
r- Issı , Başyazmanı 1 
FERİT GÜVEN 

----- 1 14 Son teşrin 1935 
PERŞEMBE ------~--

•• •• -- Havalarımız ! 
Dü~man uçaklarının tehdidi al· 

ııodedır . Bundan kurıulmak için 
ı uçak kurumuna yardım ~erektir. 

5 KURUŞ ADANA GUNLUK GAZETE ON iKİNCi YIL - SAYI 3377 
1 --

• ltalyanlar gerı çekiliyorlar Şar Kurulu 
Dün topleınarak gün· 

ı deliğındekl meseleleri 
konuştu 

~iihim Habeş kuvvetleri Takaza 
nehri boyunca mevzi aldı. 

ita/yanlar; zecri 
eden devletlere 

1 
Roma: 12 (A .A) - Süel çe· 

:nltri, Habeş kuvvetlerinin şu 
b~plerden dolayı g .. ri çekil 
ekte olduklarını söylemektedir: 

~ 1- İtıılyenları irtıbat hattını 
1•tınağa mtcbur etmek. 
. 2- İtalyalyanları, Haheşle
'IQ b·· k ~ uyük erzek ve levazım sin · 
h 11 bulundurdukları bir bölkede 
•kleınek. 
, Öıe taraftan öğrenildiğine 
~re, Habeşler 220,000 kiıinin 
11P~'tımış bulunıluğu, güney Tığ 
't 111lde İtalyanlara mukavemet 
llliye hazırlanmaktadır. 

() llu kuvvetler, Ru Seyyumuo 
~ •OOo, Ras Kassanın 70,000 ve 
ı '8 lmronun 50,000 .skeriyle 

l lllıı.ratorluk muhafaza kuvvet· 
it' 

111 ~ 11 • mensup bazı kıt'alardan 
Ureklcptir. 

1 
E:ııerinde modern gereçleri bu· 

1ij~lQ bu kuvvetler Takaza nehri 
~Ylltıce mevzi almrşlu ı dır. 

il Bundan haıka Veliah ılin ku 
ı •ııd111 altında bulunan 40,000 
~I ') 
h lı ık bir kuvvet Deuiye ile As-
tı"11ği gölü arasında, İtalyan sol 
~ 11 •.!ır karşısıoda yer almıt bu· 
~llıaktadır, 

~ ll.oma: 12 (A A) - Elektrik· :n tasarruf malnadiyle bükü 
!ııtı dayrelerinde iş saatleri şu 
''ile leshit edilmiştir: 

ııı s •• t 9 dan 16 buçuğa k.dar 
1hcakıır. 

11 . Öğleyin 12 den yarıma kadar 
~al edilecektir. 

İrmak -

tedbirlere 
bir nota 

iştirak 
verdi. 

Asmara: 12 (A.A) - Royter,, 
•jansı aylarından: 

Habeş asli kuvvetlorinin Mak· 
kallenin cenubuod'.A Soeliciconun 
cenubi iıtikametinke ric'at tt· 

mekte bulundukları bildiriliyor. 
Roma: 12 (A.A) - ltalya hü 

kumetinin zecri tedhırlere İftiralı. 
eden devletlere verdiği protesto 
notaıı şu noktaları ibtıva etmek· 
tedir: 

1- Paktın 12 inci maddesi 
nin çiğnenmesi ittihamıoı red
d~den ltalya meıırandamundaki 
delilleri bu ittibama k81fı ileri 
sürmektedir 

2- ota, İt•lya tarafından 
kurtarılan ütke halkının lıalyaya 
bir mutaarrız d.-ğil, fakat hima· 
ye edici bir deYlet olarak telalı.ki 
erliğini ve bu rolün, paktın 22 in 
ci maddesi tarafından kabul edil
dığıni temin ctmektrdir. 

3- Z eri tedbirlerin tanzimi 
i~İn toplanan konferans hiç bir 
tekilde Uluslar sosyetesinin bir 
organi değildir. 

Bu konferansa iştirak eden 
her hükumet münferiden mes'ul 
bulunmaktadır. 

4 - Habeşistan• yapılacak 
silib ibracaıı üzerine mevzu am
bargonun "aldırılması Uluslar 
sosyet~si komitesinin tekliflerine 
muhrliftir. 

Bu komite, Hahrıistanıo leh· 
likeli bir karışıklığın önüne ge 

- Gerisi ikinci say[ ada 

Filyos hattı 

flyındırlık bakanı Ali Çetinkaya 
tflrafından büyük törenle açıldı. 

&Qkanımız, hükumetin güttüğü demir 
~olu siyasasını açık olarak anlattı. 

fil Çankırı :12 (A.A) - Irmak 
~Qros hattının '.açılma IÖ eninde 
ı,, ~rıaclk çağırıları gö~üren iki 
~Q ~ugün şebrimızden :geçtı. 
'ıf ilıunuebetle gece şehir ve et 
~1

111 dı(d tepeler ışıkla aydınlan-
Itır. 

.t\çılma töreninde bulunmak 
''• 1 b . . d d b" b . 'i : e rımız en e ır eyet gıt· 
Itır. 

