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• • Havalanmız ! 
Dü§man uçaklarınm tehdidi al· 

undadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım ,::rektir. ı 
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ve çocuklar Maltadan Ulu önder Güney sırnnmızm ötesinde . 
lrıgiliz anavatao donanmasının bi1yük bir kısmı 
Cebeliittarika geldi, Akdenizdeki kuvvetler de 
Qrtırıldı. Fransız basını durumdan çok endişeli .. 

Brezilyahların ulusal 
bayramını kutladı -·-Ankara : (A.A) - Breıil)anın 

ulusal bayramı dolayısile cumhur 
başkanı AtalUJk ile doktor Geti 
lio Vargas arasmda aşağıdaki tel· 
graflar veJilmiştir : 

Arap birliği meselesi - irakda 
genel af-Filistinde manevralar 

~~-------·--------~--
Elkabeıden : 

ıa hükCımeti, afri~a masrafl~rına karşılık olmak üzere yüzde 
~eş faizli büyük bir iç borçlanma yapmağa karar verdi ·• 

S. E. doktor f1etulio Vargas 
cumhur başkam Rio de Jerıciro: 

Muuffer Hicaz hükumeti ile 
Yemen hükumeti arasında Taif 
muahedesi iki hükumeti birbiri· 
ne dostça bağladı. Kral lbni11uut 
muzaffer ordularına güvenerek 
Yemeni ezmek istemedi . Çüokü 
oıa da kilerde kudcşleriydi . Bun· 
dan sonra Arap birliğinin bir 
adımı olmak üzere Arap ve müs
takil Irak hükumeti ile Hicaz 
arasından muahedeyi bekledik . 
Müzakereler iyi ilerltmişti . Fa· 
kat lıaktaki isyan bu işi yarıda 

•hirc · 18 (A A) " l h t,. · . e e ram,, 
~,t•lı ~ııgiltereoın akdeoizdcld 

Cıı · 1 İııe b ~~o 44 psrçn hurp ge· 
n •hg olduğunu yazmakta· 
~ol• 1 Fil' .'arı 28 i skenderyede, 

~de •stınde, 6 sı Süveyşte, 20 
r. lldt ve 70 şi Cebellüttarik-

~•lıa 1 

liı ~ : 18 (A.A) - Yüzlerce 
'1 ~dını ve çocuğu ve Lıl· 

tıl, 81lada hiımt'He bulunon 
·it r ve dcoiz dradı eilelcıi ı 

rey . 
~di c gıtmektedıılnr. 
~ •j •ababa : 18 \A.A) - "Roy
~,;na, ayta, hno sandığına gö 
fıt ı Pı.tladığı takdirde İmpn

'IQ, l tnt) Larargahıııı Adi saba 
~ti lltacak ve uaçak ile bütün 

q~~•1ıı teftiş edecek tir. Ha 
ineli önemli mikdıırda 

1 18hn aldığından Habe 

ti'd b~ozin fıatlara yüzde otuz 
~'lia ~ Ylikselmiıtir. 
~ ~ · 18 (A.A) - Gneteler 

il 01lıitui görüşmelerinin 
~·~ti~ \'e Romanın cevabını 
"' 

1

1 ve endişe ile beklemek· 
• t 1 

\.1 •Yan - Habeı anlaş· 
~ h~ h~şlanğıcındanberi:ga 
~li~ ç ~ır zaman hu derece 

goıt,.rmemişlerdi. İn~i 

Brezilyanm ulusal bayramı mü· 
oasebetile ekselansınıza en içten 
tebriklerimi sunnr ve şabsi saade
tiniz ile Brezilyanuı bayındırlığı 

hususundaki issi dileklerimin ka
bulunu rica ederim . 

Kamil Atatürk 
S. E. Kama/ Alulıirk 

Cumhur bcışk.am 
Brezilyanın ulusal bayramı mü· 

nasebrtile güzel dileklr.rioize te
şekkür eder ve ekselaasınızıo sa
adet ve Türkiveuio: hayuıdırlığı 

hakkındaki içteo dileklerimin ka· 
bulunu rica eylerim . 

Açığı kapatmak için 

bnaktı. Veliaht İbnissuut seya · 
hatiode Bağdada uğrayacak ve 
dostluk muabcde8ini imza ede· 
edecekti . Müzakerelerin bundan 
sonra gayrsioe ulaştır1lmasın1 di
leriz . 

Kral, İbniunut İrak izcilerine ; 
Suriye hükumı tinin butçe açı "İraka rza veren, bana da eza ve· 

ğını kapatmak için müşterek ma- rir . Baoa ıevinç vertn de lrakı 
s lih butç,. sinio vermeği vad et· sevindirir,, drmişti . Hicazın mü· 
tiği 316 hin liradan 175 bio lira· messili Bıığdadta izaz ve ikramın 

...... ııoı Suriye hazinesine yatırmıştır. b k d' B 
Yarm, temsil etllkler(llluslar adrna birbir/le ·çarpışması ------·--------- en üyüğünü görme le ır · 8 

şıoda Elbaşiminin ve içinde Essa~ 
---- :beklenen:lkl:baş : Ceyhan Haberleri : id Etgeyliini , Elşebi , l\IJhmet 

Jlabe§:İmparatoru:ile!Musolinininlhilstleri k .1 b C h Zeki velas erini o baluoduğu şim 
:hiçi bir sonuçJbeklememektedir. yayı uluı1ar=~ıosyetesinden geçe· 1 ayımız ey anda diki Irak kabinesi, Arap birliği· 

Mussolioinin gezeteleru verdiği cek bir kuvvet olarak t~likki et- ·• nin büyük adımını Sltmık fıraatı· 
diyev ve İtalyab bakan1ır kurulu mektedir. Ceyh

0

an ( özel ) - İlbayımız "' bilmezlerse bu fırsat bir daha 
nun yakında vereceği haber alınan Paris : 18 (A.A) - "Maten" Tevfik Hidi Byysal bu gece tehir- ele geçmez . 

• kararla,, logiliz bakanlar;-d~ gazetesine Romadan bildirildiği· li 24 post11iyle şaramıza gelmiı· ( • 
mu en kötii şeklinde mübakPrne ne göre:ltılyaa Mareşali badog· ler ve istasyonda llçe büyükleri rakda genel af 

:etmeğe:sevketmektedir. lio'nun Fransıda ikımeti ile Fran tarafından karşılanmışlardır . Irak Kralının tahta çıkışının 
sız başkumandanı general Gam· Parti binasında miıafir edilen yıldönümü münasebetiyle Diva-
len'in Roma gezisinin amac·ı ayni İlbay , gece saat ikiye kadar havı niye , Diyale ve Mcntefck isyan· 
ve süel bir 1ş b~raberliği te§kili- kurumu meselesini mevzuubabs lan ile Kerkük ve SOleymaoiye 
dir. etmiş ve yapılan faaliyet hakkm· deki tekavetlerdea mahküm olıııı· 

Sınırdıki İtalyan manavra- da izahat almışlardır. lar affcdilmişlerdir • 
lan ve beraberde kıtaat tahşidah Sabahleyin köylerde nilfus Filistinde manevralar 
şimdiye kadar başarılan anlaşma sayımı tertibatı ve saire hakkında 
ktsımlnmın bir sonucudur. tedkikat yapacak olan Tevfik Filistin hükumeti resmi bir 

~l Bunnrıla beraber henüz aolaş Hidi Baysal belgede yırın Adana· tebliğ neşrederek 15 Eylğlden iti 
;..ı ..ma olmamış ve imza edilm"miş- ya avdet edeceklerdir· baren İngiliz donanmasınin Hayfa 

tir. Henüz ihzarı görüşler yepıl- Bir yangın cıvaranda manevralar yaparak Fi-
maktadir ki bu görü§melerde Bu gere ınat 13,30 da Cey- liştioi müdafaa deoıomeleri yapı 
müşterek bnzi prı·rısip1er kabul hanın Caynak uremında iki biti cağının ve ordunun bu manevra-
edilruiştir. Bu prensiplerin tatbiki şık ev yanmıştır . lıra iştirak edecf>ğini bildirmiıtir 

iki hükumete ve gl"nel siyasa ic"p ş,.hir içinden çok u1.ak olan Elahsada petrol 
lanna bağlı olacaktır. mahalleden itfaiyeye haber gelin· 

Cenevre : 18 (A.A) - Br:tler reye kadar çitten ol•o bu evler Elabsada yapılan bir iskandil. 

kabul zamanımn yakında ılin , .. 
dilectğini öğrendik. 

