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rta tahsil okulları 
hnenlerin yeni durumlarını bil
dro hiJltar direktörlaf{ine 6elJi 

okullarda derslere 30 Eylti 
günü baılanıyor 

ylUldığı ...... 
926, m ve 928 

ru.lmak&ad11. 
~.·fliiaal.t6rllilaii• ., .... 

IOllacu olarak hiç 
........ r .. al••••ı 

-=ak Ye ba doiP .. 

lularm yaıım iıleri bittikten ıon 
ra 929 doğumlulerıe okulıuz bara 
kılmımılarıoa çahıtılacakb,.. 

Orta öfretmen okuluna tir· 
mek iıteyen erkek we kız lisele
riyle öğretmen okulunu bitire•le· 
rio ımaçları dün erkek Qrdme• 
okuluadı vapılmııtır. 

Soralar kBltlr bakıelılından 
gBaderilmit we kült&r direktörü 
Yuaaı Kazım tarafandaa bir bey 
et laln•e açıl•lfhr. 

Dünkl ıınaç Tarih, Cogrıfya 
ve PedaioJiden olmuıtur. 

t•bii ilimler ııaaçlırına kimse 
t1rmeclltlnden aorular e~ılmam:W· 
hr. 

Basün de diter den ıruplara• 
•• ıirmek iıteyaılerin ıı•açları 
yapılacaktar. 

Geçe• 111 bu ıınaçlara ,ııen· 
)eri• .. ,111 çok iken bu yıl on 
kifiyi ıeçmemiıtir. 

• •• 
Tecim okulu öğretmenleri 

kıdroau daha klltür balraalıjı•· 
dan gelmemiıtir. 

·· stri planımız ilerliyor 
bolacla kurulacak olan de

-· .. yurdun ham demir 
~·tamamen karpJıyacak .. 

yılı aonlarıea doira tamamlan· 
•lf olacak ve boylece btt .eaellk 

dirrktörl Nural ı•roğramıo Oç buçuk .ened• bitl-
aıaya laareket et- ril•eai temin edilecekdr • 

1 Elektrik ve mad• itlerini 
• beı leoelik proğr•m Eti Bank &zerine alıcakbr • 

• r we kimyı Hna· 
-•I beprmak üze· 

---~ fuli1ete ıeçmit 

-... Sıfraaboluda 
olea Karıblkte ya

.. IDabadla çal111· 
lıaiteha1111 Graaiı , 

1erinde ince -

Kıy~eri bez fabrika11aın açıl
ma töreninde baluadaktan IOpra 
Rus1aya dlaea Sov1et heyeti Si· 
mer Bı•kın 1.tanltaJdeki fabrika 
lıranı bildirmiılerdi . 

Nı&illide bir sene7e kadar 
infl edilecek olaa pamukla fabri
k.anıa mr kineleri de Ruıyadaa 
ıeti ıiJecektir • Ereğli bez fahri· 
ka11 ıene baıınd• açıl•caktır . 

Malat1ıda da bir bez fabrika 
ıı 1apılacak ve bunun makineleri 
Avrupaya ıipariı edilrcektir • 
Projeleri laızarlıomıktadrr • 

Kayseri f•brikHı piyaHda 
çok iyi kartılaamıo , ıimdiJ• ka· 
dar verilen aipuiıler 5 milyon 
metreyi geçmio ve piyaıaya teıir 
J•pmat• baolamııtır . 

937 1ene1i 1011aada memle"eti 
mizin b&t8a pamuklu ihtiyact , 
Sftmer Bankın fıbrikalariyle te
mi• edilmit. bula•acakhr • 

ilkteırin - Pazar · 

nel Nüfus sayımı .. 

•• Havafarımız 1 
Datm•n açtıklanoıa tehdidi •I· 

bDd8dır • Bundan kurtulmak i~D 
ı DÇ8k kurumuna yardım ıerektir. 
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Uşak ceza evinde 
Mahbusların hepsi 

hapishane imalathane
sinde çah,ıyor 

•a •• •a •• • • 
urunumuz ıçın ~, ____________________________ _ 

Uıık: 26.(A.A) - İçiDde 250 
Je 'akın c.,.ah bulunan kundura. 
calalr, terzilik, pamuklu dokuma
cılık 1 mıraDgozlulr, 17na, demir 
itlr.rinde çıhımakt• ve oka1op 
yazma 6ireomektedirler . 

Ekonomi Bakanımız Celal Bayar ö
nemli tedbirler almayı kararlaştırdı 

7 llkteırinde müstahsil ve tecimerlerın 
kahşmasiyle bir toplantı yapılacakhr. 

Atalye iolerinde elde edilen 
klrın yarııı c.-11Jılara verilmekte 
ve yarııı da ceza eviein ihtiyacı
na 18rfedilecektir . 

Bir sporcumuz 
Ankarada öldU 

Aelrara: 26 (A A) - TUrk 
ıporu en kıymetli emekcilerlnden 
birini toprafa ıBmmüttflr. Te
ıekldllllodenberi umumi llerke
zia en çılıtkan D1eleriodan biri 
olan Hadinle ce••zeıi blt6a ıpor· 
colane ve keadiıini HYeD bii18k· 
leria lıtirakiyle Hacıba1ramdan 
kaldırdırık kara topr.klara yatı
rılmııtır. 

Ceoılede T ekitler Llr .. ı Ra
na, Umumi merlieı relll A•z, 
t1 mumt merkez ll7eleri Ye Ank• 
r••ın bBtüo ıporcuları hızırdılar. 
Gönderilen çelealderin UJlll 

1irmi1i geçiyordu • 

Ankara: 26 (A.A) - Celil 
B•yaran Batkarılrğı alhnda bakan· 
lak bin111ada 7 ilk teırinde fın-
d ıkllrımıı .. iltihNI, aLm, Atım, 

ambalaj " M•k larzleriyle dıt 
p .. ılan waaa ve nkip memle-
ketleri• wazi1etlerlal incelemek 
U.re mlltalaıil ve t&ccar mlmeı· 
ıdletlaia lftlreklyle bir toplanti 
y•pılmı11 bi•l•ttmlmlfhr. 

toplantını• millaim tarafından 
iltlb1al mahalleri olan Trabzoa, 
Gire10n ve Ordu rill,etleriadeki 
mt.cıbııllarlı tüccır mtlmeuil
terlaln laazır bulanduralmHı ali· 
mu.dar iba1lıklara tebil edilmiıtir. 

Toplaabya memleketimizden 
dit p1,.1atara külli1etli mikdarda 
~ •tan bltlıca ibrae1tç. aail
le .. erla de iftiraki mua•f•k ıörül· 
•ittir. 

Memleketimize hariçten ller 

Hne 7-8 mU,.. gibi mftbiaa 
bir HrYtt getiren ba mah•ulll
mllz ıon 71 ..... ıpekülaıyon me 
vıddı oı.utt-. Mallaulüo feyizli 
ve berelietli olduia tenelerde fi. 
atleria ylkHldiii bahıııeıiyle dl· 
tlrll .. ktedir. 

En büylk rakibimiz olan İı
ba•J•n•• bayıl fı•clık rekolteli
nln aıalmuıaa ratmen fındık
larımmn fiatleri mevlİm bati••· 
f1Ct•da ıimdiye kadar alıtematik 
bir tazdı •ndirilmittir. 

Bittabi bandaa Türk üretmen 
leri ve Türk tacirleri h61ük za. 
rar lara uğr.maktadır. 

Ekonomi Bakaalıta, bana kat'ı 
bir eillayet wermek için radikel 
tedbirler almıya kır•r wer•fdr. 