ı~~ Çağrılıları götllreıı trenler bü 
il 1 ııasy:;nlarda gösterilerle kar 

'n k ııı, ta ve uğurlanmaktadır. 
P·ı ~.' Yos : 12 (A.A) - Ankara 

•ı~· •lyos demiryolunun açılış tö
~ 1 bayındırlık balı anı Ali Çetin 
~l~QQıtı aşağıdaki söyleviyle ya-

ilııflır: 

\ı:ı'Yın konuklarımız, sevgili 
il a§larımızl 

lıııı ''RiiQ büyük ulusumuzun uzun 
~.~'~dıoberi özlediği en önemli 
~~~,'ilerden biri olaa karaelıo•· 
),~ 0 ınü, hazıoesioio kapısına da· 
~1.t buıunuyoruı . 

bakan ismet İaoııü çak uukları 
gören düıü~cc ve isabetli demir 
yolu siyasetinina değeıli ve mesut 
bir neticesidir. 

Bu kömür yolu daha bugün 
d en Anadoln yayl•sında yer yer 
kurulan ve kurulacak olan ağır 
endüstrimizi ve günden günt art
makta olan demiryolllarımız baş
lıyacak enerjınin şah damarıdır. 

Bundan dolayıdır ki, yolun tı· 
kip ettiği istilcamette ancak bu 
g•yeye varılmak için seçilmiştir. 

Dığer bazi hatlarla bu hattın 
fenni mürakahesi 7 Şubat 1927 se
nesinde İsveç ve Daoımark• gu 
ruhuna veıilmiş ve inş•at malze
mesinin kolay r.alı.ledilebileciği 

düşünctsiyle inşaRına 13 haziran 
da bu noktadan Fılyostıın başlan
m.ı ve bu suretle şu önümüzde 1 
görülen iskele Ye sair tesiut ku-
ru muştur. 

-~ 

Dün Şar kurulu üçüncü top-
lantısını da saat 14 de Urba y Tur· 
ban Berikerin Başkanlığında yap
tı ve gündeliğlndeki şu mes;lele
ri konuşarak kararler verdı : 

1 - Sebze halinde bulunan 
eınafıo ruhsat harçları hakkında 
ki kanunlar ye büdçe encümen
lerinin mazbatuı okundu ve ka· 
bul edildi . 

2 - Elli liraya kadar olao fı
kara meskenlerinden alınacak ten. 
ırirat ve tanzıfat vergi ve resimle
rine aid kanunlar encümeni maz· 
hatası okundu , kabul olundu . 

3 - 93.5 yılı resim ve harç
lar tarifesınin fenni muayene faı 
lına aid kısmında tadilat yapıl
masına dair olan daimi encümen 
mazbatası okundu ve tarıfe encü· 
menine havale edildi . 

4 - Belediyeler imar heye
tince eksiltmeye konula" Adana 
su l~i için beledıyeler bankası ile 
istikraz akdi hususunda Belediye 
Rrisliğine ealahiy•t v~rilmesi hak 
kındaki riyuet teklifi okundu ve 
kabul olundu . 

Gündelikte başka madde kal 
mam•şlt . Bundan ıonra mtzarcı 
Süleymanın 9Z7 yılı hayvan res 
mi bedeline aid ididası okundu 
ve kanunlar encümenine hav.le e 
dilerek toplantıya ıon verildi . 

Kamutay toplantısında 

Zecri tedbirler meselesi 
etrafında görüşüldü 

Ankara : 12 ' A.A) - C. H. 
P. Kamutay gıırubu idare heyeti 
başkonlığından : 

C. H. P. kamutay gurubu bu
gün Hasım Sakanın başkanlığında 
toplandı . Zecri tııdbirler mesele
si üzerinde dış işleri ve ekonomi 
hakenlarınıa Yerdıkl.ri izahlar 
dinlendikten sonra hükumetin bu 

hususa dair hazırladıjiı layiha esas 
itibariyle kabul ve tasvip olundu. 

Gümüşhanede çarşaf 
ve peçe kaldırılıyor 

Gümüşhane : 12 ( A.A ) -
uray kurulu, tcplantısında çarpf 
ve peçenin kaldırılmaeına karar 
vermiştir . Bunun için bir mfih · 
Jet kabul edilmiştir . Bu mühle
tin sonurda çarşof ve peçe tema
miyle yasak edilecektir . 

Konya da 
Ekmek işi ne halde? 

Urayın öğüttürdüğü unlardan 
ekmek yapılmıya baılanmıştır . 

Halk ekmeğinin kilosu bir 
kuruş ; ikinci , üçüııcü yirmiıer 
pa,. ucuzlamıştır . 

Üçüncü 11 , ikinci 12 , h•lk 
ekmeği 7 kuruşa inmiştir . Uray 
rkmeği 7 kuruştan •ı•ğı satıla· 
caktır . 

" B&balık ,, 

Dört Alman aylesine 
ikramiye veriyoruz 

Büyük harpten evvel Türkiye · 
de hrzmet eden dört Alman eyle· 
sine bükü metin m.aş tabs si ıçin 
hazırlanan kanun layıbası kamu 
tayda müzakere rdılmiş ve yıp· 

tıkları bizmrt gözönünde tutula-i~n (~ili, siniz lıi bu zeogio ma· 