Mısırda fngiliz uçakları 
İngiltere hükumeti yeniden 

3000 Uçak getirtmia ve Ebukar 
tayyare istasyonuna yerleştirilmiş 
tir. Mühendisler bunlardan 230 
unu bazırlemışlardır. Tayyarelere 
lazım olan mitralyöz, telsiz, dür
bin ve fotograf makineleri hazır-

lanmıştır. Tayyareler dikenli tel
lerle çevrilmiştir. Işıklar 8 den 
itibaren söndürülmektedir. 

Emir Zeyd 
Emir Zed, Irak bükiimetınin 

Berlin mümeasillğioe tayin edil· 
miştir. 

Fransız talebeleri Suriyede 
inceleme yapacaklarmış 

Elvadden: 

Geçen salı günü Mı:-sejari Ma 
ritim tirketinin Pronndas vapu
rile İskenderun limanına 49 
Fransız talebesi gelmiştir . Bunlar 

Komiaerliiin tertibettiği plina gö· 
re Suriyede ticaret ve ilcti11di 
tetkikat y•pacak ve ticaret odala· 
rı ile temasa gelecek Liyon şehri 
talebeleridir . Banlar, isken de· 

rundan Halebe ve oradan Hıma, 
Humus ve Şama gideceklerdir . 
Talebelerin Suriyede iki haftadan 
fazla kalmaları muhtemeldir • 

Halepte bir çete 
Halep zenginlerinden bir ço

ğu tehdit mektuplan almışlardır. 

Mektupları gönderen çete tayin 
olunan miktarı vermediii takdir· 

de öldürül~ceğini yazmaktadır . 
polis mektubu olanların yanında 

zabıta memurlara gezdirmekte
dir . 

----------··---~----~--

Yunan ajansı 

Çıkan bir haberi 
yalanhyor 

~ 9. 
ijııı '-'·----~ 

erde içinde bıiyıik faal/yeller görülen Adlsababadaki 

komitesi mesaisini bitirmi .. tir. Ô çı.ra 3,ibi yaomııtır . İtfaiye 6 da- de bol mıkderda petrol çıkmıştır. 
.. k k Atina : 18 (A.A)- Kondilisin 

nergeler ög"'ltden sonra İtalyan ve 1 a • yetişmiş ve yenğın yerine Petroluo muhafazası için lazım ge· 

'it llabeşlsları dış işler bakanlığı lwrcı'Qı ' ,ı,.l\ 'h 
1 ~ ..... al tilifınan yakında 
~•ı-.d aheş anlaşmazlığına 
~~ ı•t 111 

korkan "Pelit pa 
taı,111 etesj diyor ki: 

~ili t~ tehlikeli bir oyuna : 
lt1•ıaı .. 01

lerecek sebepler var·' 
~ ..... d 
'I ~"d urum yıllarn:ıdan 
~~'">ı;~.itrgin ve bu kadar 

ı.ı•li~ b lr. 
d~ aıttlıklarııı kaydeden 

tı Pari8 • 
• · htı ' gazetesi bılhassa "iM Yor· 

-~.. . 
i , •tılaşılıyor ki İngiliz 

'tdc -gorüım~ler:len 

« Figaro ., diyorki: 
Uzun zamandanberi devam e· 

den durumun sonucu yaklaşmak
tadır. Cenevrede dolaşan ıyl\yın 
tılara inaomak ve delegasyonların 
göstı::rdikleri bedbirıliği nazara iti· 
hara almak gerekirse bu sonucun 
çok feci olması mulıtemeldir. 
İngiliz harp gemilerinin akd~oiz-, 
deki faaliyetioin Ct!oevrede uyan
dırdığı beyacanı keyddedeu "Oe-
uvre,, gazetesi diyor ki: ! 

Görülüyor ki Cennre, Boma-' 
da toplanan Bakao konseyini hal f 

--, d· ~ 

~'· <;Q ilkteşrin - Pazar 

1- t ~el Nüfus sayımında 
6 ~ -L~' ttı j . 

~ saı. Ş•ne karışmamak, kayıdsız durmak veya 
~ G~n~ k . vermek yurda karşı yapılmış suçların 

... ,a ~ili lidur. Türk yurtdaşı höyle ağır bir suçtan 
I' acaktır. 

Başvekalet 

İslallst lk Umum Mıidıirlılğr1 

11 b b d. - k kralcılıg-ıa iıdeıine: yardım için 
Habeş delegelerioe Madarıg"' a ta- çe ay , fBr ay ve ıger memur- len tedbirler alınmış ve rala tel 

1 b. ı l ltalyıdan vait aldığını ve baoa 
rafından verilecektir. ar ızzat ge erek aci tedbirler graf çekilmişti.. 

aldırmışlardır . karşılık Yuoanistana Balkan an· 
Cenevre : 18 (A.A) - "Reu Jandarmaya ihtivaç varmış Urayın çok kuvvetli olan yın .J tantmdan ayırmak vadinde bulun-

ter,, ajansı aytarı bildiriyor: 
Beşler komitesi ltalya ve Ha· gıu teşkilatı iki dakikadı yangını Suriye Jandarma umum ko· duiuna dair yabançı kaynaklardan 

söndürmüştür . mandanlığının büyük mıkdarda çıkın haberleri " Atioa ,, ajansı 
beşistana yapılacak teşkilatların N. T. efrada ihtiyacı olduğunu ka>·d ve kati olarak tekzip etmektedir· 
son şeklini tesbit etmişti~ ~lada- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ft~~~~~~~~~~~s~~~~~~~~~~~~~~~~ 
riago buna dair olan muhtirayi 
buğüıı öğleden sonra ilgili büku 
metlerio delt>gelerine verect!klir. 

Roma : 18 (AA) =-- Be karılar 
kurulu Önf'mli Fina11sa) kararlar 
vermiş, fakt Beşler komitesi ka 
rar larrna cevab vermemiştir. Bu 
nun '. sebebi önergeler metninin 
vaktıuda gelmemesidir. Kurul cu-
martesi günü y,.niden toplnnacak 
ve bugün beklenen diyev o top
lantıda verilecektir . 

«Pıkkolo• gazetesi yalnız sila· 
hın vereceği tam tarzl halli Ce· 
nevredeo beklemek yanlış olacağı 
kanaat.oda israr etmektedir. 

Roma ; 18 (A.A) - Afrika 
masraflarını karşılamak üzere 
yüzde beş faizli bir istikraz çıka· 
rılacaktır. 