Baaden dola,. 7110/935 de 
yapalıcak ola• ıoplanbdı verile· 
cek kararlara bly6k elaemmiyet 
ıtfedilmektedir. 

Mezarı b•pede bir çok IÖJ
le•l•r 8ÖJlnvek merhaman 
1lksek meziyetleri, ıpora yaptığı 

hizmetleri ort•J8 dökllmOttür' Sinirler hala gergin 

Ankara da 
Yeni fakUlteler 

Ankarada bu yıl ıçıı.e1k oı... 
dil, tarih · cojrıf,a fakültesi bi 
nU1Dın onarma iti bitaıiıtir. Ya 

İtalyanlar; ''CenP.vrenin giJllJnç ·tek
lillerininden ıonra İtalya liiJtiJn hadi
·selere karfı gelmeğe hazırdır.,, diyor 

• •••••••• 
nadan ba.yırak talebe kı1dı ya - Ce .. vre: 26 (A.A) - Ulu 
pılacakhr • Da yal faldllteye 40 · lar -.,eten koate1i ltalyıa ele 
yata talebesi alınacaktır. Arkeo· legui hariç olmık lsere difer 
ıo;, dil ve sair türlü denler içi• b8t8n devlet iyeleri bulaadata 
gelirilmeıiae karar verllmiı olan halde haealİ bir toplantı yapmıı 
ecnebi profe.arlerlae gelmeleri ve bu toplantıda İtalya - Habet 
için yazılm fttr. Falıilhenia iç JÖ· anlıtmızlıiı•ın halli içi• takibe· 
netiminde çılııaçak yazıcılaran we dilecek uıuli ittifakla kabul et• 
kfltüplaa•e iıyırlaraeın kıdrolan mittir · 
dı yıpılmıı ve atanmaları iıleri•e Kon.ey be,ler komiteıi rapo-
de blflanmıttır. Fıkllte dekınh ruaa her iki tarafca kabul 
paa kimin getirileceti henüz ke eclilmediii için incel,.meie karar 
ıin olarak belli d•iildir. Yetmiıtir . 

İki yıl ayni sınıfta kalan tenbel bir 
talebe bir öğretmeni vurduktan sonra 
kendiside orada ölO. olarak bulundu 

lzmirde çıkan "Anadolu,, arkı· 1ince paraeız yıth laelckı kaldınl 
d•ıırınz, yobndıki beıhlua anlam- mııtar. 

ıımız kıyı hakkında ıu tafıiliıı ve· Dün ubah muameleei tamam· 
riyor: l 

•mıı we kendiıi•e tebliğat ya-
Dün ılıı•ID' 11•t ondolrum p lmı ıtar. Raııt; yol pıra11 ba. 

K.ıantlna'ıla Erli\ (aaeıt okulu 

Koa.e,; aoıytte pakh111• 15 
inci m•dd~Iİ•de yasılı ıaniyeler 
bakluada rapor vermtık üzere hal 
yan deleıeıi hariç blltöa ko .... , 
Byelerindea mürekkep bir t.larir 
komitesi teıkiline karar vermiı
tir . 

Bu komite itlerine ·yarın M· 

bah bath1acak ve itlerini mflm· 
k&o olduiu kadar çabuk bitire· 
cektir . 

Betler komitetl yioe kalıcak
tar . 

Çüak8 konaeJ tavliyeler ra· 
po una bırıkacıklard1r • Tıval 
yeler raporuna kabul edince1e ka
dar uzlaıma uıuluaa deVlm olu 
nabilir . 

Koeıey bu akpmki ve Aum
ble cumartesi gl•kü içtimalarını 
IOD?IJB bırakacaklardır . 

Gerek konıey, ıf'rek Asamble 
her zamaa toplantıya çetJr1labi· 
leceklerdir . 

Bu huıuıi cel1ede• ıonra koo· 
ıey ıçık bir toplanh yapmıştır • 

Roma : 26 (A.A\ - " Popoli 
Ditalya " gazeteıi yazdıiı bir bel
gede diyor iri : 

- Gerisi üçüncü ıagf ada -

İtalya bizden mu• 
bayaatını arttırd~ 

Ankara: (Cumhariyet) - tıal
yıden önemli miktarda Yul•f v, 
arpı sipariti veril.Uttir. 

Tacirlerimiz ihracat• d..a-. 
etme kledirler. 

İlgili olanlar İtalya tle olan 
tic•ri mllnaıebetlerimizin ~ 
oldutu tekilde, normal oaıtlu el: 
tında ve intizamla devam et 
eöylenmektedir. 

Türk - İt•l1an dcaret anlar: 
mHıaıa m&ddeti 20 tepiain• 
de biteeektiw. 

Bu aebeble 1eni bir ul ... ıa&ı 
yapmak iiHre Jaazırhldara be ... 
laamııt1r. 

Yugoslavyada kuraı•u• 

Kuraklık dolayıaile ba yil 
Y 11ıoılav1anın tlllD itini p
çen Jıla ılre Jüzde 30 daha eli• 
ılk olıcık , fakat ,.nı irini ~· 
liteıi , eaki lriiaünkl•de• cta• 
iyi fiatlar balmık için aralanau 
••11tmaktadırlar . 

Ba yıl ürlnin azbiı ve chlll • 
ala iyiliil dolayuile lretmeahr 
Yugoslav tlltün teldcliaia ....... 

rıa daha fasla fiatla utılma
iıln weıeceji•i dlttlamekıe 
ler • 

30,000 göçmen için 
hazırllklar 

Romaa1adaa anı vatana gele 
celr g&çmtnlerden 30,000 klda
nam ıöç huırlıklauna ba~ 
mııtır • Bu göçmenlerin bet'h'ld 
Rom••J•D• tüd6 köyfeıin .... 
Köıtenceye ıelmiılerdir . 

Trakya genel iıpekterlitmden 
ıelecek telimıta göre gönderU
mek ilzeredirler. Bel hi• g!çme· 
ni getirecek dlrt vapur ka.tıaee
de bekle•ektedir; bu ılçmıaler 
iki partide memleketimize ge,ece~· 
lerdir • İlk tqriaia bapada brı 
bio "adar reni bir parti dalla ı• 
lecek, ba 1aretle bir ay sarfıad._ 
t•mamile ••• Yatana lravu .. QJ 

bulunacaldarclır • Romaa1• el~l
Jipmizden ıelea llebeıe gön, ı. 
eeae laareket ede• giçmenler, R 
•••yadaki mıli itlerini lllsel 
bulunuyorlar . 

Camilerin tasfiyesi 

E•kaf ıenel direkt6rlqlala 
lıta•buldald camilerden haDtile· 
riaio kalae1tını ve bar,filt-rinha 
kaldırıldıiJnı bildiren kadrosona 
lstanbulı ılndermittir. Bapnltr· 
de İzmir camilerinin de tasfi1eli 

iti•• lzmirdea buglnlerde gelmeli 
beklenea liıteye gire bqlaaacalt 
hr. Bu d• bitUktea aonra T&rkl
yedeki bitin il we ilçelerde eeaal 
lerin tıeflyeıi iti de soaa eıece~· 
tir. 

hınmadıia•• ılyle•iı ve buaan 
öoUnde bir kıJa (Ciaayet) olmDf• izeri•e yınm bilet muımeled .. ---- . r 1 t 1 c 1 ,11 .. 
tur. Mektebin birinci ıınıfıada 

yapıl~ ... kendiıine mektebi• ta - r 
iki yıl ibka kalmıı olaa MeılİDli lehe 1ardım ııadığrnda• Menih'• 
Reıat adında bir telebe; •*tein kadar yol paraıı olarak 3,5 lira 
öolnde tnanca kaııuaiyle oka 

para da verilmittir• 
luo reılm ljretmeai Haydar'ı ba· 
tı.daa iki karıanla •111.' ıarette Melrtepte ltiltl• ltretmenler 

ve talebe arkadaılariyle vedala•ya• •l•mııt ar· 
Rııat; yık'a ıarauada bldiıe mıı Reıad'ı, mekep direkt6r1Dfü 

ma~allin4e dfltüp ölm .. tlr. Ba dftnk& vaporla Mereia'e laaralset 

Yaz mOnasebetile hemen hemen lcapah bir vaziyet 
bulunan Yağcamii yan•ndaki fototraf atelyesini 2 ilk
teşrin çarşamba gOoOnden itibarep tekrar faaliyete 2 
çirecektir . 

