yüz kadar ıeçimtnİ 
çağırmak ıaretiyle kuruma özel 
bir 6nem vereceklir. 

Atlı spor kulubünün bir rğlen· 
cesl 

Atlı ıpor kulubftnde cısbanth 
bir toplaDb yepılmııtır. Kulubiin 
ylDethp kurulu bütlln 6yelerini 
cumarteai giinl aaat 19 buçukta 
yeni bazırladitı kuliib ku•aiında 
bir toplant.ya çağarmııtır· 

Kony•mızın her bakımdan ö
aemli bir karama.olu Atla apor 
kulüb& ekıikltrini tanıamlamıı 

Ye mrderP bir -~ ~-rleınıthr. 
K11ntı• ba iyi bir •onfora ve D 
,.1er1 ~· toplantı yerleri olaa 
l&ullbün toplaottı•da l»irde ca• 
bandı ittirak etmit ve ze•gin bll
feti de ,baz.rlıwııtı. 

Pek 11mlmi bir wıkıt geçirme. 
je ıebep olan knllböa yökUm 
kurulana tehrik ederiı. lculubte 
temiz ve neıih bir arkadaı top
lıat111nın eamimiyeti içinde glzel 
ve neı'~li bir zemaa geçirilmittir. 

M. Oakay 

Japonyada 
ilk okul talebelerine 

verilen yUkUm 
Japonya'da ilk okuUarıa be 

tinci ve altıncı ıınıfları•d• balu
aaa çocuklır, mtmleketlerinin 
g6rillmeie deier ea gize( tarlf
lannı dol•t'P gezmek yükiimüa
dedirler. Dualar devlet demiryol 
larıada ve devlet gemileriade pek 
az bir aavlon vererek dolaıırlar. 
Ucuz otel ve banlaıda yıtaılar. 
Boalann yaptıkları bir gezi bir 
hafta on günludar ıürer. Geziye 
çıhc11k talebeyi ikiyDzer, tlçyDzer 
kitilik gruplara ayırırlar ve iki, 
yabt1d fiç .. İfi bani.arlı beraber 
bulunur, 

Daha yükıek okullarda bulu
nan tılebe daba uzun yolculuk ya· 
par ve hemen bütilo J•poo limıa 
farını dol~tırlar. Talebenin yııı 
arttıkça kendilerine verileQ özglr· 
lük de artar. Bu çocuklar, kendi 
baılarına memlerkcıt ve halk ha· 
yatı üzertnde aregtumalır , ince
lemeler 'yapıbilirler. 

Ie"'1'in bü7Q~ elçiei Çaraıb ile 
'8.f Dıt lıleri Bakanı arHJnda Y• bir tecim anlıtmHı. imza 

la br . Bu .anlaım1.1a göre 
İran, SOv1etlerden dokuma, teker, 
ldhrJa ve '1~~ alac•lıı: ve buna 
kır ı pımuk, ı~bıe, hububat, ,,.,.,,Lt11 _____ 11• 111• 11• 11u'\J 
mey•e verecektir , lra~ hllkW.tti bu gece nöbetçi ı 
Sovyetler birliğine piriaç , pa · 1 Ec 
•uk temiZl~me ve yün ,,kamı zane ~ 
fabrilcaları ıipari.i vermiıtir . A,. , Postane tivarJnda 1 

.. 7nn haetalıklırı •• bijçek-
•vıf fçia de ınl•ımılar im· Y •"I ~nesidir 
daııtır. , ____ , __ _.: __ _ 

ltetren - Habeş lhtllA-

fı :.:i ::::~: ::::. ,, __________ ._._,_._, __ ı_ı_ldar _____ ı, __ _. 
kad.r uluılar kurumunun içtima 
tarihi : 

Afrika'da İtalyaa menafiini 
tatmin edecek vadedilen formül 
bulunm1111a muharebeden içtinap 
gayri kabildir . Akıi takdirde sıö
rülecek olan siyasi ığır ve mühim 
meaele , uluılar kurumunun Akı
betini tayin edeceği gibi muhare· 
benin menii kalma~ıaa veya ya · 
yayılmHına müncer olıcıktır Harp 
halinde uluılar kurumu mukave 
ledeki ahkama müsteniden müte 
c·avize karıı müdahalede buluna
cak mı? 

İtely•n matbuahmn ahnma.ı 
muhtemel kararlar hakkında.ki 
mutılialara : 11 Hiç bir kimse ve 
biç bir §ey bizi durduramaz . Şa ı· 
yet uluslar kurumu yolumuza ma· 
ni olurıa terkcdecetiz. o da 61ür. 

Kararlar mütehavvil olmakla 
beraber muhtelif deıecelerdedir . 
Bazıları sarf ahlakidir . Diğerle
ride netice itibarizle mubaribler 
Oıeriae teıir yapıcık iktisadi ve 
bilvasıta askeridir . Ahliği karar
lar bir rey ekıikle uluslar kuru· 
munca tHdik oluoma11 d•bi ht
bik olunur . iktisadi keur lar ab
lukadır. 

Aıkeri kararlarda SUveyı ka· ı 
••landın muhariblere iit uzak 
ve mühimmatın geçirilmemeaidır. 
Bu da t1arruza uğrayın bftk6me 
te pelr •tır gelecektir . Tatbiki 
mahtemel ba tın•f ve derecelere 
ait kararlar hakkındaki bir beya
nıt , ltal11 bllkumet reiıine atfo· 
lunmaktadır . 

Biriaci halde - olaılar koru· 
muncı reyin ademi taıniki halin 
de - İtalya içtimaı terk ederek 
uluılır kurumundan ayr1lacakt1r . 