Roma : 18 (A.A) - BugünkO 
bakanlar kurulnca alınan Finan· 
111 tedbirler arasmda yüyde beş 
faizli borçtan baıka benzi o ve 
- Gerisi dördüncü say{ ada -
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Merakh bahisler: 

Hindin garip adetlerinden 
Hindistaoın; ne kadar karışık 

kavim ve kabilelerden, ne taban 
tabana zıdi nsanlardan mürekkep ol 
duğunu bilmiyenlerimiz yok gibi
dir. 300-350 milyon insaaı barın· 
dırao hu yer; bence, bir tezadlar 

mecmuudur: En büyük sen•etle en 
derin sefalet, oradadır .. Hindu
lar ile Paryalar orada bir arcıda 
yaşar .. En büyük şair - hakim 
tagor bir Hindli olduğu gibi, en 
sefil edam yıne bir Hintlidir .• 
Elinde taşıdığı çıkrık bir sembol 
mahiyetinde olan meşhur Mabat· 
ma CaDdi de yine o memlekette 
yaşayor .. . Şu, ( meafi mukave
met) kahuman, şu elinde taşıdı
ğı çıkrık ile, İngilterenin l\fan 
ç~stcr dokuma fabrikalarını, çok 
değıJ 2,000,000,000 dan fazla za 
rara sokmuş olan Hintli avu
kat ! ... Herkes , güciyle, silahiy
Je , ordusiyle , topiyle , tüfengi 
ile mi mukavemet ediyor; işte. o 
bunların tamamen ttksine olarak 
- HintJilere - , silahsız, ordu
suz , topsuz, tüfoksiz ve kansız hir 
mukavemeti tavsiye edeı ! ... Bu 
öğüt te, bizim •nlayışımıza taban 
tabana zıd değil midir ? ... 

Tezatlar memleketi olan Hin
di11tanda ekseriyet Hindalardadır. 
Bunlar Mecfisidirler . Lakin Hin· 
duluğu kabul eylemiş gibi görü
nen bazı knbılelerin adet ve an'. 
ao11larında öyle aykuıhklar, öyle 
şııılacak tarafları ,vardır ki ! ... 
Mesela, güaey Hiodistanda yaşa · 
yan Koorgları ele alalım : . 

- Bunlar; Hindu gibi görüo
meJerine '•ğmen, domuz eti yiyen 
alkollü içkiler içeo ; pirinç rakı
sını ve hurma şarabını kemalı 

afiyetle gövdeye indiren iosanlar· 
dır .. Halbuki, Hiodu dioi; sarhot· 
luk verici içki ve besinleri ( gıda 
ları ) yasak eder . Mukaddes Hint 
bitiklerine ( kitaba ) fgöre de , 
bunları içen; en büyük günahı ir
tikap eylemiş sayılır ... 

Koorglar buna önem verme
dikleri gibi , yemek yedikleri es
nada '- Hindular gibi -, yere 
oturmayıp ufak tahtalar, tokmak 
)ar üzerine oturur, ufak bir masa 

üzerinde yemek yerler •. Halbu
ki, Hindu kaidelerine göre, her 
ıey toprak hizasında kalmalı ve 
ona geçmemelidir ! ... Olsa olsa, 
toprağın üzerine bir hasır veya 
bir muz yaprağı fkoymağa cavaz 
vardır .. Sonra da, Hindu, aşağı 
tabakaya mensup insanların (Par
yaların ) piş~rdiği yemekle, dinin 
yasak eylediği yemeklere el sü'
mediği halde 1

- Koorglar -, 
bu lcaidelere de hiç önem vermez· 
ler ... 

Bir de, kıdinla erkeğin bera · 
berce yemek yeme meselesi var
dır : Koorg kabilesinden olan ka· 
dın, erkeğinioin &yemeğini yedi 
ği yaprağa elini sürmez ; oradan 
bir şq alamaz ! ... , Ve, mutlaka, 
kocasından sonra yemeğini yer!. .. 
Halbuki, pederşahi bir anana ese 
ri olarak, Hindularda, erkek, ye 
meğiodeo bir parçasını ayırarak 

muz yaprağının bir köşesine kor 
ve ka.Jın onu yiyebilir ... Bu; gü· 
ya , kadına hürmet eseridir !. .. 

dıktan sonra , bu lambaya inek 
yıığı) le bir fitil konur ; ve böyle
ce ateş kuvvetlendirilmiş olur . 
kadınlar, ayrıca, Hindu adeti veç
hile ' saya karşı da ibadetlerini 
yapmağa mecburdur .. 

Öaemli vak'alardao önce da · 
ha şatafath gösteriler yapılır . 
Bu gibi hallerde , bir horos ke · 

silerek ecdada bir mukaddes tas 
üz,.riode takdim edilir ki hu mu
kaddes tas ta her ailenin erazisi 
dahilinde bulunan bir sazlık içe

risine yerleştirilmiştir . Bu mera 
sime hiç bir yabancı iştirak eyli 
yemtz . 

Koorglar , Hindular gibi, ölü· 
lerioi yakıp külünü : serpmtzler . 
Yılın muhtelif zamanlarında ölü

lerine ya evde, ya dışarıda yemek 
verirler .,. Hepsinden garip ola
rak ta, Koorglılarda dul kadınlar 
daima beyaz elbise ve beyaı örtü 
ile matt!m tutarlar ... Bu beyaz 
elbiseli ~e örtülü matem , kadın 
iki defa evleninceye kadar d"vam 
eder . Hindu kadını i~e bir ikin
ci defa evlenemez . 

Yine bu kabilenin ölüm me· 

rasimi bayii şayaDl diLkattır: Ara· 
larıoda birinin öldüğü zaman , 

ölenin öaündeo silahlar atılır . 
Her aileye haberci gider . Bun
lar, bir kadın ve bir erkek ol
mak üzere yardımcılar gönderir. 

Merasimi mahsusa iie yıkandıktan 
sonra, ölü, evin orta oaasına yer
leştirilir . Yanında, yarım Hindis
tan cevizi kabuğundan yapılmış 

bir lamba vardır ki yanar tutulur. 
Bu _lambanın yan tarafında da 
bir kap bulunur . Artık, ölünüo, 
önünden ahbap ve tanıdıkları 

geçmeğe başlarlar. Aile mezarlı
ğını taşındıktan sonra, dostlar bi
rer, birer ölünün önündeo geçe
rek sığ şehadet parmağını ısla· 

tır ve ölünün duda.ğına sürer ; ve 
tabağa da bir miktar para atar
lar • Bu iş de bitince ölünün üs
tündeki süslü ı~yler alınır; lamba 
muhteviyatı üzerine dökülerek 

toprağa gömülilr •. Bu, son me
rasimden bi.ın evvel akrabadan 
bazıları ortadan kaybolarak yarı 
oruç tutmağa başlar . 

Böylece ortadan çekilen , kay
bolan kimsrı saLahleyin iki kap 
ytmrğioden vazgeçer ; her öğle 
vakti yıkanır ; ve kendi kendine 
biraz otla pirinç pişirir . Bundan 
bir parçasını kargal!\ra verir. 
HunlRran , verilen yemeği ölü na· 
mına yedikleri farz olunur. Bili 
hare , yapılan bü} ük bir gösteri

de şarkılar söylenir ; ve ölüye 
sükunet ve şerefli bir dirili§ niyaz 
olunur . 

Koo•glartn düğünlerini Breb 
menler akdeylemezler . Bayram · 
Jarıuda ve silaha tapınış günlerin· 
de de yine müstekilen icrayı şa
dumaoi eyledikleri görülmekte
dir . 