Gerek Amatör işlerini ve ge'rebe atelye fototrafa 
~•alı vık'a bakmda aldıtımn taf etmit biliyordu. 

t verilen önem Tork ul11suaun kalkınma R •· ıc1 L • •ilih yuı,oruz: efil medepten 1111 ıara. 
'Ve her torlO Atrandisman ve diğer 'bütan fotoRraf itle
rini yapmata başhjao Ço~un Goveo , hPr gOn sa· 
bahtan akşama k;adar açak bulunan atelyesiode saat 14 
den 19 ltadar bizzat çahşacaktır. 

buluQdupnun belgesidir. R8fi:; mekte parHız y~th ıoara yol p .. r .. ı dıye lı:enc1iıine 
Başvekalet olara• cirndıti. iki ıeDf'de•.beıi verilen para ile çarııdae bir ta 

hep bi. inci tlaifta idi. Derıleri banca tedırilr etmlı ve ıkıam flıeri 1 
Jıtattalk Umum Müddrlülü •e çah .. •tf*I• için nofltarı zayiftl. mektebin .öolne giderek Karan -

........... .._ ____ ~..---------_.. ... , Ba y.DHen bu yil da ıınıf ıeçme- ... Gerisi üçüncü Nllfada - '-------... ----------------~ 
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ŞEKER 

Ülküden: 

Şeker bize hep dııardan ge 
lirdi • Yerli kapital ve iş iıleye
miyor , hele harp gibi üsnomal 
hallerde tekerin kıtlığı ve paha· 
hhğı hastalan , çocuklartmızı öl· 
dürüyor ve kesembi ıoyuyordu • 
Bu kötülüklere göre hazneye gi · 
ritten 1,5 milyon lira girebilirir· 
di , çünkü şt:ker yoğaltım1 yılda 

ortalama 55,000 ton ve yüz kilo 
da gümrüğü 27'20 , lira tutar . 

Ulu Cumurluk , haznenin ası
lanı düıilomedi . Uşak , Alpullu, 
Eıkişebir , Turbalda yılda 74,000 
ton beyaz şeker çıkaran dört fab
rika kuruldu . Bunludao , o da 
ıon zomanlarda , yüz kiloda 10 
12 lira hesabiyle topu topu yılda 
•acak ve çoğay ( 6 ) milyon lira 
kadar yoplhm vergisi alabiliyor· 
du , şu var ki bütçenin zuarına 
karşı memleketin kazancı çoktu. 
Üretim yeter olduğundan ayram 
vakitlerde atet pıhaaına yabancı 
teker alınmaması , utHl sağlığın 
korunması , kaba bir heaapla fab· 
rilcaların en azdan yılda işyar ve 
iıçilere 4 , taşmalara ye kömürle 
birlikte keresteye ikişer milyon 
lira ödemesi ile 25,000 amele ve 
aileaio ge·i•mesi • demiryollarla 
komilrcülük ve ormancılığın ge · 
Hımesi , '.:tekim hayvanlarının dü 
:zelmeai ve çoğalmasa , milastan 
ispirto çekilerek yabanca illerd~n 
getirmelcten kurtulunması ve is 
pirto kanııırılmak ıuretiyle dı 
ıardaa L11tın alınacak benzinin 
azaltılmHı , yılda yarım milyon 
ton pancar satan 8,000 çif çinin 
genliği aağlanml~ ve en sonunda 
ı•ker altmııtan kırk kuru§a dü§ · 
müıdü. 

86ylece ömeği ve teki fayda· 
laaduao hükumet, fert ihtiyacının 
daha artak kandırmak için sonla -
yıada bakınız ne yaptı ; besleyici 
bir besin olan ıekeri halka imka
nı oldniu kadar ucuz yedirmek 
vargıaiyle bir kere vHgiıııini on 
ikiden dört liraya indirdi . Bütçe -
dea yapılan bu dört milyon liralık 
yeni özverinin sıfata ber fırsatta 

yurtdaı düıünceeindcn ba§ka bir 
anlamla yorulmaz . 

Şekerciliğimizin yeni ve her 
yerde her yeni sanıtlaımada ilk 
fiyatlarıum ea azına düımüı bu
lunuyor . 

Pazuımızdl..i kilosu 27-30 , 
türlü ülkelerde çoğunlukla 30·38 
( italya ile Macariıtanda daha pa 
halı , 48 98 , yalnız tabiğıtuı ve
riminden p~ylanan Danimarka 
ile İsveçte 12 ) kuruştur . 

Paydaılara dağıtılan payda 
yüzde 12 den dokuza ( Stok duru 
mundan üç yıl için yediye bilP.) 
düıllrüldü ki , bir kilo şekerin 
kazancıyla beraber mallığı 20 ku~ 
raıtan •ıa bir kıç devlet varsa d• 
çoiaad~ 22,5: 29,5 bizdeyse bu· 
ıün tozda , 20,5 kesmede 23,5 
kuruı gibi şaıalacık sayılardsr • 

Sıra görünüşte üretmen için 
aykırı gibi gözüken pancar kıy· 
metinin iadirilmeıindeki yerinde· 
liği izıba geldi . Pancarın tonu 
12,S tan 7,5 liraya inmişse de 

·ameleyi , ekiciyi , ürünü taııtlan 
ademek bedava toham ve kuvvet
lendirecek 11ahk ve tarım ve bö 
ceklerle eavaı kurumları kurmak, 
lditbe ile dürem&iz avanı ve kira· 
lik İf takımı vermek gibi yardım· 
lara devam edilecektir . 

Yabıncı dıvlıtlerde ton fiyatı 
,.rdım11s yalnız 5,5 -9,5 lira ara 
lllDdadK' • Bizde ıündeltkltr de 
aıdır . Bunl.ra k•yaslanmcı ve 
bir llelttarhk tarladan bı§laııgıçta 
ortalama 10 ton paacar alanmakta 
ı•e• l>u gün ytrm•ye .• çıktığı te 
meleke ve fenni~ çallfllmaıı ve 
toprajıa gübrelenmesi ile veri . 

BEHCET GÜNAY 

min daha da çoğalacağı , geçinme 
araçlarının ucuzladığı , 80,0000 
pancarcıya kar§t 17,000,000 insa 

nın şeker yediği dü§ünölünce pan · 
car değerinin beğeaik v~ yeter ol
duğu apaçıktır . 