İkinci h•lde : Tatbiki muhte
mel iktiudi ablukadan müteeuir 
olmamak için lra,ya ihtiyaca olaa 
iptidai mevadı kifi derecede ev 
Yeldetl tedarik etaİftİr . B. IU • 

retl• kömüre ola~ ibtiyacıdı geçen 
aylarda Alma.yadan öç milyon 
ton 11bn alar•k h•amlamııtar . 
Kimyevi maddelere ait ,ihtiyacını 
d• .bizzat kendi •ao•yiiaden iıtih· 
aıl edecektir • Ordn111111 ve ah•li 
nin iıteıine müteallik olen dijer 
mevadd.da muhtelif hüktmetler· 
deıa tedarik etmittir . Mc ıeli , 
orda .ihtiyaca için ceaubi Afrik•· 
dan 10,000 bat aıiar aldıiı fibi 
diier memleketlerden de mühim 
mikdarda buğdıy eat10 almııtar · 
Şimdi nhn aıkeri batta &1keri ma • 
kabelei bilmisil kalıyor . Buaa ne 
cevap vereHm . 

İtalya ordnıuna iıtinıt edere~ 
mukavemette iuar ediyor. Tabiri~ 
aharla ihtilafa bagkaıı kqrııır ise 
muharebe tiddrtlen .. ecktir . İtal 
ya donanma11 tarafından Malt• 
ad&1m1n bo•l>ardımanı veyı Ce· 
belittarik boiazıoıa ablnlcaaı gibi 
lnıilterenin babrİlefide kumand• 
eden iki mühim aevkulceyı nokta· 
ıına taarruz edıldiii takdirde: 
vazi1et uluMlar kaıumu da dahil 
olmak ÜZ•re son derecede vah• 
ve kubedecektir . Çünlcil uluslar 

kurumu muluvelenin 16 ıncı mıd 
deai mucibince mflttıcaviıi cnı 

lındırmaya ve taarru21a utrayaaı· 
da himayeye bor9f udut: • Bu mad
dede ıöyle denili,or : Cemiyete 
meoaup bir aaa kabul ettiği 12, 
13, ve IS inci maedeler hilifına 
olar•k harbe dojıu giderıe o ; 
cemi1ete .menıup diğer azalara 
karııda mubHım vaziyetine dlJer. 
illb. 

Uluılar kurumu ••haı mlclıik 
olarak mukateleyi tatbik etmezse 
ıalhun mlfhafautı Ye mltHu111n 
tecziwai ıibl eıaı vetzifeaia~en 
mıhdud ol•n taahb&düae vefa11z 
hk etmit 18.Jıılmaz au? ve makı 
veleJi tatbik ettiii takdiı:de •h· 
tin menii ol,rak. kalp."" liatıq
ı•lirken dıba fazla ı•raaWı p)i 

ilk okullarda 

Dünden itibaren yazım 
işlerine başlandı -ti'--
ilk okullarda yazım itlerine 

dünden itibaren betlanmrıtır, Bu 
yıl okullara bıt vuranların Hyıaı 
geçen yıltara göıe pek çoktur. 

Kültür direktörlüiü, lııı vuran 
ya\rrulerın okulHıZ kalmamaları 
için lizı•gelen tedbirleri almak
tadır, 

Tılebdeıin sağhk muayene
leıi bugünden .itibaren Gızipaıa 
mekttbiode b11lua1c•k olan kDI 
tDr doktoru tarafından yapılacak
"'· Ancak bu muayeneler yıpılır· 
ktn her t•lebrnirı btht'mehal bir 
sağlık cüzdanını heraberiDde bu
lundurm11ı lazımdır. 

Karışık sular 

Buı gazino ve lokantalarda 
ıiıeleıin içeriıine tulumba sulan 
doldurarak ve ağızları tapaıız ola. 
rak K•ynak ıuyu diye eatıldığın 
dan ıikiyrt edilmektedir· 

Uray buna dikkat etsini 

Un flatları yUkseldi 
Bu~day fiala yllkıeldi~nden 

fabrikac.ltr biriDci nevi unun tor
basını yedi liraya çıkarmıılardır. 
Bueua ylikselitini gören farancu· 
larıa da ekmek narhınıa f•zlalıt· 
tiralaaHı içia bugio Uraya bqvu 
racaklara haber aJ.gmıılır ; 

Meyve fidanla.rı 
getirJlecek 

Ta ram direkt6ı IDğO tarafından 
bu yıl Malatya, 811rl8 ve İıtanbal 
dan muhtelif aıılı meyve ağacı 
fidanları grtirilecektir. 

Bundan baıka Sariye ve Filiı 
tinden de iki yüz kilo kadar Şa
'mıti de11llrn Y ıfa p'lrtakalı cin 
einden aıı kalemi ve mümkün 
oluua atılı fidanlar getirilecektir. 

Bunlar tarım okulası babçeıin · 
de yeti§tirilea fıdanlar misilli, me 
rakh tıumerlere dağıtılacaktır. 

Ancak bu fidınları alacak olan
ların yerlerini haznlayıp tarım 
direkt&rlOiüne ıöıtcrmeltri icıp 
etmektedir. 

Bunun için meyve bahçesi yıp· 
mak iıteyeolerin ıimdidtp tarial 
direkt6r1Dtüae baıvurmıları li
zımdır. 

Sltma va trahom kursu 

Bır buçulc ay sOrecek olan 11t 
mı ve trahom kursa d&n sıtma 
enstitOı&nde açılm11 ve derslere 
heılaomııter. Kursa devam edecek 
olen aivil ve sOel elli doktor ıeb· 
rimize gelmlılerdir. 