~i1~ tıınesine bizi ulaştıran de 
~.~\il Yurdu demir ağlarla Ör-
1ı,tıı. adar tüten bacalaı da süs-

k aııninde bulanan yüce lıaı 

Fakat sonraları Sivu hattının 
ilerlemesi ve nakli~atın kara tara· 
fından yaprlmaaıoda ~olaylık basıl 

olunca bu taraftan başlamış olan 
ellieıki pazarda durdurulmuş ve 
huna karşı h•ltıo dığer ucu olan 

·- Gerl&l ikinci &ayfada -

' rak Maliye Bakanı larafınd•n ve· 
rilen izahat üzerine kendılerine 

17,000 lira ikramiye vcrilmeıi 

tekarrur etmiştir. 

izmir önünde bir facia 
Urla ile Kösten İnebolu vapuru 

adası arasında battı. 

125 yolcu kurtarıldı. ölen dokuz 
kişi törenle gömülecdkler 

Kazı : hakkında incelemeler 
ve etrafta a«-flırmalu yapılmak
tadır , 

Ankara : 12 (A.A) - Ekono 

Ankara: 12 (Hususi) gedkmiştir. -
Mersinden İstanbula hareket et 
miş olan İnebolu vapuru Urla ile 
Kösıen arasıoda düıı g•ce ıut 10 
da batmıştır . İçinde 190 kadar 
yolcu vaıdı . Gemi yavaş yaveı 
su alarak batmıştır . Gemi yeni 
kızaktan çıkmıştı . Deniz sokin 
bulunuyordu . Neden battığı bel
li değildir . Fazla yolcu olduğu 
ıöyleniyor , 

mi Bakanı Celal Bayar, ııtideki 
tl!bliğio neşrine, Anadolu " ajan· 1 

sını memur t imiştir , ı 
1 

Bir tarafa çarparak delinmiş 
olmaaı da muhtemeldir yolculardan 
120 ıi kurtarılmış sıhhi tedabir 
alıomııtır . 

Birinci kaptan baygın kurta
rılmış, ikinci kaptan bazı tayfalar
la bojiulmuıtur . 

Bu haber burada derin bir acı 
uyandırmıtllr • 

Kaza hakkınde :ehemmiyetli 
tahkikat yapılıyor . 

İzmir : 12 (A.A) - M.rainden 
limanımıza gelmekte olan Deniz
yolları işletme idar. ıinio İnebolu 
vapuru düa lgece Yeni Kale ıle 

Kilızmın arasında altından su al· 
mak suretile batmıştır . 

İçinde bulunan 190 yolca ve 
mürtttehattan yüz onu kurtarıl- : 
mıştır . Kurtarılanlaıdan onu İn- / 
giliz Bıonn bandıralı Pola ve mü·\ 
tebakisi iıtikbal vapurl.,ile i•Ce 
geç vakıt limana getirilmişlerdir. 
Bunlardan başka Polo vapurunda 
iki ve İstikbalde bir ölü vaıdır· 
İnebolunun ikinci kaptacı bu sa 
hah U.Jada diri olıırak bulıınmuı
tur . Bulunan brş cesette İzmire 
gönderilmiştir . 

Denizyollarr daireıinin 1080 
tonilato hacmindeki lnebolu va· 
purunun dün 11 - 12 g•cesi 
saat 20 aularında Urla tahaffazha· 
neai hiz•larında batmış olduğunu 
acı ile beyan ederım . 

İzmir hbaylığıoden alınan en 
ıon malumata göıe balen lzmir
de bulunmakta olan gemi süvari 
si Mebmed Al• kaptan , lzmir 
körfezine girerken Kösten ada
ıile Pelı kan feneri araaında ta haf· 
fuzb•ne bizaaında ani olarak çı
kan yıldız, karayel fırtınası teıiri· 
le Lombaz ve firengilerden ge
miye sn iİrmeye başlamış ve Va· 
purun bir lerafa eğrilmiş olma
sından dolayı kömürlüklere 
ailı'alle su dolarak kazan tlayre
sini işg•l v~ makine!erin çalışma· 
ıınıı mani olmuş bulunduğunu ve 
yolcula ın da heyecanla bir tara
fa koşuşmuf olmaların:lın dolayı 
gemioia devrildığini ifade eyle· 
mittir . 

Yolculardan bir kısmı kazanın 
g•minin fazla yüklil olmaaıodan 
doğduğuna ileri allrmüşlerdir . 

Derhal kıza mahalline gönde 
rilmiı bulunan Vekalet deniz frn 
heyeti Reiai Ye İstanbul fen he
yetimiz• menıup iki azi hakiki 
- Gerisi ıiçıincü sahifede -

Emir Abdullah Bağdada gitti 
Habe:jİstanla Yemen arasında bir 
de askeri ittifak imza edilmiş !. 

Katolik gurubu , Lübnan Cumur baş -
kanlığına üç namzet göstı:-rdiler • 
- Hamaye beğlı ik~n Alevi-

1.r hükumetine ı bırakılan köyler 
arasında Hamalı zenginlere aid 
olan Barin, .Niysaf, Kefrikemre, 
Elıaune köyleri var . 

Buradaki AleYiler mülk sahi
bi Hamalı zenginlete karşı isyan 
•imişler ve onları tanımamağa 