Devletin yukarıdanberi ayrın 
lanın kayıtlaam11ına karşılık ola 
rak üzerimize düıen önemli bir 
ödev vardır : O da , gene memle
kete harcanacak geliri artırmak 
için httlkın kaçağa istek ve beğe· 

oirlik göstermemekle ~eker yoğal· 
limanın çoğalmasma çalışmnı ve 
satıcılarm vurgunculuğa s1pma
mısıdır . Şarbaylar bindirilecek 
taııma ücretlerinin gerçek ve ka
zançların orta olmaaıoı ardsız ara
sız teftişten usanmamalıdır . Hu 
il , ilçe ve kamun ;çin yaz ve k.ş 
tııın harçlariyle toptanrılar ye pe
rakendecilerin kazanç ölçetleri
nin belirt' lmesi en isal:> etli yol 
dur ı Denecek ki, şckerlerinıizio 

ederi azaltıldığı halde sınırlarız

dan kaçak nİ\,İD sokulımn . Gire
cc k şekerler , mala bol olan fahri 
kalarıa iç pazarlarında elden çıka· 
ramkdıkhra stokl.ırdır . Bunlar 
memleketlerinden pirimle çıkar, 
dış pazarlara gümrüksüz sokulur, 
her ne pahasına olursa olsun ge · 
ne zararla ve ancak nomal hal · 
lerde 11tılır , çoğu kalitel4!ri dü 
ıük ve hoıutacak şekerlerdir. Bu 
hırsızlama malları alan ve satan 
la kullanan vatan.na ve en gilcü 
kanunun pençesine düşünce ker · 
di varhi!na ve onuruna da bayio· 
lik etmiş olur . Şerefli Türkü bu 
yadahliksıl ~itten aklarım ve 
umanın ki , bugilo yıldı adam 
başına ancak 3,5 kiloya varao ıe 
ker yoğaltımımız hiç olmazsa fab· 
rikaları;'nızın çıkardığı 74,00o to· 
nu barcıyabilmek için 4,5 kiloya 
çıksın . Bir nüfusı Bulgaristan -
Bomanya - Yugoslavya - Atna· 
vutluk - Rusya - İtalyada 4,5· 
7,5 diğer Balkan ve Avrupa dev· 
letleriade 10-45 ( Danimarkıda 
55 ) kilo dliştüğüne bdkalua• di · 
lek imkansız değildir . · 

Sözümll bitirmeden öne~ pan
carcılık için önemli bir noktaya 
da işaret edeceğim : Yabancı 
memleketlerde pancar ürünü fab· 
rikalara 20 kilometre uzaklıktaki 
çeveolerde toplaomıştar . Bu 
araklığm en çok üc katına çıktığı 
tek tük görülür . Bizde 300 kilo · 
metreyi aşan yerleıdcn hile tonun
da 350 kuruşla hanen fiyatıma 
inmesi bu alanı dar laştırmağa da 
etke olarak ilerde ekinin sınırlaı
tırılmasıoa belki ihtiyaç ta kal· 
mez. 

~~-------·---------~~ 
Türk - Yunan ticaret 

işleri 

Atinada Proya gazetesinin yaz 
dağına göre Türk - Yunan tecim 
anlaımaııoıo müddetin dolması 
ve yeni anlıımanın da imzalan
mamış bulunması dolayısile, iki 
dost memleket arasında tecim il
gileri askıda kalmıştır. Bu yüzdeo 
de iki memleket teciminio gördü· 
ğü zarar büyüktür. Bu gazete, sıya-

18 alanında sıkı bir işbirliği yapan 
iki meqpeketin tecim alanında 
a,tnı şekilt.le hareket etmemelerine 
esefleamekte, tecim ilgilerinin iki 
tarafın aeiğlarıoa uygun bir şekil
de geniılemesi için en uygun bir 
umanda bulunduğumuzu yazma~· 
tadır . 

Yunanistan tecimerleriaio Tür· 
kiyeye mal satmakta çektikleri 
güçlüklerden bibseden gazete, 
Türkiyenin fazla Yunan malı al
malda Yuoanistına daba çok mal 
Htabileceğini ve bunua da Türki 
yenin aaıtıu. uygun olduğun 
söylemektedir, 

Ttlrk 6Sd 
EU± _!Efil j = 

Şehir Duyukları 1 
1 

Dünkü fırtına 
Şehri saatlarce 

toz içinde bıraktı 
Ötey gün çıkan ve akşama ka 

dar süren fırtına ak§amdan ıııonra 
dinmiş ve dün öğleye yakm yine 
bütün şiddetile devam ederek ak· 
ıama kadar silrmilştnr. 

Fırtınadan §ebir toz içinde 
kalmıştır. Fırtına her ne kadar 
zarar yapmamış iıede eebıelere 

biraz dokundağuodao Hatlar bir 
mıkdar yüksf'lmiştir. 

Uça kçılarımız 
dün gittiler: 

Ötey günkü fıtına yüzünden 
gidemiyen dört nomrolu Adana, 
Milli Menflu~at ve hizmet uçakları 
dün sabah saat 6 130 d• uçak ala 

nandan havalanmışlar ve şehrin ü 
zerinde bir tur yaparak halkı se· 
lamladıktan sora Oiyarbekire git
mişlerdir. 

Alanda büyük bir galebelık ta· 
rafmdan ugurlaoan Uçakçılarımız 

9,15 de Diyarbekire vardıklarını 

buraya bir tel yazısıyle bildirmiı· 
lerdir. 

Bağcılar ve yaylacılar 

Havalana serin gitmesi ve 
mekteplerin açılmak üzere bl·lua-

mast dolayııiyle bığcıların büyük 
bir lcısmı şehire göç etmışlerdir. 
Yaylacılar da dönmeğe b&şlaınış· 
lardır. 

istatistik genel 
direktörü 

Bu akşam sa)'ım işleri hak
kında bir konferans verecek 

İstatistik genel direktörü Ge
la.l, yanında şube direktörleı inden 

üç zat bulunduğu halde dünkü tren· 
le Konyadan şehrimize gelmiştir. 

Oecel diroktı.Sr , bugün şehri· 
mizde şu işlerle uğraşacaktır: 

VilAyetin aaytm işlerini teftiş 
edecek ve ayni zamanda nüfus sa
yımındaki maksat ve ehemmiyeti 
ve sayım memnrlarile halkıo vazi· 
leleri hakkında bir konferans ve 
recektir. 

Konferrns bugün saat 17 t30 da 
Halk fırkası salonunda ver:ilecektir. 
Salon bütün gelenleri istiap ede 
miyl!ceği için bahçeye bir oparlör 
konacak ve dinleyicilerin bir kıs
mı da bahçede bulunacaklardır . 
Hava yağmurlu olursa Halkavi 
salonunun alt kısmına oparlör ko
oacaktar . 

Tıp kongresine gidecek 
doktorlarımız 

Birinci Tl'Şrinin yedisinde An
karada toplanacak olan Tıp kon· 
gresindo bulunmak üzere sağlık ve 
sosyal direktörü doktor Hüsnü mu
hiddin, Uroy Başekim vekili ve 
emrozt Zübreviye hastanesi dok
toru Cevat, Doğum ve çocuk bakım 
evi uzmam Bahaeddin Yeng.i~ ve 
Memleket hastanesi İç hastalık· 
lıHı uzrnanı Osman lsmaile birer 
hafta. izin verilmiştir . 

Doktorlarımız Birinci Teşrinin 
atasında Ank cıra ya gideceklerdir. 

Dayralarda çahŞma saatları 

J Birinci Teşrin salı gününden 
itibaren çalışma santlt~ri .şu suretle 
değiştirilecektir : 

Öğle .len önce 8,30-12 ve öğ
leden sonra l 3 ,30 - J 7 ye kadar
dır • 

On yaşında bir kıyan 

Halasını bir kaza sonucu olarak 
Çifte ile öldürdü . 