Kaçan kıyan 
Dörtyolda hudutta ya

kayı ele vardi 

Elcibaıı Bımidi ald.ürmelcten 
auçlu ve mevkuf olup h11talığı do· 
lay11ıle -..uılelıet haıtabaneıinde 
t• davi ılt10da bulunan EIHlzH 
Haaa,q oilu Ah111et bundaa -on 
gDo i>nce oradan kaç••P muvaf 
fık oll88tt• . Alımet, Dö•tyolda 
hududu geçeceti ıırada judarma 
tırafından yakalaomıı ve ıehrimi· 
ze getirilerek bapisan•ye konmaı· 
tuı. ---------
diier n•ticeler tevlit. etmeı .mi ? 
İft~ ıiae İtelJaD -iHabrt ihtill· 
fının letlit ettiti fıcialı kıt.atık 
vaziyet • Omit edelim ki ea ~· 
autte ıallaua mnt..f-•• içia ltir 
ıareti laal balaaıua • 

Gazetecilerin 
kıyanları 

Duruşmaları yapılmak nz~re 
şehrimize getirildiler 

Urfada iki ıazeteciyi öldftr. 
mekten ıuçlu ve mevkuf Mehmet 
oğlu Hacı Ömer , Oıman otlu 
Mahmut , Şeybo oğlu Ômer , 
Ha.an otlu Karıbabk , Ç"çen 
ojlu Mehmet ve Hacı oğlu Ah 
met Y argotayın kararı mucibince 
darutmaları ıebrimiz ağır ceza 
hak yerinde yapılmak üzere Jan· 
darmaqıa muhafazuı • altında 
tebrimiıe getirilmit ve ceza evine 
lcoaulmuılarder . 

Müracaat bürosunun 
önüne behc;•yapıhyor 

Y apılmaaa bitea müracaat 
btlrOlllDUn önüne ceza evindeki 
mahpuelar tar.landan güzel bir 
bahçe yapılaaaktadır • Bu ıuretle 

blkimet lcoııatıaıa arkHındıki 
avlu mükemmel bir bahçe haline 
getirilecektir • 

KUltUr Genel ispakteri 

KühOr bakanlıtı geael iıpek
ter terinden Kadri , An karıdan 
ıebrimiıe gelmittir. 

Kadastro direktörü 
Ka~ıstro direktörll Sadettin 

İıtanbuldaa ıebrimize gelmittir. 

Bir kamyon devrildi 

Şöför YuRof otla Muıtafa , 
içi koza dolu kamyonu ıOrmektJ 
iken Cumhuriyet fabrikHınıo ya 
nıada devrilmiı ve k~myoau' Ü 

zerinde bolunın Mehmet oğlu İb· 
rahim baly•ların altında kalarakı 
yaralaomııtır. Şaför Maıtaf • ya
laamııtır. 

Kumar oynadık
larından 

Hüriyel aramında oturan Ha
lil oilu Cumali ve Remazan oğ· 
la Bayram •dlarında iki kiti ocak 
uramıada açik bir yeıde zarla ku• 
mar oynarlarken(yakalanmıolardır. 

Bekciye karşı gelmiş 

Mustafa oğlu mareogoı ibra· 
him , pamukpuara b&lıesiade 
sokakta b•iırıp çağırmak suretile 
rezalet yaphi• yetitmiyormuı ııbi 

ktndisini bu duru•dao vaaıeçirmek 
isteyen bekciyde karıı gelditinden 
1akılınmıı Ye bıkkındı kanuni 
it yapılm.ııtar . 

Çahnan paralar 

Edirne hanında hcim yapan 
Memet oilu Arif, kan kola ba§ vu 
rarak bende tulumbanın yananda 
abdett alırken kıbve bınenin ka· 
puıunlf 11tıi• çaketin çel.inden 
yelmiı lara p.rasıoın, aı kıda11 Hı· 
lil oğlu Memet tarafından çıltlağını 
ıilııiyet etmeıl illerine tahkakata 
bat1..,••ttar. 

§Ameleden Ceyhanlı Haaan ot· 
lu Ali demir .J.öprlDia yauada 
yıkanmak Ozere irmağa giJPIİI ve 
çıktıtında elbiHaİ•i geydltf ıa 
mın lıurkilLi lira para.ıaın 1eriade 
yeller eıtiiia~ gG{erek iuarail9La 
beı vurmaıtor. Yapılın lal:eleme-

de birıuıao, ogtln ,,,.da dol• .. ••t• 
oltluia görGleo Cia ~ mıeı oldop 
anlaıılmıı 'e 1akr )anarak meıele 
inçeleomete bıılanmııtar~ 

....--Paranı!--

1 
JJoş yere hı1rc~ ve har· I 

1 
cıyaeuluum yerli nua\ı al 1 

r.ğilim. • 
3- Tirli de 

l eldi v• d•y8't11I' ... 
lizm v• qretlerı 
temelli fikirlrt· 

4- Tfh k- ,at•dtt 
ek O 

ve hakları, bele bl 
. -kil 

öğrenme 11 ıe_. 
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tapl 
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~d' de küçük itilaf 

Afuıtos günleri-Yu · I 
kısmi hökdmet buh- 1 

1Jlilu bir değişiklik ol-
Yagoalavyanın güzel Bled 
ktlçük itilAf konferansını 

tır. Bu konfdracs Yu 
dı bat gösterdiği gibi 

kabinesinin düşmesi)bazı 
P dolayısile bir kaç ay 

tltaiit ise de aradan geçen 1 
t zarrında daha ziyrade 

~ini urhrmakla beraber 
Vaziyetlerin tadıline se
ıtur . 

"lttelık dtSVlt't nazırları 
lıtiilesko , EJ. Beneş ve 

tlt ' günün siyasi mesele
li.._tetltike hazlr buıundu
~aları muhtevi yetil ma

a toplanacaklarJır . 
1-Titül ıskonun söyledigi 

defa ufka doRru mutat 
Pek karanlıktır . Küçük 

Jinde konuıulacak bazı 
rin konferansta ne hava 
keıtirılemiyor. ( Bu ıu-

•tınııı esbabı Başvekil 
• Nıı111 bulunan .Wösyö 

ç bugüne kadar doğ· 
1& diA'er iki nazırla 

ide bulunmadığı için -

ı bu tepkkülün fte-
16 Tıtöleako vekA -

etllğtndfti t>toyadioo 
pçece-ktir. Müzake · 

~•lllll•IPi bıtvekil riyaset 

lhtlltfl ve kUçUk 

llaerkezlerden gelen gü 
•ine ait raporlar,tesbit 

• •nl dairesinde tetkik 
llllediyorua . 
" menaup hüktlmet · 

ine kartı babşettık-
lllftstad4ta aıt bük -
kalınan ildi&'ldt rapor 

bineen bu üç nazır 
_Wlliil[l,...1etkik edılecek 

lelerin içerisine dal. 
ed'de toplanacak olan 

latan nasarl11rr mu
t&e Alrikade cerdyan 

"•him meseleler fize
Z edecektir. 