Hulasa : Hindistan , işte , 
böyle karma karışık kuvvetleri ; 

hiribirinden çok farklı din ve 
meıhebleri toplayan ve büyük te 
zıd)Qra salına olan bir geniş ülke-

dir. Biz .• yukarıkı yazılarımızrla, 
Koorglar; her büyük familya. 

nın müessisleıine karşı büJ ük say 
gı ve tapınma gösterirler .. Bu
na sebep olan bir kimse kahra
mandır . Öylece ,takdir ve takdis 
olunur . Şeci birer muharip olao 
bu adamlardan her biri '- tak
dis olunan adamlar gibi -, gü
niin birinde bir kahraman olma 
ğı candan temenni ve niyaz eder· 
ler. Bu maksadla , evin bahçesi 
nin bir köşesinde hu~usi bir ma 
hal ayrılmıştır . Baranın tavanın
da daima yanan bir lamba asılı
dır. Sabah, akşam trmizlik yapıl · 

onun bir safkasını topluca bir tarz 
ı da ifadeye çalıştık .. 

R. Mağden 

Bir arabacı arabacıhk 
yapamıyacak 

Bir müşteri tarafmdao araba 
sında unutulaı. bir çantayı inkar 
eden arabacı Mustafanıo Uray 
encümeni lcarariyle arabacılık 

yapması yasak cdilmiıtir. 

Türk 6Szii 
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Yurdumuzda 1 
Şeblr Dayakları Zengin petrol kaynaklan J 

bulunuyor. -----------------------· 
Haber aldığımtza göae ekono· 

mi Bakaohğıua bağlı olan maden 
arama enstitüsü petsol arama işi

ne son güulrrde lönem vermiştir. 
Enstitünün üçe ayaılan arama 
kollarının çalışmaları her gün 
biraz daha genişlemektedir. 

Mardin vilayetinio .Basbidio 
çevresindeki sorıdaj işleri ilk müs · 
bet netıcelerini vermiştir. 

Alman petrol mütehassısı, bu 
çevrelerio eo zengin petrol kay· 
oaklariyle örtülü olduğuou öne 
sürüyor, Bu itıharJa buralardaki 
aramalara çok öaem yerilme~te
dir. 

.Müref tede de petrol eserleri 
gösteren aarzide sondajlardan eyi 
neticeler ümit edilmektedir. 

Petrol arama kolu, memle· 
ketin petrol bulunmaı muhtemel 
olan diğer yerlerinde de araştır
malar yaptırmaktadır. 

Maden araştırma enstitüsünün 
ikinci bir grupa da diğer maden 
ler araştumaktadır. Ayrıca Bulgar 
dagl simli kurşun madeninde de 
etütler yapılmaktadır. 

Üçüncü bir grup da lioyitlerle 
uğraşmaktadıa. Bu grupun çalış· 
ma merkezi Tav şanlı ve Kütahya 
mıntnkalarıdır. 

Mersinde 
Yeni bir iskele daha 

yapıhyor 

İhracat faaliyeti her yıl bir 
az daha artmakta olan Mersin li
mauıoda iskeleler kafi gelmemek 
te ve bu yüzden bir çok zorluk
lar çekilmekte idi . Bu durumu 

göz öoünde:tutan Mersin arayı yeni· 
den bir iskele d.ba yaptırmaya 

karar vermiş ve projesini hazırla 
tarak münakasaya çıkarmıştır . 
Yeni iskele şimdiki uray bina· 
sının karşısından denize açılan 

ıokRğın bittiği yerde kurulacak 
ve yalnız ihracat iskett-si olarak 
kullanılacuktır . 

-Yeni Mersin -

Kon yada 
Beyşehir gülü ve 

Sarısu 
~ 

Bey~~hir gölüne sarı suyun 
akıtılmeııoa aid olan projede su 
lama jdaresince hazırlanmış ve 

onaylamak üzere tarım bakanlı

ğına sunulmuştur . 
Bu pıoje tanmnin bakanlığınca 

onaylanmasını müteakip derhal 
işe başlımdırılarak gereken ka 
rar en çabak eraç!arla yağmur 

ve ku mevsümüoden önce yaptı· 
rılacak ve gel~cek yıl sulama işi 
oi kolaylaştırmak için su, göle 
akıtılacaktır . 

Başkaolıkça bu işe de esasın· 
dac ö nem verildiğinden yakında 
kanal işir.e başlanacağı kuşkusuz 
dur. 

Amerika da 
Pamuk azahyormuş 

Tutulan bir istatistiğe göre 
1933 temmuzucdan 1934 yılı 
temmuzuna kadar 12 ay içinde 

1 

Amerika 7,921,000 balya pamuk 
ihraç edilmiştir • 

1934 yıla ile 1935 yılı arasın· 
deki on iki ay içinde ise ancak 
3,826,000 balya ihraç edilmiş· 
tir • 

Amerika pamuğunun azalma
sı, pamuk almak ihtiyacaoda oJan 
memleketleri başka ülkelere baş 
vurmağa mecbur etmiştir . 

Bu durum, Amerikayı 150,-
000,000 dolar zarara uğratmış . 
hr, 

Atatürk h~ykeli 

Üzerindeki örtüler 
kaldırıldı 

Cumuriyet alanında dikilen 
Ulu Önder Atatürk heykeli ile 
buoun çevrelerinde buh:ınan ve 
milli savaşı temsil eden üç küçük 

heykelin Üzerlerinde bulunan ör
tüler kaldırılmıştır . Halk bura· 
daki bahçeye giderek seria hava 

almaktadır . Yakıoda balkın bu-
rada oturması için sıralar da kona 
cakhr: 

Atatürk heykelioin, abide ko· 
misyonunun saptayacağı büyük 
günlerimizden birinde açılış töre· 

niyapılacaktır . 

llbayımız geldi 

Genel nüfus sayımı hazırlıkla
rını yerinde görmek üzere Ceyhan 
ilçesine] gitmiş olan ilbay Tevfik 
Hadi Baysal , dün öğleden sonra 
şehrimize dönmüştür. 

Sebze pazan 
Bu yeri şimdiden 
onarmak lazımdır 

Toptan sebze satılan pazar 
yerinin toz ve topraktan geçilemi-

yecek bir halde olduğu ve ileride 
yağmur mevsiminde huraya gir
menin çok zor olacağından şim· 

diden boramın çakıl taşlarile dö· 
şenmesi okurlarımız tarafından 
istenilmektedir . 

U rayın burasını ooarması li 
zımdır. 

Sepiçi esnafı yeni 
yerlerine taşınacaklar 

Sepici esnafının Recai Niya· 

zinin bahçeıiode ve ırmak kena
rında bir yere taşınmaları karar 
altına almmış Ve! şimdiki yerleri 
de zabıta vasıtasiyle mübürlen· 
mişti. 

Sepici esnafiyle Recai Niya· 
zi arasında dün fiat hususunda 
bir uzlaşma yapılmış olduğundan 
bu esnaf yakıoda yeni yerlerir.e 
taşınarak sanatlarım yıpmağa baş 
lıyacaklardır. 

Mühendis Zekai 

llimiz Bayındırlık direktörlü
ğünü vckaieten yapmakta iken 
ayrılan mühendis Zekai , Zongul· 
dak Bayındır"lık dircktö: )üğüne 
atanmıştır . Mühendis Zekai , bu· 
radak• işlerini bitirmek içirı şelı· 

rimize gelmiştir . 

ikinci nevi ekmek fiatı 

Un fiatının bir mikdar yüksel
mesi yüzünden ikinci dürlü ekme 
kilosunu uray encümeni karurilo 
on para ek yepılmak suretile 7,5 
kurnştı:ın satılmağa başlnnmıştır. 