Büyüli:dikili köyüode yürek· 
ler acısı bir kıyan olmuı ve on 
yaşlarında bir çotuk , halasını 
çifte ile yaralıyarak öldürmüştür. 
Bu •cık.lı hadise hakkında aldı· 
ğımız b\Jgeyi aşağıya yazıyoruz: 

Büyükdikili köyünde oturan 
Hacı Hasan kızı ve Sırrı karısı 
Firdevı koza toplamak üzere kö· 
yün iki kilometro kuzfyindeki 
tar laya gitmiştir. Yanında yeğen· 
leri on yaşında İlhami ve V abide 
bulunmaktadır . Bunlar orada 
koza toplamakla uğraşırken İlba 
mi , kardeşi Hanif enin başka bir 
tarlada halalarından ayrılarak ve 
yalnız başlarına çalışmağt teklif 
ediyor . Halası mani olmak isti
yor . Nıbayet ayrılmak kırarlıtı 
yor ve fakat gitmeden önce ye
mek yenilmek ve geceyi orada ge· 
çirmek lazımgeliyor . Yakıt iyice 
klrarayor . Bunların yantnda bu
lunmakta olan Hüseyin adı. birisi 
bunların korkmamaları için biraz 
ötede ve Mehmet adlı birisine 

Genel sayım işleri 

Birinci Teşrin pazar günü yapı
lacak olan genel nüfus sayımı ha
zırlıklarmın bit\İği ve bu işte ça
lışacak olan işyarlarm bölgelere 
ayrıldıklarını ve keyfıyetin birer 
tezkire ile kendilerine bil lirildiği 
yazılmıştı • 

Bir kısım işyarların hA.lA nüfus 
. direktörlüğüne başvurarak cetvel
leri almadıkları haber verilmekte· 

dir. 
Böyle hareket edecek işyarlar 

· önemle ceztıya çarptırılacakların· 
dan biran önce bu cetvelleri alma· 
ları lAzımdır. 

Ücretlilerin maaşları veri 'di 

Ücretli işyarların EylUI maaş
ları defterdarlıkça verilmeğe ha~ · 
lanmıştır . 

Parti Başkanımız geldi 

Cumuriyet Halk Partisi Sey
ban iti Ba,kanı ve Balıkreir S11y
lavı Örge Evren, Bürücekten şt:lı 
rimize döamü§t\lr . 

Tapu Direktörü 
terfi etti 

liimiz Tapu Direktörü Emin, 
ödevinde gösterdiği çalışma ~e 
halita karşı gösterdiği kolaylık· 
tan dolayı maaşına ek yapılmak 
snretile bir derece yükselmiıtir. 

Eski Hakim Tahirin 
duruşması 

Eıki ıulh bakioılerinden Ta
bir ile zabıt katipltrinden Muı 
tafa Azmi ve Abmediu duruşma· 
larıaa dün ağır ceza hak yeriode 
devım olunmuş ve ehli vukuf ta· 
rafından rapor gönderilmediğin
den duruşma b•t~• bir güne bı
rakılmııtır. 

Birinci Mustantak geldi 

Birinci Moıtantık Süleyman 
Abanos, izioinioi bitirerek şehri
mize dönmüş ve ödevine l:>aşla · 
mıştır . 

Sulh Hak~mi Fevzi 

Snlh hakimleı:ioden Fevı:i'ye 

bir ıy izin verilmiştir • 

ıit elup bir eğacıa dalına asılı 
bulunan çiftryi alıı> ba~larınm al · 
tına koymalarını söylüyilr ve iıte 
faciada bundan sonra brıglıyoi . 

İthami , çifteyi alıyor ve şıka 
olsun diye halaaiyle kardeıine 

doğru çevirerek : 

- Sizi vurayımmı ? Diyor ve 
ve bunların : 

- Aman etme, bir kaza çıka
racaksın ! demelerine meydan 
kalmadın çocuğun eli tetiğe do· 
kunayor ve çıkan saçmalardan 
otuzbiri Fiıdevsin göğsünün mub· 
telif yerlerine , biri Hğ koluna 

rastlıyor ve kadıncağız kanlar için· 
de yere yuvarlanarak bcmeL ölü· 
yor. 

Verilen baLer üzerine Cumu 
riyet genel eavaman yardımcısı 

Şertf G6ğmen ve hükumet dok· 
toru M11bar Cemil hidiee yerine 
giderek lizımgelen tahkikat ve 

muayeneyi yaparak ıehrimize döo
mütlerdir . 

Sü11netdüğünü 

BugUn yıldız parkında 
törenle yapılacak 
Çocuk esirgeme kurumu tara· 

fındaD tertip edilen ıüooet diliil 
rıü bu akşam Yıfdız parkında bü 
yü!c bir törenle yapılacaktır. Bu 
müaaaebetle bu zmvallı fakir ve 
kime~ıiz ..\avro sünnet ettirilecek 
tir. 

Gece askeri bando, ince saz 
muhtelif havalar çıla<·ak, zeogi• 
bi1'. bufe bulundurulacak piyan
ğolar çekilecek, bir çokenumrolar 
göıterilecek ve eğlenceler geç 
vakta kadar türtcektir. 

Girme ücreti yalnız elli kuruı 
olan hu zengiç eğlenceyi h•llumı
zın kaçırmamalaraaı önemle tavsı· 
ya ederiz. 

Kız lisesi direktörü 
geldi 

Şthrimiz kız liıui direkt~r
lüğiine atandığını yazdığımız Üs-
küdar orta okulu direktörü Şahap 

Nazmi, ötey geceki trenle lstanbul· 
dao gelmit ve yeni ödevine bav 
lamıştır. 

Kendiıioe başarıklaklar dile
riz . 

ilçeler mahkeme bef 
katiplikleri 

-
C13yhan ilçesi mahkeme baş kd · 

tipliğioe lsldhiye hakyeri boş kA-
tibi Rıza, yerine de Osmaniye Ağır 
ceza hakyeri kAtipleriodeo Abidın 
otunmışlardır . 

Mütekaidini askeriye 
cemiyetinin takvimleri 

'• 

Mlltekaidini askeriye cemiyeti 
ç.akurrna çıkarılmakta olan 936 yı-

yılı ta"vimlerjoden bir mikdan 
s.atılmak üzere llbaylıga gönderil 
miştlr. 

Çok güzel bir kartoe üzeıia· 
de huluoan ve iyi bir ıurelte ya 

pılmış o;an ve bir lira değerinde 
bulun&Q bu taLvimlerden birer 

t•ne idfoNlerioi o.kurlerımaza 
t.uiye e.deıiz. 
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dotum ve çacuk balı• iti 

=yerlerinden H.tice ~e' 
mı§ttr • 
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• Ot"- lnı&aıaıa içinde 
~•t11ıen Haydar ya 
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~ '' Poliıler yerde 
• 81: ~•ılnran Haydu'ı 
SJI 1rııdat otomobili 
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•r bılum alh•• 
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lcün (as - 11.) kıhtıada aoo ek 
oldutu vardı.ı. 

Ve isim ııfat yapıyor. Birde 
(mu -- maı) ıekliade menfi e· 
dat oluyor. 

At - t .. m. tecavü:t fibl ikl 
anlam veriyor. Aımak, aıınmalı, 
atığı baılıca salam 6rnelderidir. 

(aı ile (yaı) aı Hında da ilii 
var (yaı) taa yetil çıkıyor. 

(Ay) kökOoe gelince bu ber 
dilde olan bir (nida) dır. Bunda 
çok aalımlar var. 