ltabeı ihtilACı, küçük 
ltn aiAkadar etmek_ 

"-tout muaheda&a ve 
'l'Jetk4r kalmaktır . 

d
talya tuafından yüz 
'Yi •e hakem karar
ır kurumunu ar&Bıra 
-rak kuvvetlerin teh· 
tilıneaidır. 

ki bu kabil vazi 
da küçük itilaf his. 
kiiçök itilAfın esas 
•rin hukuka.ea göre 

4 
llaukavelAta riayet 

11 •uretle Hıbeı me 
' konferanata al&P

kendiliiinden an-

i, lhlltecaviıi sıkıo
k çok senaya değer 

lterenio yanından 
...-r11ıo. 

' gibi uluslar ku 
li Aayılan misaka 
~ lıakem ve uzlıt

r1ne ria)lel adilmrai 
lt1l\'vetleri ile çahıt-

A"rupade a-

konferansı 
zene zait olduğundan ltalyan kuv
vetlerinin israfı halinde derhal kı 
rılabilir . 

Her ne kadar Düçe her iki cep· 
hede de muzafferane harp edebi
liriz diye diyevde hulunmu, ise de 
bunu ka'i bir kaydı ihtiyatla te
IAkki etmeliyiz. Hakikat ıudur ki 
Mılli sosyalist Reich, Avusturyayı 
elde etmek için müsait fırsat hek
lemektedir. Bu fırsatta bilA şüphe 
italyanın zayıfiamdsile beraber el
de eJılecektir. Küçpk itilaf bu fa
cia dolu manzarayı IAkayt bir su
rette seyredemez . Küçük itilaf 
ulualar kurumunu kalkan olarak 
kullanmak sureti!~ sulha kartı olan 
samimi arzularmı göıtermeğe mü
sait semin aramalıdır. 

Anschluss ve Habs -
buralar. 

Makul bir münasebet, merkezi 
A vropaıun dahili nizama tanı yük
seltebilir. Maltlmdur ki Mösyö Mu 
solıni kendiıin1.t mal ettiği bir te• 
ıebbüsle Tuna konferansı aktedi· 
lecekti. Bazıları havuııan vaziye
tinden kuşkulanarak diğerleri de 
ltal11nın vı.ıziy~tıni nazarı dikkate 
alınak gibi bir çok esbap dolayı
ııle bütün arıulara rağmen bu kon· 
ferenı bir türlO toplaoamamııtır . 

Elan gazetE'lerdo bunun bak. 
kında hususi surettu istihzarat ya· 
pılmakta olduğundan toplantının 
ıehir edildiğine veya hiç toplan
mayacağına dair bir çok yazılar 
görülmektedir. 

Stresa'daki fıkir oyunları Tuna 
iotizamınan tahakkuku hususunda 
küçük itılAho faaliyetine mani teo 
kıl ed~mez . 

Dünya merkezinin asayişini 

tehdit eden iktisadı ve siyasi me
seleler tabii surette hall~dılmeli
dir. 

Bu intiaamla alAkadar olan iki 
tart istikbalin IAzıını gayri müfa
rikidir. Birincisi Anschluss'u ı ta 
hakkuku için ~üsait d.;ıvraoma

mak tır. Habsburglarıo tekrar ikti· 
dar mevkiiıe getirilmeleri ihtima
line karşı da ayni suretle hareket 
etmektir. Bled'de bu iki meaele en 
ince teferrııatına kadar tetkik edi
tecektir . Habsburgların Otto .. 11a1n 
acAyip şartlar dahılinde çok yakın 
veya az daha yakın bir istikbal 
için tahr.kAt yapmak üzere hazır
ladığı plAnr tesbit etmPk mftmküo 
değildir. Anıchluss hakkında ev
velce mütalAamııı yazmıotık 

KUçUk itilAfın birliği 
Merkezi Avrupı hakkındıt bu 

uzvi meı5 JP.yi küçük itilAf nasıl 
temsil edecektir?. Birinci derecede 
şart görüt birliğidir. Bu üç hükfl
m• t arasında bazı ihtilAflar ol4u~u 
ıöylenikli . Mevzuu babeetıiğimiz 
iki ihtimal4ta karıı mulutliflerdttn 
bazıları his ayrılığını izhar 13Jecek+ 
lerdir . Hakikatler dıtima tağ'yir 
edılmekte olduğundan itleri bu 
tekilde göstermek müUıit bir ha
taya sebebiy.,~ verir. 

K üçök itillf ne Almanlarm 
Avusturyayı istilAsını ve ne de 
Hahsburgların tekrar iktidar mev·, 
kiine getirilmelerini kotbul eıleı . 

Bu iki manzara karş sında mu
halifier teskin olunamaz. Bütün 
mukavemete rağmen bu hallerden 
biri taluıkkuk ederse o kadar ace
le olmasa lı:le bn üç hük6met için 
gelecek tehlikelerin müsavi dere-
cede elmıyacağı belki de sahihtir. 
Fakat küçük itilAf arasında g6rüş 
farkı olduAuna dair mev'!ut şayia 
ne kodar fohlikeli dahi olsa devam 
edecektir. 

Bunq İfitmiyen kulak kalma
ması için Beled'de bu meselenin 
tPkrar göriltülmesi muhtemel.iir. 

Şark sulhu 
Bled'de toplınacık olan idi 

Balkan fast4vali açlldı 

Antcara : IS (A.A) - 811lkan 
festinlı dün ıkıım yat lulilbllnde 
lıtanbul ıaıhaymın bir aöylevile 
açılmıı ve gece sabaha kadar ılh· 
mllttllr. Boıün de bayrak lüreni 
yıpılmıt ve bliylik etlrncelere 
baılanmtıtar. 