Birinci dürtü ekmeğin kilosu 
evvelki narh mucebince 8 kuruş
tur. 

Uyuz kediler 

Bunlarla önemli bir surette 
savaş yapmalı . -Son günlerde evlerde, lokaııtu

larda bir çok uyuz kediler peydu 
lanmıştır. Bunlar evl11rJe ve lokan
tıı lardn yemek masalarının üıerinde 
dolaşmakta vo yemek tabaklarını 

yalumaktadır . Uray bayt.ırlığının 
köpeklerle ynpt ğı gibi, zarardan 
başka hiç bir işe yuramıyon b11 kc· 
tlilcrle ue önemli ~avoş yaparak 

h~lkı kurtıırm ıldrı luı otl•r. 

Lokanta ve 
kebapçılar 

Buralarda temizliğe dikkat 
edilmiyor. 

Halkın yaz günleri en ziyade 
baş vurarak karınlarını doyurduk
ları yerler lokantalar ve kebapçı 
dükkdnlarıdır. Çünkü bir çok o.y· 
leler boğ ve yaylalardadır. Bunun 
için lokantalar ve kebapçı dükka.n· 
hırı sabah akşam tıklım tıklım do
ludur. Bir ktsım lokantalarda kap
lar, kaşıklar ayice !yikanmamakta 
ve havlular sim siyah kir içinde 
bulunmaktadır . 
Rt' ndelenmiş buzlar tozlu ma

salar üzerindedir . 
Kebapçı dükkdnlarında ise te

mizlik işi bundan daha berbattır. 
Gözleri çapaklı, üst başları pis ve 
önlüksüz çıraklar insana çok iğ· 
renti vermektedir . Bir çoklarında 
terazi yoktur. Kıyme veya tikeyi 
istedikl~ri fiata satmaktadırlar. 

Bunun için Uray zabıtasının bu 
gibi yerleri çok sıkı bir kontrol 
altında bulundurması ve bu 
hallere meydan vermPmesi lazım
dır . 

Yıldız ve Seyhan 
Parklarına biletle 

girmek yok 

Seyhan ve yıldız parkları çalgılı 
gazioolarında oturmakta olanlardan 
aloan bugünkü girme ve içme parala· 
rıodan fazla para alınmaması uray 
eocümeniı.ce karar altına alınmıştır. 
Yalnız bu gazino sahipleri yeni bir 
saz veya varyete heyeti: getirdikleri 
vakıt fiatları artırmak isteyince uraya 
bildirmek mecbariyetioderlirler. Uray, 
fiatıo artmasını onayladığı takdirde 
fazla para alınabilecek ve bunun zıd
dına gidecek olan gazino sahipleri 
para cezasına '.çarptırılacaklardır. 

Biletle gaziooyr girmek usulu da 
kaldırılmıştır. Herkes içtiği şeyin pa· 
rasmı verecektir. Fiat listesi antrede 
herkesin görebileceği yerde asılı bu· 
luoacağmdao buna dikkat etmek la· 
zımdir. 

Bir öğretmene izin 
verildi 

Aflak köyü öğretmeni Rifat Uğur
luya altı ay izin verildiği Kültür ba· 
kaohğından ilbaylığa bildirilmiştir. 

Sağhk ve sosyal yar
dım d4rektörü 

Sağlık ve Eosyal yardım direktörü 
dok tor Ilüsoü Muhiddın Sıhbiıt ince· 
le melerde bulanmak için dün Saim

beyli ilçesine gitmistir. Oradan diger 
ilçelne gidecektir. Kendisine bura
da bulunmadı~ı müddetce merkez 
hükumet doktora l\Iazhar Cemil ve· 
killik edecektir. 

Oçyüz lirayı kimler 
almış? 

Everekli koyun lecimerlerinden 
Şahap oğlu İıhakın irmakta yı
kanırken kenara bıraktığı elbise· 
sinin cebinden üçyüz lira parası
nın o bölgede dolşmakte olan sa
bıkalılardan Cumali, Cebbıu ve 
Kör KeJeş taraflarından çalındığı 
ıikay~t edilmesi üzerine her üçü 
de suçlu da yakalanmıı ve tabki 
kata başlanmıştır. 

. 
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Kalekapı civarmda , 

M. Rifat eczunesidir 
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- Kaçakçılık 
taçakçı yiğit midir, it midir?. 
bi•tınıız, hapishanede rast· 

r konuşm•yı bize şöyle 

~ç ıy evvel, kıçakçılıkt•n 
ltfı tutulup altı seneye 

Ol 01mu,, paugudus bir ka
ı..'0 Cinıliyle o gün yaka 

y• ko!'' tak ılan Kocakafa Re 
~ O§llJa}ırı: 

· · ~ - Ho§ geldin delikanlı . 
ij •kılını.. e bün~r göster 

8'n de bizim gibi bu akıl· 
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~ ttrınu ıoracak kimse olı 
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~hy •tit, ben bu gidiıa
t lı ~rılaoııyorum, ıen 

'--._ gornıoyon, birıey de 
Qaa Yarın ,baıın• bir 

Neyse, itler iyi gidiyordu ya , 
bu ıııklar işi bizi kötü etti .. 

Yakalandığımızın ertesi günü 
bir köye gelmiştik, köyün muh
tarı b ize sorguda bulundu, biz de 
halimizi ifade ellik. Muhtar dedi 
ki: 

Ovlan, ışıklarda kimseyle an
laşam•dınız mı? Biz de, orası ak
lımızdan geçmedi. Dedik. Sonra 
dedi ki, (ovlan onu rdemediniz, 
hiç olmazsa l:ir yiğitlik yapıp da 
kıçmanıo bir yolunu da mı bula 
madıoız'? ) Ddedi amma onu akıl 
edeınemedik .. işte emmi başımız
dan geçen bu! .. 

Cinali - (gülümseyerek oğ 
lum, sana muhtar iyi söylemiş ya, 

bir tarafını eksik demiş .. Siz Cin 
olmadan ıdam çarpmağa kalk · 
mışsınız. . Kaçakçılığın yiğitliği 

kaçmaktır. amma bir de onun İt · 

lik tarafı vardır. Seain kaçakçı 
dediğin; davarı gündüz yaylımd11, 
gece ağılda bekleyen it demektir . 
Kaçıkçı evvela it olur, sonr• yi -
ğit olur .. Ben dört sene kaçakçı -
lık yaptım, buraya düıüşüm ikin
cidir. Yani bu zenHtın içyüzü· 
nü öğrenmek için dağlarda, ba · 
yarlarda, aç, uykusuz it gibi çalı 
§ar•k öğrendim, öğrendim aroma 
ne edeyim ki kara yazım en son 
beni tilki gibi döndere, dolaştıra 
bu kürkçü tükinın• dDtürdü . 

Bu konuşmayı sonuna kadar 
dinleyen arkada,ımız hikayesini 
burada bitirdikten sonra dedi ki : 
Demek ki kaçakçılar ; yiğitlikle 
itliği , yani ia1anlıkla hayvanlığı 

birbirinden ayud edemiyecek ka 
dar cahil iD1anlumı1 .. Veyabui da 
bile hile " Şecaat arzeder keu 
merdi ktpti sirkatin söyler. ,, mi
ıali gibi nasıl ruh taşıdıklarını 
liıanlariyle söyliyen çiog~ne duy· 
gulu adamlarını§ . 