Ay - Kamer, kelim, dolaı 
mı, tefrik, ıahıv. 

Bunları birbirine yaldaıtırmak 
uzaa ittir. Şurasını analım ki, (y) 
harfiyle (T - d, tb) harfleri bir· 
biriyle detiıme yapabilir. 

Boaua (C) ile değitmeai ayı tı 

ıeçmiftl. 
A1mık, ayırm•k - bunu• 

baılıca anlam öraekleridir. 

(Ay) kOkiiaOn dı ıeyrek olarak 
IOD tW olduto vardır. 

8unya kadar hep (a) ile bat 
lıyan aelaiz harfleri ı&raladık. 
Buaların çotu ton ek olunca (•) 
yerine daha öeceki hecelere uya· 
rai baflra lf'&li harfler de gele 
biliyor. Ve blJle olunca mana 
değiımediti•• bakıLraa aeıaiz 
harfleri (alr, ok, ek, uk, ik) fibi 
blltllo kılıklariyle incelemeoia ge· 

rekliii aalatal". 
Bu heceler (kök) adını taoır· 

kea bepıi de bir anlama olamaz. 
Son tk oldutu zaman anlım far· 
kı olmaea bile. 

Y al•IZ praıı var ki, bu ince
leme bizi (k) harfinin lemel anla
mına ıötürebilir. 

Soa ek b•ıfleri divaaı lugaha 
on aaymaaıaa kırıt dıba çoktur; 

a, d, lf, lr, b, m, n, r, s, ,, 
t, Y, y, Z. 

Bunlardan bir takımı ıeyıek 

kwlıadqor. 
Araıtırmalırda bqlına bu gi

bileri eaptamığa çalışacağız. 

A. Bakıı 

.. 
Sinirler hala 

• 
gergın 

- Birtru:J ıayf adarı Ol'.ttUı -
Ceoevrenin glllüo.ç teklifJeıio 

den ıoara İtalya bfttla hidiıelere 
karşı gdmeie hazırdar . 

O menfutlarıoı ve haklarını 
tamamen korumasını bilecektir • 

Bundıa ötür6 Afrikayı asker 
•evkiyatına devam rtmektedir . 

Muıilya : 26 (A.A) - Ciba
tiye iki Senegal tiraadaz fukUtet 
aıkledccek olan Paıthuz g,mi1Ji 
yırın hareket edecektir . 

-----------··---.... ----.....,..--
Bulgariıtanda 
Bahçecllk UerllJor 

Bulgu !>alı~aalHı b ...... 
bugiia 600 tf ea fnla Dyeti 'Tal'fw, 
Fakat bu tRyı gittikçe artm9lrıte 

olduiubdan, önümlsdeki bet ,.t 
içinde üyelerin 30,000 i bulK• .. 
umulmaktadar • Çüolli lha1g# 
babçivanlar1 eıtkidea old.up giW 
memleketleri11den çıkm ... •lrt• • 
kendi topraleld'ıae işliyeMk her 
yıl artmıktı el• ftribleıiai At 
rnaktıdırlar. 

gençtir. Raşad'ııı ooa iğbir•r• 
yoktu, fakat t~e11ür •e ücld..ı 
ıözJerini kuartmıı oJdnju içia 
kaışıeıd11 ilk çıkan Hr~oe ta· 
bancısıoın kur§IJ,l>letteı edımakta 
tereddüd< t--.if ve öğretmen 

Haydar ; lMa bcareketia kur b•Ol 
olmuıtur. Belki bay•t& kurtulur. 

( T&rlc Sözft ) Sayfa: g 

Hem hayır sahibi 
hem haydut! 

Birleıik Amerikada heyecaa 
uyandıran bir ıayıa dolaşıyor . 

Şikagonun en meıbur hayda 
du olan ve umumun düşmanı ve 
kanun harici addedilen kimaeler 
lieteeioin batında bulunan meı 
bur haydut Scuface Al Capone, 
d6rt aeaedenberi mahrum k•ldı
iı 8erbeetiıine tekrar kavut• -
«=ak . 

Al Cıpöae , Amerikalıların 
dedikleri ğibi, bu ytız Cinayet a. 
damı, iıledij'i ciaayetlerden do
layı tevkif ve hapse mahkum e· 
dilmit değildir . 

O yalnız ıahte vergi beyannı· 
meei verdiğinden mahkemeye 
ıevkcdilmi§ti . 

Al Cap~ne bu cinayetten do 
layı on bir sene küıeğe mabUim 
olmuttu . 

Şimdi kendisinin affı mevzu
bahiıtir . •Bunun aebebi de hu· 
lunduiu Alcatraz hapiıhaoeain· 
ck her kese nOmune olarak bazı 
bareketl~rde buluamuf olm111· 
dır. 

Al Capoıoe ilk tevkif edildiği 
zaman, bir çok doıtları, fevkall· 
de Yhft•lara müracaat etmtk sa· 

retile b•piahanedea kaçabilmesi 
imklalarını h .. ırlımıılarsa da 
Al Cıpone bundaa vaıgrçmiı •e 
~piıhaneain çok hayırperver bir 
miWiri olmuıtu • 

ln•nlarda olduğu gibi kürek 
mıbkuml.,. araamJI• da müsavat 
yok&ur • Oalır arasında da zen-

gin ve fakirlq vardır . Bir kaç 
defa milyo,aer olan Al C•pone 
fakir m~kumlara yardım etme· 
te baJlamııt ar . • 

Geçenlerde mahpuılardan mü· 
rekkrp olın hapiıhane oıkeıtra 

btyetiadrki aletlerin pek ekıik-

liti kendıeiae haber verilmiı, Al 
Cıpone :?O biD frank &1rfetmek 
ıqretile orkestra için yeni bir 
cubant talcımı aatın almııtır . 

ldıma mahkum olan birinin 
kızını r.ehiı vererek. evleadirmiı 
ve bapiıhaaede ıpor ve teniı ye· 
ri yıphrmall için 60 bin frank 
aasfetmiştir . 

Al Capone hapishanede o 
kadar faydab bir adam ~~ 
tw ki bapiıbane idaresi kendiai· 
ni bir middd hapi.a..ede Ht• 
koymayı istemektedir . 

Hapilhı•t Ueree; ~ıiain 
affına itiraz edrmediği t.akdirde 
llu haydut tkalliye bdar p.ter 
diii faziletlerin miikifahnı gör 
moı olacıkhr . 

Al Capon ı ace bı ser bestisine 
kavuıtuktan Hara ne yapacak ? 

Oldukça zaogin o!an bu adım 
ıimdiye kadar söylediği fıcıalara 
yeai &aydalar mı ilive eılrcek ? 

Borsada 
8.ir s emeda yangın 

Çtjctt ... _ 
Baaı.ada Atatürk cıuldeaiadrki 

1-'lt .ainema&&1118 filim daiıeıiode, 

filimJeıia parlama .. yüzünden bir 
Y•DS•• çıkanı•• da itfaiye ıeizce 
hemen sö...,..mliştür. 

Mermer ocaOt 

Haber aldJİımı«ı 9're Doğan
hisar kamu...-uo T..eldle kl5y0 
yöresindeki •• aa~k" gen it öl 
çiide zePgiD W. ..,.., kırmızı mer 
mflS ,....., .bufun ...... ur . M ~rm:.o: 
ıi• epice bir k sm JJtn jjıeri açık 
tlt. 

1,lehlell stiyı n ~ bir 
imtiyaz i. mOuc.at ttmittir. 
Mer111eria az bulunur, drğerli 

ci•ıt•n olduğu hab .. r verilmi9tir. 