Bulgeristanda bir ko-
monist şebekesi 

Sofya : 15 (A A) - Bulgari&· 
tanda memleketin bir kıamında 
ayrı bir Sovyet cumhurluiu teıki· 
liae çılışaa bir Makidonya komo
niet teıkilitı meydana çılıarılmıı· 
tır . 

Annelere ögiJd 
Çocuk esirgeme kurumu genel 

merkezi; yeDi dotan çocukların 
bir yııına gelinceye kadar nasıl 
bakdı«'ığıaı öireten "annelere ö 
ğllt'ün,, 1 inci aayuını ttkrar bas
tırmııtar. 

Ayrıca çocukların nHıl beı 
lenecejini ve memtleriain nasıl 
hazulanecatını öğreten "Annele
re öjllt'Bn,, 2 inci ıay111D1 de baı
tırmııtır. 

1 ve 2 Sayıla öğf tleri isteyen 
lere kurum parasız olarak gönde 
rir. Anlıırada çocuk uirreme ku 
romu ge .. el Merktzi bııkarıhğına 
yazı ile ıdres bildirmek yeter. 

Erzlncanda ipek 
blicekçiliği 

932 senesinde Brzincanda oçı· 
lan böcek"çilik okulu üç devre yop· 
mııtır . 

Bu devrelere altmış talebe işli
rak etmiş yirmisi di11Ioma almış-., 

tır . ipek böceği yetiştirmek içi11 
büyük bir sabada dutluklar ve 
muhtelit cins meyve :ağaçlarından 
kırk bin ridan dikilmiştir . 

Yılda halka parasız dağ:tılıın 
yirmi beş c-tuz (kutu böcek tohu 
mundan bin kılo koza istihsal adıl 
mekte ve bu lıır llstar.bulJve Bur. 
saya gönderilmPktedir . 

GPçenlerde .bu okulu gt-zmiş 
olan · saylavlarımıs :00cekhen~de 
gördükleri düzen, Jidovlıklardaki 
bakımdan çok memnnn olmuşlar· 
dır . 

çök itilif , takip tdeceği yeni si· 
yaae&i•ı clalr kat'ı kararlar vere· 
rekı, tarihi vazifeıini detittire~· 
tini s6yleH~k ZIDne.derim yanıl
mamı§ oluruz . Herkeıce malim 
olduğu Uzere bundan orıbeı .ene 
6nce ibdae olunan küçllk itiJif 
iki Ct!phe fizerinde faaliyette bu· 
luamalıta idi . Bu cepbt lerhı bi · 
riei merktzi Avrupa için, diğeri de 
§Hk içindi . Son zamanlarda al 
yaıet aleminde vaki. olan tahav 
vülit bu cephelerdea biriıini keti 
surette ı•üıkOrtmüttür . Bu gün 

Sayfa: s 
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h ı b k iane 1 37 ~-:SO mu§, a a i . ağrı§mıya açmıya iane il 

Satılan Mikdar 
KU. 

baılımr§llr. Ekııpreıı 43 C,50 
Ehemmiyetli hiç bir . kazaya Klevlant 4.~. --.:....---1----------

mıbal verilmendea ainema sa _Y_A_P_A~(;~1------------loau boıaltılmııtır . 
Bey as ı ı Filmi açı o ve saran dönemle· ---'-~---------------1----------Sivah _ . rin birbirine değmHinden çıkaa •-------------Ç-1 _G_İ_T ___ ..._ _______ _ 

aıcak yllzllnden tutuıtuğu ınlıııl· •-==-------·-.,.---
Ekspres 

mııtır : ate§ binaya gtçmemiıtir. iane 
Sinema idaui, halkın ai"e Yerli "Yemlik.. 

maya ıirmek için vercliklt!ri bilet .. "Tohumluk., 

2 

paralarını geri vermiıtir . HUBUBAT 
Hadisenin ehemmiyeti olma· 

dığı anlaııldıkten ve ilk teli§ 
geçtikteo ıoara filmin en heye· 
canlı yerinde tutuımasına kızan

BuJday Kıbnı 3,57,S 4 ---;.--..-------

.. Yerli 3,30 4 

" 
Men tane 

lar göılllmll§tDr . 
Yulaf 

Yerli benzin Delice 
Uf yem 

Ekonomi bakanlıtıaa bığh eten tohumu 
Mercimek 

olm~~treMn~~m~b~b·~~i:-u-m-------~~1~0~m=,~5--~----~~-------~ 
mıden arama bürosuna bükü· •-----------
melçe yeni bir takı'll direktiUer U N 

Salih 675 
verildiğini haber aldık. Hava nak- -= ... ,...,----------

600 
lipbndamDhim rol ~n~a~k ~İ-~D~6~s~k~~-a-:~·------ı~~--~-------~~ 
olan mayi mıhrukat itini kökün ~ u: Simit " 

dea halletmek çarelerini göz önün · ~~ -~~a~r-iy_e_l----~~~~~-~-------~~ 

de bulunduran bükümet bu ara ~ ~ ~ ---.---.,...:.:.."------•-600-----1---------
da petrol kaynaklarıaıa aranması ~ --Vfts kırma " 
. . f 1 .. •-t d' Alfa " •tıae az a oaem verme• e ır . ı---ıı.....m ____ _......_ _____ -r---·-_..,__ ______ .....,._ 
Bununla beraber yakın bir za· Liverpul Telgraflan Kambiyo ve Para 

• . 16 / 9 I 1935 lı Baobaıadaa alınmıp. manda memleket dabılınde pet 
rol çnkuı farı meydana çıkaral· 
mrnı Ltnylt mıdhlinden hım 
benzin elde rdilmeğe çılı.,bcak 
hr . Maden arama büroıu Lin · 
yiUn hım brnıin isıihHI için 
Söilithki kunttli Linyit damar· 
larındaa istifadeye karar vcrmiı· 
tir . 

Şapka içinde sıcakhk 

Bar adamın ıapk .. 10111 içi ne 
kadar sıcalc olur? Bunu h ç dll 
ıündünllz mO? 