başlamışlardır . Bu kerre bu köy
lerin asayişine bakmak için Alevi 
jandarmasının birioı almak üzere 
Liyotnan Mustafa Abidioin ida
resinde bir Çerkes müfrrzesi gel
miştir . Hamalı Samihılazırn Arif 
G•yliniden hususi işler Müfetti· 

şi Mösyö lber le birlikte Liizkiyeye 
g•lmişlerdir , Bu zenginler köylü
leri ile anlaşmak için hakim 
Şofiere müracaat edeceklerdir. 

- Elgarbi Eltaur.ularabi Rei 
si Hafız Ramazan Fraae·zca "f'ar. 
to ,, mecmuasıoda bir yazı neşre 
derek Filistin sahillerinin tahki
mini tahlil et mit ve yaz• nın ao 
nuoı!a Milleıl~r cemiyeti , Filis 
tio mandasına İngilizlere eabılle
rini İngiliz donaomııeına Üıslll· 
hareke yap11olar drye mi ver· 
miştir ; sual·ni sor muştur . 

- Çarşamba ğünü öğleden 

sonra Komiserlik mümessilliğin
de Kolenin reisliğı •hında Mös
yö Verdon ecnebi mahkemeleri 
Müddei Umumisi Mösyö Eoryik
teo mürekkep bir toplentı yapı · 

!arak elektrik boykotejı halledil· 

diğine göre boykotaj mahkumla
rının affı işi göıüşülmüştür. Müd 
dei Umumi mahkümların bir lis · 
tesini çıkarmıt ve btpisinin af 
edilmeıine lıanr verilmiştir . 

Komiser mümessili heyetin kara
rını B .. yrutde Komisere tel.fon 
eimiıti.r . Af emirr.ameeiııin ge 
cikmiyeceği umulmaktadır . 

- Irak Kralı Ge.ı1inin oğlu 
Velıahdı Faysal'ın sünnet düğü 
nünde bulunmak üzere Emir Ab 
dullabla Bağdada gitmiştir Emir 
Abdullab ber ayrılışında oğlu E
miritıliı vekil hır11kıokrn bu lcer· 
re işleri Taht meclisi adını verdi

ği Vezırler Reisi İbrahim H•şim, 
Müıteşar Fuad Hatip ve Malıye 
Müdürü Şükrü Ş•'ıa•dan mürek
kep bir mrcliıe blr•kmrştır . 

- Beyrutda çıkan Eısaia ga 
zetesi yazıyor : 

-Gerisi dördüncü say{ ada -

Üzüm kongresi 
toplanacak 

Ekonomı bakanlığı Nisan ayı 
içinde Aokarada özü.o üretmen 
ve tecimerlerinden mürekkep bir 
kongre toplamağa karar vermiş

tir . Bu tarihe kadar ıızmanların 

üzüm raporu ve standardizasyon 
hakkındaki teklifleri bastırılacak 
ve çağırılanlara kongre toplan 
madarı bir ay Önce gönderilerek 
karşılık rapor istenrcektir . Bu 
raporlar da çoğaltılarak kongre 
günü üycrele dağıtılacaktır . 

Kongrrnin toplanmasından 

beklenrn başlıca gayelerden biri 
üzüm standardızasyonunu teshil 
etmektir· İzmir bölgeıiode üzüm 
standardizasyonu hakkında etüd
ler yapan hakanlık uzmanları , 
üzüm için bir atandardiusyoa 
sındığı örneği teklif etmitlerdi . 
Kougreye kadar bu sandık da ha· 
zırlan•caktır . . 

Bunden başka , Amerika , 
Yunaniıtan , Gırid , Kaliforniya, 
Avusturalya, Cenubi Afri"a llıllm· 
!erine aid her numua ve cinıi 
gösterir sandıklarda o tarihe ka· 
dar tecim konaeylikleri yoluyla 
ğelirtilerek kongrede tethir olu 
nacaktır . 

Lise öğretmenlerine 
dört soru .. 

Kültür Bııkanlığı bütün orta 
okul öğretmenleri arasında yeni 
bir anket açmıştır . Bo ankette 
bak•nlık orta öğretmenlere dört 
sorgu ıormaktadır : 

1 - Orta okul proğramını 
lise öğretmeni bakımından nasıl 
buluyorsunuz , proğramda dtği
gikliiı: yapılmHına lüzüm var mı
dır ? 

2 - List öğretmeninin yük· 
sek öğretimine istenildiği kadar 
kuvvetli bir temel olma&ı için 
başlıca ne gıbi tedbirlere lüzum 
vardır ? 

3 - Liselerin teıkilat ve proğ · 
ramlarınde değişiklik yapılması 
lazım mıdır ? 

4 - Lise kitaplarının basılış 
dıli ve Prd•gojik bakımların
dan eksikleri vır mıdır ? 

Ögıetmenler hu soruların ce
vaplarını 15 ikinci teşrioe kadar 
bakanlığa ğöodereceklerdir . 

Ankara 
Türe fakültesini bitiren

ler ve yeni girenler 

Ankara türe fakültesinden bu 
yıl , Haziran devresinde , 64 
gencimizin veiki gün önce ıonu 
ılınan ikinci devrede 72 talebe 