Adina Borsesı M.-ameleleri Bir Fransız gazeteci 
... ------------..... """"rw..11P----..."""'9'tll---------------... .. , 

PAM IK KUZA ve 
Kadtnlar aleyhinde 

konferans verdi 

Fransız g.z. tecile.inden Fran· 
cie de CroiHet, l?~riı Amerikaa 
klübOnOn haftalık ziy•fetinde bir 
ltooferaoı vermiıtir. 

Mohırrir bu kor:feıaDııada 
mev~u ol,rak : .. EvliJeı n11ıl me 
ant olabiJir?,, bahsini almı§ ve k• 
dınlar b~k~ıoda fU fikirleri orlaJ,a 
atmıftır : 

' l - K.dınlar doıtluktan nef · 
rf't ederler. Çünkü bunUa beytca 
nı az olur. 

~ 

CİNSi 

K.apımıh pıınok 

Piyasa p•rltıtı .. 
Piyaea tf'mizi .. 
iane 1 
iane il 
Ebpreıı 

KIP.vlant 
-

8P.JH 
ı Sivab -

,, 

Eke~ 
iane -- ~ 

y P.tli "Y,.mlik .. 

Kilo .Fiyatı 

En as En çq" 
IC. ~ IC. s. - ,_ 

36,75 37 

39 4(2S 
38 
40 43 
43 1 

~ ,,.__~,_)~ ..;.;....=., -= 

YAPA(;J 

' 
ı ~ 

Ç l G 1 T 

1 2,12,5 
1 

2 - B&tü11 kadınlar sadık bir 
a~ık bulacaklarını ümit ederler . 
Bu da içki icmiyeo biıı 11rbp1 ar1t 

.. .. Tohumluk., 1 1 

mıia benzer. 

3 - Kıskanç erkekler kadı•· 
ları güceodirirler. Fakat kııkanç 
olmıyanlar da kıdınluı kızdırır
lar . 

' 

Bupr .. 
., 

Arpı 

, Fasulye 
Ynlaf 
Deitce 

l';ıbJt• 
Yerli 
M~nta"" 

4 - Kadınlar •ıkıq tehlikeli Kut yemi 

HUBUBAT 
h 

3,75 -

2.00 3,12,5 -
l ı 3,12,5 
f.c 

ll Satılan Mikd1r 

IWo 

1 
. 

1 

1 
r 

. 

~ 

bir fey olduğundı ıırar edrrl'1. Ketrn tohumu 
Mf'rcimrk 

Fakat hafif meırep itıkları tercih ı-"5,-:-. 8-8m-------!1·--·---~---·--!---------• 
ederler. ---"""'!"'-~-_ ... ,1!11!!1, .. ,_.~.._N'"'""* -..--U.,....'N--,-""'.- · ..... -,.,--.,P!"_.""..-..--.~-.-....... 

5 - Bizim büt6a eodiaeleıi- ...... Salih 700 
miz, bütöo kederlerimiz hrp ka .~.::'fi..-.----.. ------ --600-----•---- ------• 
dıolardae g•lmiyor mv? Ooların .o :, -D."z kırQll .. 

en iyiıi bilr, ekaeriy .. tle çrlcilmez ~ = Simit " o c:: -~-- ·.;....,..------·-=-·---1,-....-----------
olurlar. ::: ..;; • Cumhuriyd 700 

~ ~ ... " -·-600""=----t-----------·· 
Fnncie Croisıeat eöıttoüo &o· N ::s " 

" <> Düz kr1m• " 
auada demittir ki : Alfa .. 

- Kendi kaııoızıo mihlesoa Liverpul Telgraflan 
olduj'unu zannetmeyiniz . Ooa '27 / 9 / 1935 

- · K•mbiyo ve Pıra ' 

müatuna olduğuou söyleyin, fa· 
kat kendi kendinizi asla aldatma· 
yıa 1 Bir kadın, dai.llJa kadmdır, 
batti çirkin orsa bile . 

Asri kaphca eçllJy9r. 

G~çen hafta BurH ilbayınıe 
odııındı toplın•n as·i kaplıca 
kurulu kıplıca ve otelin tn çabuk 
bir fımanda •çıl,masın" ıerek 
olın kuest.rı veımiıdr. 

ur• '4fek l.a .. ebiklariadeo 
bıeka bir ıeyi lcalmıyaa kaplaca 

~ 8aokuıad4n ıhnınııur. 

.___H_-~_zı_r ______ /_6_ 39 ,_L=ı-·r_eı ______ -1---~-19774 
1 inci T. Vaadeli 5 88 Rıytmuk ,_ 

11-----.:..-.-..,......--..,,----,..•ı------.-......ı__.~ Friıfn~i'r--ıa.. 

! ' inci K. Vadeli 5 ~7 Sterlin "laliilis~ 620 
Hint halllr 5 5 Dolar ••Am,erika..;..n-.• --·--7·-9-140 

__ N_e_v.ıo_rk ________ _. ___ ı~o_."""'6"""-~-r:r:•~n~k:;-ı;ı;~:i·:r~·-·.:.::::: ..... 
1

""".,....imwt~ 
ı:fT._f;V 1 j ''- .~~" 't''-'I!'-.... .,. /'UUi!dt.!-~V ..... 

Nihayet bakteiiGiniz gUn geldi 

YazlllE alaemalla 
ı : 

aıa bu ekıik~ri de t•mamlanauk ı : 
en ytk111 bir Zlnıaada ~111ıml-n· 11 

muı i~n l~µm olaQ 35 hin lira- bu akşam 
nm tdarik edilerrk harcaamaaıaa 
saz lu:ıilmittlr. 

Biptün t'hir halkının sevdiği, kahkaha krarı şen, sevi ıolı , nükteli komik 

Bureaouı kıphcaJık yıoayıfta 
da milbim bir rol oroıy•cak olJA 
bu 1'aplıcanın ve oteliniıı açılmuı • 
için İlbay bOyük bir hağıjlık gös· 
termelctedir. h 

[ Milton ] 

Ballalaa çıtası · 
- Buna Sesleri · 

Verem ve çimento! 
-

Yapılan bir çok dea~çlerc ba
kılırsa çimento fabıikalarında Ç"' 

1 
nnmındaki filmine muhterem halkımızı Javet ediyor . Ve kendil .. riue 
t,m iki sııut kabk:ıha ziyafeti v. rt?ceğini vadediyor. Ayni zamanda ken 
tlisini görmeğ ı ğ"lecek olun seyircilerine yarılııran la tuzla gülm11!erin-

laıan İf9İI« veıem h.1tehl'ta• ko

t.ye. tutul-ta ·~ hawJeuı o· 
(anlar da çimuto fa.b.ikalarıada 
çahımakla hyda görmrktedir 
ler . 

Adına erkek ııraı. Dklil dirlk
lörlüliindan : 

Okulumuz talebesi i~· in 250 tll
kım elbisenin dikiş ve 700 meıro 
kuma, 18 Eylul 935 tarihinden 
itıbaren 20 gün miidJetle müna
kas · Yıı konmu§tur . Nümııneleri 
görmt>k ve ınraiti anlamak İıtiyen· 

lerin her gün okul idarea-iae • 

llen mütevellit gözlerinden akacak yaşları silmeleri için d ti ihıiyaten 
i~işer wonJil fazla bu unJurınalarını tavsiye eJiyor. Fransızca ıözlö 

Gelecek fılm : 
Nibelungen şaheserinin unutul.naz yaratıcısı ( Pol Pihtqr ) ve Vi

yana Operası ba§ mug•mniy.,si ( lreo ı\yziağer ) in fevkalide bir su
rette tem9tl ettikleri ntfiı bir mıısiki ziyafeti • 

Kralm Gözdesi 
• • 

' 

Dünyayı Ooteşan Şırkı, untıtAmıyaMA-ınız bir giizelliktı- yıpılm •ş 

nefiı bir film. 