Böyle oldukla" h•lde namus 
lariyle elemek paralarını kazunan 
bir takım günahsızları da kendi· 
lerine yard ı mcı yapmak için kan· 
dıııp ocaklarını ıöndüre~ek kadar 
akıllan şeytanlığa eıiyormuı .. Te
miz ruhlu halkımızm safdil olan· 
lırından böyle soyu karışık, südü 
bozuk zehirli örümceklerin ağına 
dü§en oluı sa çok acırtm. Diyerek 
sözünü bitirdi. 

Biz de ayni duyguda olduğu 
muz için bu vak'ayı olduğu gibi 
yumaktan kendimizi alamadık ve 
§unları da o sözlere katmağa lil
zum gördük: 

[Ey delikanlı, savul, hak kar
şıdan elinde yıbaeci il paraeiyle 
ıeni kandırmağa gelen bir melun 
var, onun ıinıi bakısııına dikkat 
et, 18akıo onun selamına selam 
verme, sıkın onua kaodırıcı söz 
lerine cevap verme, sana uzata
cağı altınlar bugün b~lki gözıeri 

ni kamaştırır amma yarın seni 
hapisanenia bir köşuine atar, 
yurdunu yıkar, ocağını söndürür .. 
Sevgili kardaş, bu sözlerimi can 
kulağile dinle ve biç aklından 

çıkar mı!] 

--~-------·-----------
Habeşistanda kapanan 

gazeteler 

Aşırılık, her yerde ve her za 
mın ııırılıktır. Habrıistan bükü 
meli hile, ltalya ile arası hem açık, 
hem de çok gergia oldnğu halde, 
İtalyaya kartı halkı helecan ve 
heyecan içinde bırakacak yazılar 
yazdıklarmdan Oç gazeteyi kapat
mışhr. Gazetelerin •dları : "Habeş 

• 
11 B l "Ç -ıesı ., , arış yo u ,. , ıgırcı., 

dır. Gazetelerin direktörlni hapı· 
edilmiılerdir. Habeşistanda •ibda 
ne gızete çıkmakta olduğuna göre 
yarısı kapanmıı demektir. 

{ Tnrk Sözft ) Say fa : t 

SON DUYUKLAR San'at okulları islah 
edilecek 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Sovyet konuklanmız 

Eskişehirde fabrikala
rımızı gezdiler 

Moskova : 19 (A.A) - Gaze. 
teler Kayseri bez kombinas1nm 
açılma töreni münaaebetile Molo· 
tofun İsmet fnöoüne göndermiş 
olduğu selam telgrafı ile Türkiye 
başbakanının vermiş olduğu ceva 
hı yaymaktadırlar. 

Eskişehir: 19 (A.A) - Eko · 
nomi bakanı Celal Bayar ile Rus 
Misafirlerimiz hu gece saat 24 de 
Eskişehi ı e g elerek istasyonda H 
hay ve şeker fabrika sı direktörü 
tarafından karşılandılar . Geceyi 
vagonlarında geçiren misafirler 
sabahleyin saat 9, da şeker fabri
kasına geldiler. BuJBda ilbay, şar 
bay, parti balcauı kendilerini kar
şıladı . Misafirler iki saat kadar 
fabrikayı gezerek direktör Kazı 
mın izıhatlarıo1 dinledilt-r. Öğle 
üzeri ıeker fabrilcasimn verdiği 
şOlende bulundular. 

Öğleden sonr• boıka ıan•yi 
kurumlarmı gezdiler. 

Eskişehir : 19 lA.A) - Özel 
aylarımız hildiyor : 

Konuklarımız öğleden sonra 
Siloycu devlet demiryolları teşki· 
latını ve diger kurumları gezdiler. 
Bu geziş yedi)e kadar devam etti . 
Akıaı:n ıeker f abJik11ı tarafından 
fabrikada oaurlarma bir şölen ve 
rildi . Şölen umimi b!r hava için
de geçti . Kouuklarımız Eskişehir 
endüstrici bayatta gördükleri iuti 
zamdan çok mütehusi( oldular 
ve Türkiyeniıı hu alanda daha 
ileri adımlarla daha yüksek soauç· 
lar alm3ıı dilt-ğinde balundular. 
Konuklarımız ha akıam lzmite 
hareket edeceklerdir. 

Geredede kültür işleri 

Gerede : 18 (A.A) -Geredede 
kültür işlerine büylik bir önem ve · 
rilmcktedir. Önümüzdeki cumhu-

riyet bayramında açılma törenleri 
yapılmak üzere yedi yatı mektebi
nin yapı itlerinin bitirilmesine ça· 
lıtılmaktadır. Gerede öğretmen· 

leri kültür işyarının b!lşlcanlığında 
toplanarak yeni yıl okutma i,Ieri 
ve mesleH konu,melar yapmak
tadırlar. 

Kahireden Kapa at sırtında 

Bazı insanlarda üsnomal htre· 
ketlerle göze çarpmak hırsı var
dır . Bu tertip insanlardan yeni 

evli bir çift, bunllan bir kaç yıl 
önco beygir sırtında Viyonadan 
kalkarak Hindistana gitme~e ka

rar vPfmişle r. J926 yılı Nisanında 
Viya nndo.n bart·ket eden bu çift 
Macoristan, Yunanistan , TürkiyP, 
Arobistun ve lrun yolu ilo Afganis-

tano g~lmişl er. Afganistona vnrdık
lorı zaman oz ımaya rastlamışl ar. 

Türkistanda Sovyet işyarları 
ta rafından yakalanarak hapsellil-

mişler Oradan yakttiarırıı kurta!'
dıktan sonra Çine geçmişler, Çinde 
çapulculıırın eline ı.lüşmüşle r. 

LAfrn kısası , binbir belAyı at · 
}attıktan l!IOnra Kalkütaya gelmiş 

ler. Bugünlerdı ı Viyonaya dönmüş 
olan bu atlılar dillerde destan ol
muşlardır. 

Şimdi yeni bir preje hazırlıyor
larmış, yeni projeleri;Kahirede at
larma binerek Kap'a gitmektir. 

Bizde olsa ayıptır 

Jeponyıeda herkesin yanında 
soyenup giyinme ayıp 1&yılmaz. 

Tr.!nlerde yolculann çok defa a 
l.;ıkta~baıtao· aıağılelbise ve çama 
--=-~~ - - - - --

ııır ı leğiıtirdikleri. görülüyor. 

San'at mektAplerini 11lab için 
Fransa, Belçika ve Almanyadan 
getirtil,cek mütt"hassiılar, hu 
mekteplerin devlet sanayiile baş 
b•t• gitmesini temin edecek bir 
pragram bazırlıy•caklardır. 

San'at mektepleri idarei huıu· 

siyelerde Kültür hakanlığı idare · 
sine gitikten sonra, bakanhğın 

hu yıl bütçesinden ekliyeceği bir 
miktar ile bu mektepler genişle
tilecek ve Jaburatuvarları Alman. 
yanın Teknikum mekteplerine 
muadil olacaktır. 