d.ha hayata atılmıştır . Böyltce 
Ankara türe fukültesiaden hu yıl 
136 geııc çıkmış bulunmaktadır . 
Fakültenin birinci sinıfıoa 307 , 
ikioci sıoıfrna 4 , üçüncü sınıfına 
1 yeni talebe yazılmıştır . 

Denizlerimizde 
Balık yatakları tetkik 

ediliyor 

Marmaraya bir tetkik gezisine 
çıkmış olan balıkçılık enstitüsü 
prolasörleri ile asistanları Mar 
mare sahıllerinıleki tetkiklerine 
devam etmektedirler . 

Tetkik h•yeti son defa Gelibolu 
sahili• rine çıkmış ve yerli balık
çılarla konuşmalar yaptıktan sonra 
kendi etütlerinden elde ettikl~ri 
bil~ileri dA balıkçılara anlatarak 
onları tenYir etıuişlerdir. 

Gezi , İzmire kadar uzayacak 
ve bütün sahillerimizdeki balık 

yatakları araştırılarak notlar alı· 
nacaktır . 

1 
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önemli bir yazı .. 
iogiltere ile İtalya arasındaki gergin
liğin hakiki sebepleri, hal imkanları 

-------·----
Fransa enslitiisii azasından Jacques Bardoux , Parisle çıkan 

Le Cap/lal gazetesine yazdığı nıülıim bir makalede, son Habeş -
ltalya uaziyeii do/ayısiyie büyıik de~leller arasında husule geleıı 
gerginliği ue bil/ıassa lnglilere - ltalya anlaşmanıazlığını grız 
den geçirerek şunları söylıiyor : 

FraD!ız başbakaoı Piyer Liva 
lio , Habeıler nr:ı.diııde yıpaca -
ğı sıkı teşebbüsler neticesinde , 

bir logiliz - 1ıolyao aolaşması
Dl'l temellerini :ıtabileceği ve 
bu işi ; Londra henüı zecri terl 
birler DJ!!Dgenesini iyice sıkıştır 
madan ve devletleri ; oiboyet 
umumi bir bar be yol açabilecek 
tazyiklere teşvik etmeden lıaşara 
bileceği umulmalı mı ? 

flu siiale cevap vermek için ; 
aksülamellerin dereceıini sıhhatle 
ölçmek 9e ; Manşın öte ıarafıuda
ki halkı ve hükumeti - b emen 
hemen umumi hır hamle ile -
Faeizm rejimine hücume kaldıran 
iman kuvvetini yakından tasrih 
etmek lazımdrr • 

İngiliz ; hususi veya umumi 
her hangi bir işde, hakkına emin 
ve bir vozife ,nuruna 1ahip bu
lunduğu zaman ve bele bu bak 

ve bu vaıife meof•atleri ne uygun, 
itiyadlarına muvafık olduğu za. 
marı , biç bir ceht o .ıun mukave 
metini kumaya muvaffak olamaz. 
Metin piyadeler gibi olduğu yer
de ölür , fakat dediğinden vazgeç 
mez. 

lngiliz için ; İı.lya ve Fransa 
oıo talebi üıerioe •e İngiliz dele
gelerini o, vekillerinin teknisyenle-

rının aızusu hilafına , l~miratı 

Habeşiıtaoa kadar teşmil rdilmiş 
oları muobedelcrle Ceoevre 
paktına hürmet etmek bir vazife 

dir . Ve meııfuti, bu ahliıki meı·bu 

riyete pe~ mükemmel uymakta 
dır . 

İogiltereoin , diplomatik ıa 
h~da , Habeş toprakları üzerinde 
bir İtalyan lfütuhatına mukave
met etmrğe hakkı vardır . Çüokü; 
geçmiş yıllar içinde bir çok in-

İr.gilterenin saplanup kaldığı 
düşünceyi kırılmaz bir biçak ha
line getirmek için:yapılacak bir 
t• k hata kalıyordu: 

Hor nevı tedbiraizliklerle; da
ba dün mut'i bir çalııma arka
daşı ve bugün kuvvetli Lir komıu 
olan Akdeniz devletine karşı git
dikçe artım bir itimadsızlık gös
termek ve tedrici, mahdut bir •nu 
fuz :etme,, prensibinden vaz ge 
çip İngiltereuin iki yolu ortasında 
(denizden, Hinde doğru ve kara• 
dan cenube doğ•u) bir askeri im· 
paratorluk kurarHk ikiz bir haki
miyet tesis etmek! bu aon bata; 

Sicilyada, cephe Malta olmak üz.:· 
re ü~tiladen tayyareler eksik e 
dilmiyen doaıınmalar teksif olun 
dlıldaa; Sirenailı.' e Cephe M111r ol 
mak üzere - bir usul tabtında
fırkalar tabıid edildikten ve kibar 
basaı Eden Romeda; Londra da ça 

lışma bürosuna döadüğli zaman, el

lerini kaldırıp: ı - Cehennemin 
dibine!. inun dediğin biraz <·en
netihneo olm. lı! ' diye bağıracak 
kadar sognk bir tekilde kaşılan