5908 
ihole günü olıın 7-1 iııci TPtrin pa· 
zar\eıi f§iini &, saat 9 4a *8İ••t-
ltırı ilo birlıkte kültür direktörlü- ;... _ _. ________________ .._ ____ .--~ 

ğiinJe toplanacak komisyona iıaş 
vurm ıı lan h!ltlirılir .5860 

18-23-28-3 

,. " ; " 
Dünyayı dolaıan 

şarkı 
Bir ~ik meakaM.i 5889 

DİŞ MACUNU 
Vf; FIRÇAN.I ZI 

ec ZANESl'NDEN rALINIZ 

UCUZlıU/C. DOGRUAUJ( 
5370 122 

... -. ( çs; 1 5 o ' j •• - - - _._.;il\ • 4 .. 



1 ~---B_e __ ı_e_d_i_y __ e __ ı_·ı_a __ n_ı_a_r __ ı __ j 
Yeni otel önünden Yeni istasyona giden adalı cadde ile hükO.met 

Ye belediyd civarından geçen asfalt caddelerden iki tekerlekli manda 
ve öküz arabalarının gidıp gelmesi yasaktır. Bu yasağa riayet etmi
yenlerin cezulandırılacakları il4n olunur. 5909 

~------------·----------------------------------
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 eder.5698 

27-30 

Çukurova harası direktörlüğünden: 

Cinsi 

Kriple Maden kömürü 
ltfuhtelit eb'atta çam kerestesi 

Miktarı 

Muvakkat 
Lira 

40--50 
10 

Ton 120 
M. l\likllbı 27 

teminat 
Ku. 

00 
75 

Hara ihtiyacı için satın alınacak yokarıda miktarı yazılı Kriple ma
den kömürü ile çam kereste ayrı ayrı şartnamelerle ve 15 gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Kömürün Leher tonunun muhammen bedeli 32 ve kerestenin metre 
mik'Abı 37 liradır. 

1 1-1 o-g35 cuma günü saat J 5 de kömürün ve ayui gün saat 16 
da kerestenin ihaleleri Ceyhan belediye salonunda yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün Hara idaresile Adana baytar işleri direktörlü
ğfindeo görülür ve istiyenlere bedelsiz verilir . 

1ıteklilerin belli gfüı ve saatta Hara veznesine yatıracakları temi-
nitlarile birlikte komisyona gelmeleri. 5905 28-1-4-8 

ÇIHellaa 11.aplıcası 
Eğer Romatizma, 

0

siyat:k, karaciğer ve böbrek ~umları mesane taıl 

ları ağrılarına muztarıpsenız vakıt geçitmeden Çıfte han 
kaplıcasına koşunuz. 

Bir çok deri hastalıklarına, muannit ekzemalara şifa verir. 

Çifte han kaplıcasına 
Sediye ile gelen bir çok kötürümler yürüyerek dönmüşlerdir • Her 

ne kadar fennen kabili izah değilse de senelerce gebe olmamış bazı 

kadınların 15-20 günlük banyodan sonra hamile kııldıkları görül· 
müıtür. 

Çifte han ktaplıcasının 
Radyo aktifitesi dünyada mevcut bütün kaıJıcalardan dehe yük

sektir. 

Çiftehan kaplıcasında 
Misafirlerimizin her dürlü ihtiyaçları düşünülerek lokantamızda to

miz yemek yapılmaktadır. Furunu, bakkaliyesi, gazinosu, kasabı, ber-
beri vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 85 

Tiren Ucretlerl yart yarıya tenzilathdn. 5512 

-----------------------------------------------

Ş370 123 

( Ttttk ~ztl ) 

Adana Halkevi başkanlılından: 
41 Birinci Teşrin/ 935 cuma f(Ü

nü Spor, Ar ve Gösterit komitele- 1 

rinde açık üyelikler için seçim 1 

yapılacaktır. Bu şubelere kayitli 1 

olan üyelerin seçime iştir Ak etmek · 
üzere Sall t ( 17 ,30 ) dn Ilalkevine 
gelmeleri ilAn olunur.5900 

27-28-29-1 

--Paranı! ı 

1 
Boş yere harcama ve har· li 
cıyacaksan yerli malı al f 

----------------------1 
Ceyhan şarbayhğından 

Hayvanla çekilir , el ile işler , 
hava tulumbııst vasıtasile ldğam · 
ları temizler ( 750 ) lira muham
men bedelli bir adet ( Ltlğam te
mizleme makinesi ) bir Teşrini -
seni 935 salı ğünü saat on beşte 

pazarlıkla kati olarak satın alına-
caktır . Satıcıların o güne kadar 
bizzat ve ya mektupla müracaat 
ederek şartnamomizi istemeleri , 
satışın !}artlarını bildirmeleri ve 
kataloğlarıoı yollamaları ve yüzde 
yedi buçuk pey akç1tlarile birlikte 
mezkur tarihte Ceyhan belediye 
salonunda hazır bulunmaları ilAn 
olunur . 5906 

1 1111111111uıııınıununı11••ıınııııwmıuıııın•-ınu111111111nıı ... 
1 bu gece nöbetçi A 
1 Eczane 'I 

1 
Kalakapı civarında 1 

M. Rifat ecza nesidir 
111111111111-.ı111 _____ _ 

Aziz pamukçu fabrikasından: 
Mulıierem mıiıterilerlmlzln 

nazarı dikkatine : 

• 

Fabrikamızın dahil ve haricin- ! 
deki enbarlnrımızJa müşterilere -----------------... ----llllmll!l _____________ ... _ _.,,.....-
ait koza, pamuk ve çiğitleri fah· 1 

rika namtna siğorta ettirmediği· ı 
mizJen muhterem müşterilerimizin 
mallarını kendi nam ve hesaplıırına . 

siğorta ettirmelerini,eksi taktirde, 
yangın, ve her türlü hasardan fab
rikamız hiç bir gtlna mesuliyet 
kabul etmiyecııığini ildn fjyler.5907 

28-1-3 

. 
SelAnik bankası 

karşısında 

Diş tabibi 

Yusuf Hüsnii 
Bul urtduğu seya hntten avdet 

etmiş ve hastalarını kabtıld baş

lamıştır. 5876 

20-22--24-26-~8 

~----------·-----------
Doktor Reşat 

' 1 
l\19ıo)ek·t hastanesı kıılak, bu j 

run, boğaz mütehassısı Almanya · 1 

nın. Berlin-Laypzig Üniversite- 1 

leri seririyatından mezun. 1 

Hernevi kulak, huğaz, burun 1 

ameliyatı yapılır. ı 
Adres : Abi<lin paşcı caddesinde j 

Doktor Nacinio te<lavihanesi ci
varında köşe başında . 

9591 25-30 

Refika Recebin biçki yurdunda 1 r . 
yeni sene kayidlerine devam Fatma Dılt 
olunmaktadır. 

Bebekli kilise sokağındaki 
yurt binasına uğranması • 

ıs 

l 
1 

Yeni istasyoP 
de biçki, dikiş -1e 

lık yurdu • ıJd 
Ko yit ve kabul tJI f/ 

başlamııtır . 5822 