Kültür . bakanlığı okullanmız 

üzerindeki ilk ıslahatı g,.niş mik· 
yasta san'at mekteplerimiz ilı.e

rinde tatbik etmeyi karar vermiı 
tir. San'at mekt,plerioe asıl ihti
sas ve meslek devresine başlama· 

Kilo F'iyatı 
Satılan Mikdar 

Eo az En çoL. 
S Kilo 
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apıma ı pamu 
Piyasa parla~ ,. 37 
Piyasa tf':mizi ., 
iane 1 38 41,75 
iane il 38,50 39.50 
Ekııpreıt 41,so ~.5o 
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HUBUBAT 
Bu~day Kıbrıs 

.. Yerli 3,25 •-""""------Men tane ,, 
dan evvelki ibzui müddet artmla Arpa 2.80 3,12,5 
cakt1r. Bu kısımlarda muvaffak o-l ._F ... a_s,.....u~ly_a ___________ 
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lanlar esas kıım• alınacaklardır. Yulaf 

--~-------·-----------Almanların teknik 
kudretleri. 

1914 yılında müttefikler ancak 
beş Alman denizaltı gemisini ba
tırmışlardı. Bu miktar 1915 de on 
dokuza, 1916 da yirmi ikiye çık
mışt ır. 1917 yılındn ve ' 1918 ilk 
kA.nununa kaılıır bunlardan 132 
tanesi batırıl<lı . Fakat bu son iki 
yıl içinde Alın'.lnya her doksan sa
atte bir denizaltı gemisi yapabili
yordu. du kadar ince makinalar
dan mürekkep olan bir geminin 
bu kadar büyük bir süratle yapıl
ması hayrete değer bir hddisedir. 

Son zamıınlarda Almaoyanın de
nizaltı gemaeri yapmığa t ekrar 
ması haberi, şüphesiz, lngilterPde 
endişe il~ karşılanmıştır . Çünkü 
büyük haı pte 18 Şubat 1915 tari 
hinden 1 1 birinci kdoun 1918 ta
rihine kadar Alman denizaltı gemi
lerinin batırdığı lngiliz gemilerinin 
sayısı 2677 yi bulmuştur ki orta 
bir hesapla her on iki saatte bir 
gemi batmış demektir. 

Şarlonun yeni filmi 

Şarlo bir çok ağlatacak gülünç' l 
hallerimizi arayıp bulan bir şah· 
siyettir. Yeni bir filim çevirmeğe 
başhyan Şarlo,bu filimde , büyük · 
bir fabrikada ışçidir. 

Yıllardanberi bütün iti gücü , 
ayni yerdA, ayni makineuin , ayni 
parçasına,ayni vidayı vidalamakta
dır. Günün birinde Şarlo sapıtıyor, 
fabrikayı bırukıp kaçıyor . Göz , 
kulak , burun, düğme hasılı her· 
t eyi vida diye görüyor. 

Şimdiye kadar filim buraya ka
dar çevrilmiştir . Arkıısmın naaıl 
geleceği henfü; belli dı ğıl. 

--~------... ,·-----------
- Bir arkadaş --

alacağız 

Gazete ve matbaa işlerinde 
çallıtırmak üzere ve uygun bir 
maaşla bir arkadaş alacağız. 

Lise, orta mektep veya Ti 
caret mektebini bitirmiş olanla
rw idaremize baş vurmalarını 
dileriz. 

----------------------
Müze direktörlüğünden: 
Pazarlıkla münakasaya konulan 

480 lira keşini müze tamiratına 
talip çıkmadığından bir hafta daha 
uzatılmıştır. Pazarlıkla verilecek bu 
işe istekli olanların 25 9-935 ı 
çarşamba günü saat 3 le kültür 
idaresinde bulunmaları. 5877 

20-21-22·- 24 

bir kadın aranıyor 
Çocuğa bakmak için bir kadın 

aranıyor . matbaamıza müracaat 
edilml1si . C 1 - 3 

Delice 
Koş yemi 
Keten tohumu 7,Zi 
Mercimek 
Sieam 11 

UN 
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_ Alfa ., 
Kambiyo ve Para Liverpul Telgrafları 

19 / 9 I 1935 ı Bankaeından alınmııtır. 

6 39 -Liret 
5 90 Raytmark 

Fraok"Franıız., 

Hazır 

1 inci T. Vadeli 
1 inci K. Vadeli 622 
Hint hazır 79 
Nevyork 

5 ~l Sterlin "lnıilis,. 
4 07 Dolar "Amerika~o-,.---! 
10 63 --=F~r-ın~k--:-:"•lı-v~iç-rr-.-.-'-'--- ı------ı---1ı 

DİŞ MACUNU 
V~ FIRÇAN.IZI 

. .A..Li N~SiBi 
EC ZANESİNOEN ;4L!NIZ 

UCUZlıUIC. "' DOGRU/sl/K 
5370 116 

Yazlıll ılne•ada 

Bu guzel filmler muhakkak ki Alman filmleridir ve büyük fılmler 
de büyük yıld ızlar tarafından çevrilen filmlerdir. işte bu akşamdan 

itibaren gösterilecek olan : 

Oaaç kızlar llallbl 
Bütün bu evsafı sines inde toplamış çok güüel bir filmdir. Bir genç 

kız büyük oir hata işlemiştir. Bu hata ne olabilir? Bunu hu akşam 
büyük Alman yıldızı 

[ Garin Hardt ] 
Size izah edecek ve günahlarının alım istiyecegtir. Almanca sözlüdQr. 

Gelecek film : 
Mari Bell ve Jan Murat tarafından yaratılan, sesli sinemanın ica

dındanberi yapılan filmlerin en iyisi 

(Aşil geceleri) 
Yakında • • 

Halkımızın mahbubu ( Milton) 
( •• 1 •• ) 

Filminde 
5857 
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- Blrlrıcl sayfadan arlan -

muamele vergilerinin artır1lmas1 
da vardır. Bir buyurultu ile do
nanmanın kömür ihtiyaçları için 
Linyit tr:plarmm doldurulmasrna 
337 milyon liralık kredi koymak
tadır. 

Ceoevre : 18 (A.A) - Aloisi 
Mussoliniye durumu arılatm111k 
için Romaya gid c ktir. 

CeoGvre : 18 (A.A) - Bugün 
çıkan bir hildirikte deniliyor ki: 

Beşler kom'fesi konuşmalara 

esas olabilecek teklifleri kabul et· 

miş ve Başkanın iki taraf delege· 
)eriyle hemen dt ğ te (temase) 
gelmeğe mt n: ur edilmiştir. 

Cenevre : 18 (A.A) - Burada 
büyük bir asabiyet vardır. Genel 
olarak sanıldığına gö e beşler ko 
mitetıinıo bu .akşam iki taraf de· 

Belediyeyonit Reşııtboy m'\lıallesinda ve Necati bey ilkmektehi kar
şısındaki parselde bulunan 565 metre murabbııındaki 6 numaralı arsa 
açık nrtırmn ilo satılığa çıkarılmıştır . 

iğreti tutum parası on yedi linırfır. 
lhcılecıi ilk Teşrinin birinci salı günü saat on beşte belediye daimi 

ımcümeninde yapılacaktır. 

isteklilerin şartnamesini görmek üzere hor gün yAzı işleri kalemine 
ve ihrtlo giinü iğreti tutum parası mııko·1zlarile belediye encümenine 
gelmeleri ilAn oluour.5845 14-17 20-24 

Sebze halinde 1 ve 46 numarah sebzeci 
dükkanları kiraya veriliyor. 