doıkta sonra irtikap ediliyordu! 

Bukadar kuvııetli ve bu kadar 
köklü ahldki ve hukuki , intılei 
ve hie@i bir itikat karşısında; LA

valın gayrııtleri netic•si husule ge
len biraz qıülAyim vaziyet«ı v«ı Duc~ 
nin nihayet bir azacık tedbirli jeli
tint:, zecri tedbirlerin azıcık tahdit 
edılme~inıı ve Siren~ike sevkedilen 
kuvvetlerin geri alınmasına rağ· 

men, ben; Fransanın temameo Ha
beşistan meıelesilo ilgili bir ter z
da d"vam ettireceği teşebbüslerin 
yakıo bir zamanda bir ltalya - İn· 
giltere anlaşmasına imk4n verece
ğiııi limit •lmiyorum . 

14 ikinci Teşrin genoyı ile ye· 
giliz hükumetleri mubt•lif mua · di sene için iktid ır mevkijne gel· 
hedelerle , Romaya Habeş top miş olan muhafaokflrlar hükü.-
rakları üzeıinde bir hisse ayırdı meti, hiç hir zaman ; Musolioi ta-
larsa da , bütün o hükumetler, rafıodan , girişılen tehlıkeler ve 
lıalyanıo Hebeşiıtanı tek baıına earfodılen milyarlar için kAfi bir 
zaptetm•si ihtimalir.ı daima dik· tazminat ve Avrupada Faşist reji. 
katle b~rtaraf etliler ve hep , 0 minin kuvvetlenmesi ve Akdeoizde 
yerlerde bir İtalya - lngilteıe lngiliz h4kimiyetin;n zaiflsmeai gibi 
müşterek çalıımasını bkalı olarak tefsir olunacak har~ketlere,m<'&elA 
kabul ettiler . lngilıereoin men- hudutları t•sbit eden muahedelerin 
faaıleri , bu kanuni m• cbnriyd· bozulmasına rıza göstermiyecek-
lerle de pek mükemmel tevafık tir. 

etmektedir . İtalyan tarafından lngiltere, hiç bir zaman , Duce-
araya bir " ıı.anda ,, paravanası oin; küçük anlaşma , logiltere ve 
konmaksızın ve bir mü~ter<k ça· Franssnın yorJımile-mnhveıJici bü-
lışma behanesi yürüıülmeks zin- yük askeri hareketlere girişmek. 
Habeş .ıoptaklarıoda girişilmiş tiizin- ve hiç olmazsa önceden , 
olıo ıüd bereketler ; rsaseo si keodıdıaine destuk olabılacek ku v 
yasi sükuneti bozulmuş olan Mı vetleri temin etmekle başarııbile -
sırda teblıkelı karıııldıklar ve , CPği bir işten sapa s•ığlam çıkma-
büıün hudutları içinde bir " yrr sına yardımı kabul etmiye · 
liler kaynaşması,, dev1m edip cekt r . 

duran İmparatorlukta ~arsıotılar Fransız Ba,hakanı L val , te· 

doğun bilir · şebbüsleriode, ancak bu tPşebbüs-
Eo ehemmiyetli siyasi menfa leri genişletm~k suretile mııval!ak 

atlar üzerine tutunan bu hak ve olabilir . Ouce, vaziyetini, ancak , 
bu vazife; lazım gelrn ıbtarlarm bir takım fedıkllrlıkları kabul ede-
logiltere hükumeti tarefıııdan za- rek kurtarabilir, 

mıınrnda yapılmış olduğu ve fııist Deniz birliklerinin taoajı, em-
bükfimeti hrafındao tedbirsizlik· niy-tte müsavaı, Lll.tio Deoizlerin-
lerio ika edilmiş olduğu düşünü de aıuvfz,.ne ve wüstemlekelerle 
lüse eyiden ehemmiyet kuonır, münııseba\ta hürriyet için, Fran-
Daha 1935 kiounu11nisiııde, sefir 8 a _ lngiltero anlaşmasıoı temin 
~r.andi, bir futu_hat h•ıbinin İn- edecek va ltalya-lngilteıe ihtilafını 
gılız mukavemetıle kaı şıltşacağrnı halledecek forınülleri bulmak, ar-
yazmak cesaretini göstermiştir. ltık,muhafozık4r ve icatçı olan Fran-

Ve Grandi ayni fıkri izbar .:imiş sız siyasetine kıılmış bir iştir. Ni. 
ol;on bir mealekdaşının akıbeıioe cin, Lokernooun llehnan hrzıhal-
uğrayıp vazıfeıinden olmak leli· lini LA.tin denizine teşmil etmemeli 
keline düşmediyse de, ihtarı tesir; ve bu denizlerde, harp gemilerinin 
siz ve neticesiz kaldı. tonujıı ı ttthdit ~tmemeli ? .. 

'I'ftrk S6ztı 

rmak - Filyos 
hattı 

-13lrlnc sayfadan arian 

ırmak ietasyooundan Çankırıya 

dııiru inşaatı devam olunarak 
Çankmya kadar 105 kilometrelik 
23 niıan 1931 tarihinde iıletmiye 
açılmıştır. 

Bu ıırılarda baş göıteren ık