Bu. Amerikada düıünülmü§ 

ve bir adamın ııpkaıı içioe ter
mometre kouularilr 11dim1tl•t 

yapılmııtır. 

Ahnıa sonuçlar ıöyledir: 

Hazar 
1 inci T. V11deli 
1 inci K. Vadeli 
Hint hasır 
Newıork 

Sa11d111 

İTet 

Raytmai'k 

sterlin "lDlilis" ;;.,..._ __ , 
Dolar "Amerikan .• 
Frank "İBYi..:r,. ... 

Dııarda hararet dereceai 77 5370 113 
~hreaayt~en ıapkanın i~ode !·,~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
90 dert:ce görll1m0§t8r. 

Ôlle vakti dı§ardaki hararet ., llİrlıil-tl .... ~. 
100 Fıbrenayt olmuı, ıapke içriain- & ..... M 
d•"i termometre 180 derece gös
tumiıtir. 

Aktım üzeri dııarda 68, içer 
de ise 88 derece aıcaklak oldutu 
görBlmıııar. 

D•ıardald hararet 78 ıken bit 
motör kapailllıa içindeki hararet 
de ancak 98 dir. Varın lnyaslıyıo. 

,- , 
Fatma Dikmen 

En güz 0 l filmler muhakkak ki Alman filmleridir ve on büyük lılm

ler de büyük yıldızlar tarafından çevrilen filmlerdir.iıte bu aqlmd-.. 

itibaren gösterilecek olan : 

U. R. B. S. ıarkta &ulbun mubafa yeni istasyon caddesin-
zası içia yegane imil sayılmakta 

Bütün bu evsafı sinesinde toplamış çok güzel bir filmdir. Bir genç kıs 

büyük bir hata işiemiştir Bu hata ne olabil•r? Bunu bu akıam bilJik 

Alman yıld1zı 

dar. Küçük itil&f bu yeni ıerahi de biçki, dikiş ve şapkacı 
kıbul ederek bu büyük kuvvete lık yurdu • 
kartı siyaeetiai dıjiıtirmeai gı- Knyll ve kabul muamelesine 
yet mıkul ıayılır . baılamıılır. 5822 3-7 

Nitekim Çekoslovakya bu va· imm--...... Mliıllllllliııı..ııııiıllillll .......... ,. 
dide çokta• .filiyat ıabauaı geç 
mif lerdiı • Bu ıBn 1eni komıu • 
ları ile olan münasebetlerinia ıün· 
dtn ıüne kavvetlendijine ve H· 

mimileıtiğine ıahit olmaktadırlar. 
Yalnız Yuroılavya kendilerine ta 
allak edt>n bazı ubıp dolayısiyle 
U. R. 8. S. siyaarteo tanımakla 

geç kıldı . Bızim ıiyaıi tt·•kilita· 
mizın tabit muvızeareinin bozul 
mınıııı için Yugoılavya - Sov 
yet mearlesi seri bir ıurttte hal 

rdilmek llzımdır . Brnrı'in geçtn 
ltrde Moalıovaya yaptıtı seyahat 
bu meselenin halline ait zemini 
ı•yt& m011it bir safhaya ıokmoı
tur . Blcd'de ba meıe4e ruzaa· 
meye ıbnuak tetkik edilectktir . 
Pek 1alAelı.d. Tıtülellco S.11e'Iİ 

takiben ıeyabıte çıkacaklar • 

Düzeltme 
15 -9 935 tarih ve 3328 nu

maralt gezete•İl:in d6rd8ncö ıa
btfeaiodekl pyri menkullerin a~ık 
artırma ilioıuın 9oacu ıahrındaki 
No. 598 yaııtaeağı yerde ıebvea 
58 yazılmıı ve ilinıo S inci mad
desinin 1-2 inci Tetria yazıla· 
cağı yude sehvf'n 12 iaci Teırin 
diyr. ya11w.-aı11d6•eltiiia • 1 

~----~~~~~~-------
Bu mes'tleoio sureli halli Ya 

goalıvya' aın balcimiJ etine ait bir 
it iıe de son zamanlarda Jlpıla 
gelmekte olan decJıkodulıra niha
yet vermek için -ho iıin aeri bir 
ıurette bal edilmeıl bir bakikit 
olmuıtut • 

[ Garin Hardt ] 
Siie izah edecek ve günahlarının afıını istiyeceldir. Almanca aödüdür. 

gP.le~ek film: 
Mari Beti ve Jaır- murat tarafından yaratılan, sesli sinemanın icadıa· 

dauberi yapılım fılmlerin en iyisi 

ıecelıfl) 

yakında : 

Hallıımızın mahbubu ( Milton) 
( . . ... ) 

5857 



~yfa 4 

dışbakanıl ___ B_e __ ı_e_d __ i_y_e ___ i_ı_a_n __ ı_a_r_ı __ ~J 
- Birinci say[ adan artan - _ _ 

den doğmuştur . 
Bu güveD Balkan Antaottn 

karulmesından çok daha evH~I 

kendini göstermiıtir . Antantının 
kurulmasını zaruri kılan da bu 
olmuıtur . Antantının ilerleyiılc· 
ıini anlatan ve ilerideki gelişme 
liDi gannti eden de budur ve en 
aoa günün bu ağır hadiseleri 
içinde uluslar sosyett>sİ paktına 
her zamandan f 11.la sadık bulun 
doklarını burada ıöylemek öde 
vini Antant hükumetlerine yük
le1ın de itte bud.ır . 

Balkan Antantı devletlerinin 
aloılar ıoıyeteıi konseyinin dün· 
ya barıflDI koıtarmak için verdi· 
ji emt>kleri içtea. bir ilgi ile ta 
kibetmektedir . 

Bu emekleria barıtcıl ve doğ 
ru &ir kotarm&JI eri~mesi dile
tindedir . 

-~ -.._......-

Har • .ı patlamak 
üzere .. 