Sebze hdlinJe 1 \'O 46 numaralı sebzeci dükkônları 1 - Teşriniev· 

vel-935 tarihinden itibaren (8) oy müddetle açık artırma ile icara ve
rilec•ıktir . 

ihnltı Tec;rini evvelin birinci salı günü saat on beşte bcleı.liye daimi 
encümen odasırda yopılucaktır. 

istekliler hır zaman belediye hesap işlerinuo şnrtnameyi gör~bi

Jirlor . 
ist klilerin ıhnle gün{j trminatlarile hırlikte belr u·yo encümenine 

legeleı ine bıldirdiği teklifler Ha· 
L şistıııa t . fından kabul edıJmi
ytcek tir. 

Loı.dra :18 (A.A) - İngiJiz 
lesin Home fleet dcdıldkleri ana 

gelm Jc .. i ilan olunur. 5870 18-21 -24-27 

fifonunlbüyük bir kısnııoın Cth-: 

lüttarıka gelmiş olduğuna dair bu· ı-
raya g•leıı te'grafl.ır siy sal çeven-
lerde h y etle karşılunmıştır. Çün· 1 • • 
kü an:ı f Jooun İskona açıkların 1 D.Demıryolları Adana ışletme 
da manavrada bulunduğu s:ınılı · 1 r . ' . ., . d • 

•• mu-
yordıı. Akd rıiz filosuna katılan 1 efllŞ lgtn en • 
gt-m lcr bulı an, lıood, rerow dı
Retnotları i eCouugeous uçak 
gemisi, birinci ve ikinci saf harp 

Krovuörler filolar, üç torpido 
muharibi filotıllası ve ikinci de
niü altı g~misi fılotilasınm bir kıs-1 
mıdır. 

Cenevre : 18 ( A.A ) - Beş 
lcr pomitui İtalyan ve Hsheşis· 
tatıa yap lacııık tekliflerin son şek 
]ini tesbit etmiştir • 

Muıolinioin komitenin öner 
gelerini kabul eımiyecrği Roma· 
dıo bildirilmektedir • 

Diğer taraftın Juroal gazete 
si de Sovyet, Danimarka dı§ ba 

kınlarının Btşl{'r k.omiteıinin 
önergr-lcrini protesto eden bir 
dilerge verdikle i i bildirmek
tedir . 

Londradan bıldirıldığine gö·e 
İtıdyaya karşı almnc,k z Cı i tt d 
lw leT lıaklaııd<l ft>vkalade gizi 

göriişoıtlcr cere> an ctm ktedır . 
Bu hu~usta y.pılıın öıgeJ r yal ıız 
dcoııowık mabiyt tte led irJ,.,j 
ihtırn tdİ)Or • 

A rsıulnsal S• !ihıy ti haiz bir , 
ıabsiyet '' Royler " ajansınn du · 
rumuu nnalıtarı Avusturya oldu 
ğunu söylroıi.ştir . 

İugiltereuin bi hasn kızılde
njzde bııva ve deniz lrnvv, tlcrini 
gittikçP. daha ziyade Etft:rber et 
ıiğitdfn bahs <len "Ekoı omi ga· 

ıtl si lngiJıererıirı şimdi lrn\\ ete 
b Ş"U rak g \Ş k duruma n 
<&cıjik\efa lbir uruma g Ç· 

m l le ol JLğu u ka)delto ktedır. 

Almau bürosunun Lo drnderı 

öğrecdiğioe göre Muıolu i Trabhıs· 
garbe kuv\'t-tler göocıermek su· 
Trııyle İrgılterenin mubtemrl bir 
huekttı önlemek istemektedir . 

Amele için yüzde 70 tenzilAt 

15 Evh11 935 t:ırihindtın itibaren beş kişiılen mürekkep olmak veya 
beş kişi ücreti v.erm .. k şartile Aydın hattı dah·l VH Erzurum -S:ırıkn 
mış, Bı.rsa-Mudonya, Samsun sahil hatları hariç olmuk üzere bitişik 
şebekedeki istasyonların her hangi birinden diğerine iş bulmak veya 
işten dönmek üzere seyahılt edecek amele için yüzde 70 teazilllt ya -
pılır. Bu tenzilAttan istiftıde etmek istiycn amelenin bulundukları yerin 
en büyük mülkiye m~murundan vo bu memurun b 1lunmadığı yerlorJe 
köy ilıti) ar meclislerinden birer vesika alıp istasyonlara göstermeleri 
IAzımdır . 

Fazla tafsildt için istasyorJlara müracaat edilmelidir.5878 

.---------..-.-------------- ~-------------------------------------------------
Salanik bankası 

karşısında 

Di; tab:bi 

Yusuf Hüsnii 
Bulunduğu seyııhntt n c.ıv<let 

etmiş ve hast lıırını kabul., baş
lamıştır. 5876 

20---22~24--26--'8 

Doktor operatör Noman Bedri 

Doğum ve kadın hastahkları birinci sınıf 
mütehassısı 

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

hususi muayenehanesinde kabul edor.5698 

24-30 

Bosnalı bay Salih fabrikasından: 
KnrşıyakutlAki fuhr'kanıız h ionc· 

- k. k ,. . 1 p ıımıgunu ft ·ı ır •n ·ıym: t ı muş 

t .. rilnim z 1 •u ~·iğ"ılin :ınlıa n r'ö. 

kiilıliiğiinde bir• iki nisb tirıd · ve 

yııktırıdun çırçır ultınd rn ~ııJ.kLı 

rında aynen çiğitlerini aloc ıklorı 

ildn olunur 5875 20-22-~4 

~-Paranı!---

1 
Boş yere h-ırcama ve har- ı 
cıyacaksan yerli malı al 1 l . -· 

1 

Kiralık ev 
Erkr·k Lise.si ve tütün föhrikası 

yanında B y ManEıur Uozdoğano 

ait ev kiralıktır. Geniş salonu, altı 

ot.lası ayrı mutba hı , ha hçPsi ve 
bodrum katı vordır. 

içerisinde dninıi bck~·i olduğun 

dan görmek istiyeıılor h"r zaman 
görebilirler . 

Pnzıırlık ve mukavele i~·in '.\iı·z 

bnha NClkliyat memuru Lrıy lbsa'la 

mÜl'acaat etsiııler.5803 6-6 

... 

Kacakcılar ,1 
vata~ h~inidir 

K A~ I 

1 
----------------------------------

Çilteban kapııc 
açıldı. ,,,! 

R . . .k k 'ğ ı ··b k kuınıar• "~ Etrer orııatızmu sıyatı , urac• er ve ıo re 
o • ç·ue 

ları ~ğrılarıne muztaripseniz vakıt geçirmeden JJ" 
koplıcasınn koşunuz. \'erir• 

Bir çok Jni htH!talıklarına, muannit ekzeınalara şifa 

Çifte han kaplıcasına rJ'' 
at1' ıt 

Se<liye ile gelea bir çok kötürümler yüriiyerek döoıtı 0tıst•-
n~ kaılnr f,·nnı n kobili iz \h değilse de senelerce. gob:ıdı~tııfl 
kudıııl ırın 15-20 günlük bnnyodrın sooru homıle k 
müştiir . 

Cifle han ko.plıcasırıtfl d•"'. 
' dan 

Radyo oktifıtosi dünyada mevcut bütün] koı.lıcalar 
sektir . 

Çiftehan kaplıcasındıt ";'' 
.. JoJtBfl IJlt 

~1isofirleriınizin her dürlü ihtiycıçhrı ılüşünulerek tl ~·'!, 
· · azirı09 ' ı>' miz yemek yapılmaktadır. Furunu, bakk llıyesı, g "-

beri vardır. Piatlar çok ucuzdur. -f' 
firen ücretleri yarı yarıya tenzilatlıd•'· 
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