ti!odi darlıklar ve engeller dola
yisiyle inıut durğunluğa uğradığı! 

halde her karıılaıtığı ğiiçlüğü yen ( 

me!cte büyük bir ze•k duyan Cu- 1 
murluk idarui işıa temposu ağır · 
latsada aruını krameksizin daima 
ileri alılışlarlı böylece sona erme
ğe muvaffak olmuştur. 

Hattın ırmak He Filyos arasın
dıki uzu1>)uuğ 391 kiloruetrcıiir. 

Üztrillde 27 istaayoo, 1368 a
det menfez ve köprü, 8000 metre 
uzunluğunda 37 ton~ı vardır. 

Büyük ve zorif köpıülerin her 
biri ve hele bütün memleket de 
mlry-0llarındaki tünellerin eo u
zunu olan 3440 metrelik Ratibcce 
tüneh Türk eliyle kurulmu§ fen 
ve sanal örurğidir. 

Bu hattın io§Blına devlet bazı 
nesinden oaofedilen pna kırkbr§ 
milyon liıadır. 

Halkıo geçtiği yerlerde nufu
ıun kalabalık toprakların zengin 
ormanların güzel ve verimi ma 
denleıin çok olmaaı dolayiıile ya 
kın bir geltcekte bat boyu~cı 

kurulacık olan fabrikalarla bura· 
larda bir kal daha bayındırlık ve 
refahın artacağı tabiidir. 

Fılyos ıoo bir menzil değil kö 
mür boziorıine girmek için bir 
kapıdır. 

Hat şimdiden Zonğuldığa, 
Ereğliye doğru uzıomaktadır. 

Pek kısa bir zaman ıonra bu 
töreni Zonğuldııktada yapmak ile 
biiyük bir saed ,ı duyarak babti 
yarliiımız arıacıktır. 

Önderimiz Atatürküo sevğili 
milletine gösıediği her yol iıte 

bugün kıyısUJda bulunduğumuz 

bu deoiz kadar g.oiş engin temiı 
ve hür a laola ra çıkar. 

Tii• k milleti bügüode yarında 
inkilibın ba gibi değ rli ee · rleri 
ile daima gunJC ve ıftihar duya
caktır. 

Ve bu da ..şerefİi bir hakkıdır. 

Arkad .ışlar; Bugün sonsuz bir 
sevinçle kutlad ğımız bu açılma 

bayramını şu bir kaç gün içiode 
garpta Aı ı adolunun Akdeniz kıyı
lerırıa bakan İspqrta ve Burdur 

yaylalorındıın ve !}arkta kardeş il 
!ere demir kol salac•ak olao Diyar
i.ıekir surhr.odon kopacak şeolık 
seslerinin ve kutla bayramların 

s.ralanacağını şimdiden müjdeli· 
yebilirim. Bu ulusal ve çok önemli 
hizmetleri takdirinize sunarken 

hayırlı işlerıle rıkir ve bilgilorile uğ

raşan küı: ük büyük iş erlrndeşlıı

rı'ln ve Lu yolda çalışan vatan ço
cuklarına t •şekkür ve ayni zaman 

da doğruluk ve bilgile hareket eden 
guruplar.na her k.ompa ıamiıni 

memnuniyetlerimizi bildirmfyi ö lev 
bilirim. 

Ulusal nmaçlorımızdon biri olan 
şu dRğerli işe iştirak uzusu ve 
manevi z vki ile davetimize icabet 
ederek gelmiş olen sayın konukla
rımıza saygılar suoarlm. 

Zaferle neticelenmrsinden sonra 
inkılll.bımızın iriştirmPğe muvaffık 

olan yüce Ahlürkümüı ile onun 

eserini isabrtle ve bnşarılı b'r iracle 
ile durup dinlenmeden takıbeden 

yüksek başbakanımız ls•net lnö 
nünün daima ilerisini gören yükııek 
bO!iret ve zekAlorıoa borçluyuz. 

Ey Türkün göz bebeği Kamili 
Atatiırk; KereJeniz in bu güzel kı 
yılarından da Mna binlerce min
net ve sel4m. 

ŞEHiR DUYUKLARI 

Odun ve kömür 
Şehre fazlaca geldi
ğinden fiatlar düştü. 

Kışın birdenbire bastırması 

üz.erine ıebirde odun ve kömür 
buhranı lıaı gösterdiği ve fiatla· 
rın umulmıyacak suretle birden
bire arllığını yazmıştık. 

Bu yazımızı önemle gözönün
de tutan İlbay Tevfik Hadi Bay
sal, tehir de incelemeler yaptır ta · 
rak bunların stok mikderlarıaı 
saptattırmakla beraber. köylülere 
bunları şehire getirmeleri husu
sunda kolaylıklar gö,lerilmesi 
için de ilgili işyarlara buyurııklar 
verilmişti. 

Son günlerde kazalardan ve 
köylerden fazla mikdarda odun 
ve kömür gelmiye baıladığından 

fiatlar düşmüştür. 

Soo üç gün içinde Osmıuiye 
ve diğer ilçelerıfeo şehrimize tren· 
le bin elli çuval kömür ııetirilmiş 
ve piyasıya çıkerılmııtır. 