- Birinci say/ adan arlan -

laawa blcumlırından korkan bir 
çok Habeı •• yabancıl.r bahçe· 
lerinde eiperler ve sıtoaldar kez
mıktadnlar . 

« Renter • ajıa11aın ötrendi· 
iin• gire Habeı imparatorunun 
ba baf ta içinde çok önemli karar
lar almHı muhtemeldir . 

Londra : (A.A) - .. DailJ 
Telıraf ,, gazeteainin Kıbire ay· 
tannta bildirdiğine gör" İtalyan. 
lar Trabluataki kuvvetlerini So 
mali arfer )eri ile kuvvetlendir· 
•ekte •e doğu Afrikasına Trıb· 
Jualu aalleJler ıöadermektedir· 
)er . 

İtalya bBldlmeti askerlerİDi 
y ve dıl Uibartle ıynı olan dü§· 

maoJarale kırıılaıtırmımak içia 
bu tarzda hareket etmektedir . 

Mııır - Trabluı ıınmoda 
toplaamıı olan kuvv tin 20,000 

olarak tahmin edılmoktedir. 
adan bıık İtalyanlar ın deni~ 

den itibaren Jurabubaya kadar 
rdtn 150 milltlc bir mesafe 6ze 
ıinde 3 dike li t 1 batb kurduk 
ları haber ver"lm ktedir 

Kahire: 16 (A A) - SU ba 
ka•ı; duğn sahada bir tefı iş gnisi 
yapmağa karar vermİ§tir. 

Kendtsioe ordu ger.el milfet· 
ı ve ımırlar dır ktörü refakat 
ecıktir. 
Loa~ra: 16 (A.A) - "Dt-yli 

Telıraf,, gazetesinin haber ver 
itine göre düa Maltada ııa· 

aki 3 eıairD~me yazımııtır: 
1- Halkta endite uyrndırt 
yela11cı laaberlerin yazılmaeı 

r •JI kadar hapis ve 20 liraya 
adar para ceaılarına çarptın 

ktar. 
2- Malta ilbayı, ıeael diiae
ıanr weıece mahiyttte mev· 
ar üaerindek yııılar yazan ı• 

teleri ihtarlı ve1a ibtar11z ola· 
ak kapat•ık ve ten bıreket 

enleri 6 •1• kadar bıpiı ve 100 
tlJI kadar para craaaına çarphr· 

Is 1etkeaioi haiz bulanmakta· 

3- lıbıJ, •JDİ umanda ya 
••ll•ı mevıimıiz ıöıdlğl neı 

J•t Ye r . ·teleria Malta,. firm•· 
ai J•• edebilecektir. 

oktor Ali Hıkmet 

Bel('diye daire ve şubelerinin bir senelik ihtiyacı olan evrakı mat
bua açık olnrak eksiltmeye konulmuıtur . iğreti tutu-n parası yetmiş 
li rudır . 

ihalesi Eylfilün 20 inci cuma günti saat on beşte Belediye Daimi 
Encümeninde yapılacakttr. 

isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün yazı işleri kalemine 
ve ihale günü de saat on beıte Belediye Daimt Encümenine teminatla· 
rile birlikte gelmeleri ilin oluuur. 5800 4 8-12-17 

Belediyeye ait Reıatbey malıallesindıJ ve Necııti bey ilkmektehi kar
şısındaki pararlJe bulunan 565 metrtt murobbaındaki 6 numarala arsa 
açık artırma ilo satılığa çıkarılmıştır . 

lğreli tutum parası on yedi lira.ılır. 

ihalesi ilk Teşrinin birinci sala günü saat on beşte bt·lediye daimi 
ancümeniode yapılacaktır. 

isteklilerin şartnamesini f(Örmek üzere hor gün yllzı işleri kalemine 
ve ıhale günü iğreti tutum parası makb'Jzlarile belediye encümenine 
gelmeleri ilAn oluour.5845 14-17 20-24 

Doktor operatör Noman Bedri 

Doğum ve kadın hastallkları birinci sınıf 
mütehassısı 

Eski Tıp fakültesi muallim muavinlerinden 
Hastaları her elin 9 dan beşe kadar Bazar başı Nurinin evi karşısında 

hususi muayenehaneıinde ka~ul eder 5698 

Düzeltme 
15 - 9 - 935 tarih ve 3328 

numaralı nuıhamızlD üçBDcl sabi 
frsinin 4 üncl ıtllUDUDUD ortaaıa· 
daki Adana birinci a1li1e ticaret 
btakuk mahkemesioin ilinıaıu bıt 
tarafında Çiaulıdan yazılara;ı 
yttde ıebven Çaadırlıdaa yazalmıı 
olduğundan dlzeltiriz. 

Seyllan YUlyati nafla başmühandlsll
linden : 

Nafia dairesine ait hurda yol 
ed vatı pazarlıkha verilmek üzere 

1 
( 94 ) lira ( 50 ) kuruıla artırmıyıı 
konulmu~tur. Artırma; 935 senui 
Eylfilun otuzuncu sah günü saat 
onda Kaı şıyakada Nafıa anbarında 
yapı l..ıcaktır isteklilerin ıartoame
ainı görmek için Nafıa dairesine 
ve pazarlığa g•rm ·k için de Kar
şıyakadıt Natia anbarına gitmeleri 
bildirilir. 5858 

Sat• lillylti daill Ellilıilfll: 
(40) Lira maaılı Ceyhan HusoSI 

Mub&1ebe memur ıefıkliğiJiçin bu 
ayın ~ üocö pa~rteıi gönü mÖ18-
baka imtihanı açılacaktır. 

lateldi olanlarm mektep ,ehı · 
ddnamelerile evvelce memuriyette 
bulu nmuı iteler ilişibiz m111bata
larını ve Hkerlikça al4kaları ol
madığ1na dair vesikalarile 1ahbat 
raporl11rrnı alarRk müsabaka günü 
saat onda VilAyet Hoeuıl Muha
ıebe mlldürlülOnde hazır bulun
malara bildlrılir . 5818 

9-13-17-21 

- c. ·•••••llldıı: 
Kozan adliyeıinin 600 Jirabl 

'22-30 

Adana ıOzasl dlraktörlüliind11: 
( 480 ) Lira keşifli müzenin ta

mirat. yedi gün müddetle ve pa-
zarlık suretile münakasaya konul· 
muıtur. Keşif \e şartları anlamak 
istiyenlerin her gün müzAye ve iha
le günü olan 18 Eyltll 935 çarıam
ba günü saat dokuzda kültür di · 
rektörlüğünde l<'planaca komisyon. 
da hazır bulunmaları.5834 
12-13-14- 15-17 

orta taclı okula diaktlrlillOıdll: 
Okulamaza Kız ve Erkek talt!be 

kayıt ve kabulüne dev ım edilmek· 
tedir. Fazla maltlmat için okul di· 
rektörlüğüne müracaat ed lmesi. 

17-19-21 5859 

l Toroı fabrikasından: 
1 
Saygı değer nıılıterllerlmlıtn 
nazarı dikkatlerine : 

Fabrikamızın çalıımıya,:başla 
dı~ı gtlndenberi iane çiğitinilJu 
karJan alanlara aynenJ, aı bardın 
alanlara bir kilo pamuğuna~ nltı9'a
bil ıki kilo çilit vetilmektedir.Bun 
dan ıonra da ayni tekilde ç=ğ·ı 

verilecPltini ilin eyleriz. 5844 
14-17 

ÇI~ Flllklsl llrlktlrlililldll • 
Fabrikamısda iane pamuğunu 

ç.ıktirea muhterem müıterilerimi• 
d· n oilidini anbar edenlere bire 
iki heHbile çiğit vırileotği ve yu 
karıdan almak iıti1enlerin aynen 
çititlcrini alabileceklerini ilAa olu-
nur. 5843 13-14 -15-17 

Fabrikamısdı iane pamupnu 
çektiren muhterem möıteriler:miz-

... . 
..... 

Dörtyol Belediyesin • 
den: 

1- Belediyemiz için Dörtyol 
iıt11yon teelimi alınacak kırk bet 

ton çimento kapalı zarf usulü ile 
ekıiltml1e konalmaıtur. 

2- Eksiltme gilnü 27-Eyl\11- 1 

935 cuma günü eaat 11 Je dir . ı 
3- 'l'ıliı>leri(:lth·iktlr saatten 

evvel Belediye encümenine t~klif f 
m ktuplartnı vermit olması •e çi
mentonun bozak elmamakEtıırtile 
bedeli bir gön:aonra tomam11n ve-
tileoeğiaJen iateklılerin bel.,di1e
mlıe müracaatlara il4o olunur .5851 

15-17-Jg 

Kiralık ev 
Erkt>k Lilfsi ve tütün:fabrikası 

yanında Bıy Manıuı Bozdotana 
ait ey kiralıktır. Geniş 11lonu, olta 
odaaı ayrı mathabı , bahçeai ve 
bodrum katı vardır. 

içeriatnde dahr.1 bekçi olduğun 
dan görmek iıtiyenler brr zaman 
görebilirler • 

PasarLk ye mukavele için Mez 
baha Nakliyat m'muru bay lhıana 
mürocaa\ etıinler.5803 5-6 

lal eaa çığıt VUI eceği ve 7u.. Aara rı ar 

mefraıat ibyaıı on bet gün müd . 
detle acık eksiltme ıaıetfle möna
kaıaya konmuıtur . Taliplilerin 
24-9-935 de Kosan müddei 
amamllit' daireainde o/o 7,5 pey 
akç11ile bulanmaları ve et.aha fas
la isahat almk ve prtaameyi gör · 
mek iıtiyenlerin de daha Once mtl-

j racaat etmeleri )usumu nan olu
n ur. 5856 

~~Dhtiğibldlleni ~n~ar ~1denlere bire ----.,---,--l---,ı:· 
karıdan almak iaUyenlerin aynen T T 
çiğitlerini alabileceklerini i14n olu- vatan hainidir 
nar. 5846 14 - 15-17 

T~QKfYE: 

llRAAT ... . 
E3~NK~I 

1 
Adana Erkek Öğretmen 
rektörliJğiJnden ~ 

1- Mtktebimiı:n 8 aylık Erıak mahrukat ve eebl;, f".. 
oıaAıda gösterilmtı ve 10-9-935 tarihinden itibaren 
dotle münakaaaya konmu9tur. k • 

2- Talipl.,rden ıeraiti anlamak ve nümuneleri gör•: ... 
her gün 18&t 10 dın 12 ye kader mektPp idaresine v:.~~ 
30-9--935 pazartesi giloü saat 9 da maarif mföiiirT 
cak komlıyonı yüz0le 7,~ teminatlara ile birlıktı, ıt1tllr 
olunur • 

Cinıi 
Rkmek 
Koyun eti 
Sade J•A' 
Marq pirinci 
Kuru faıulya 
lıtanbul makarnası 

)) Şeriyeıi 

Zeytun ya19 
Kesm., teker eterli) 
Toz ıeker (yerli) 
Tos 
Kışar peyniri 
E'1iroe peyniri 
Kuru 11oğan 

Pıtatu 

Domateı ıalçaeı 
Sirke 
Un ( **** yaldız ) 
Maden kömürü 
Mete kömürü • 
Sabun 
Arpa 

lirııtakın 
kilosu Cinıl 
45000 Yumurta 
13000 Yoğurt 

3000 Söt 
7000 Taze bakla 
3000 Taıe beselye 
550 Prasa 
650 Portakal 

1000 Karnebabar 
2000 Ubana 
2000 lspanak 
1200 Marul 
250 Karpuı 

1400 Pathcan 
1000 Tasetirim 
4000 domates 
750 Semi• otu 

1000 Tase fasulya 
1200 Tıze bamya 

70000 Tase ıoğao 
sooo· Kabak 
1200 Hıyar 

8000 Elma 

12-17-22-27 

U•alDI • •• 
&dua TGrk 