Buglin kömürün kiloıu 4,5 -
5 kuruıtao, kesilmemiş odunun 
kilosu 1,10 paradan ve kesilmiş 
mi§e odununun kilosu 1,5 kuıuş 
tn sAtılmaktadır. 

Toptancı kömürcülerin ilçe· 
lere ısmarladıkları fazla mikdar

daki kömürleri de bugünlerde 
şehrimize gelmiş olıcağıodao kö
mür fiatlarınm dbba aşağıya dü· 
şeceği şüpb eeizdir. 

ilbay yardımcısı 

İrmiz İlbay yardımcılıiına a
tendığroı yazdığımız hendek İlçe

bayı Emin Refikin atanma Lııyru
gu iç işleri bakanlığrodao llbaylığa 
bildirilmiştir. 

Emin Refikin yakında ı•hri·· 
miıe gelmesi bekleniyor. 

Vazı işleri 

direktörüm Uz 

Yazı işleri direktörümüz Nev
zad Celil Güven, bazi özel iıleri

ni görmek üzere dünkü ekspresle 
Aokaraya gitmiıtir. 

Sahtekarlık duruşması 

Sabtekarlıktaıı suçlu Dörtyol 
ilçui eski tapu işyarı Süleyman 
Hulusioio duruşmnaıoa dün öğle

den önce ağırceza hakyeıinde 

devam olunmuş •e incelemiye da
ir rapor vemiş olan ehli vukuf İda
re Müdürümüz coıkun Giivea, 
rt~im öğretmeni Tahsin ve Çin
goğraf Rifat dinleomişlerdir. 

Bunlu•, defterlerdtki sonra 
dan yazılmıı olan yazılaıın, suçlu· 
nun yezı.sr olduğunu söylemişler· 
dir. 

Snçlu Süleyman Hulusinio 
nıüdafaasıııı yapmuı için duı uş· 

ma 16 ikinci trşoio 935 tarıhioe 
bırakılmıştır. 

Kuzucul ,.1 köyUnde 
bir kıya 

Döıtyo] ilçesine bıığlı Kuzuculu 
köyünde oturan Mehmet adında 

birinin şaka taşırken ayni köyde 
oturan onsekiz yaşlaıında Akkaşı 

hşla öldürdüğü ve Mehmedin 
yakalanarak adliy• ye teslim edil
diği lıbaylığa bildirilmiştir. 

MUteahhit Kaşifin 
duruşması 

Tohum islab istasyonu eski 
müteahhidi Kişi fi o duıuımas~ na 

dün devam oluoac•ktı r akııt ehli 
vukuf tdrafındao rrporun gönde

derilmtdıği anl•şıldığındao du 
ruşma 23 ıkinci teşrin 935 tarihi
ne bırakılmııtır. 

İtalyanlar geri 
çekiliyorlar 

-Birinci say{ adan arlan 

çecek olan arsiulusal bir kontrol 
altın• alınmasını kabul etmesi. 

5- Bu gibi z<Cri tedbirler 
rvvelce vukuhulan daha aiır ih· 
tiliflaıda Hla t:ıtbik edilmemiştir. 

İtalyan hükumeti, zrcrf ted
birlerin dünya ekonomisi üzerin· 
deki ağır neticrlerine dikkatı çek
mektedir. 

Memnuiyetin gerçek bir düş 
manlık hareketi olduğunu kayd~ 
derek mukabil tedbirler almak 
zorunda bulunduğunu ileri sür
mekte ve İtatyanıo büyük karı· 
ııklıklara meydan vermemek için 
Uluslar sosyeteıini terketmek iı· 
temediğini ilave eylemektedir. 

Viyana: 12 (A,A) -- Dış ba
kar ı, Diyet meclisinde Avustur· 
yanın diğer uluslara iltibak ede
ıek İtalyaya çıkarılauk harp mal· 
zem•si üzerine ambargo koyaca
ğıııı bildirmiştir. 

Ankara: 13 (Radyo) - lıal 
yaolır aleybioe 52 devlet tarafın
dan tatbiki kararlaştırılan ,kono. 
mik zecri tedbirlerinin kesin ola 
ra k 18 son tt'frinde her tarafta 
tatbikine ba7lanmnı ilgili çeven 
!erde saplanmıştır. 

Ankarı: 13 (Radyo) - İtal· 
yanların Makalle cenubuodaki 
hare~etleri çok ihtiyatlı Hr ıe· 
kilde ıleriyo doğru iokişof etmek· 
tedir. Buralarda İtalyanlara kar§ı 
şiddetli mukavemete kırar ver
mit görünen önemli mikdaıda 
Hahrş kuvveti toplanmıştır. 

B · ı kuvvetler şimdiye kadar 
y8pılan ıskeıi harekata' işti~a~ 
etmemi§ taze haber kuvvetlerıdır. 

Buna göre, önlimüzdeki gün· 
ler içinde kanlı bir meydan mn 
barebesinin olması ihtimali çok 
kuv•etlidir. 

Ankara: 13 (Radyo) -- Bu 
güokn duruma göre ltalyaoın 
Uluslar ıosyetuioden çekilmesi 
bir zaruret halini almış görülmek
tedir. 

Ankara; 13 (Radyo) - Zecri 
tedbire karşı tutacağı .batlı hare
ket hakkında lıalya tarafından 
devletlete gönd~rilen ve gazete -
Jcrde neşredilen nota çok ıumul 
Judur. 

Avrop . basını bu nota etrafın· 
da türlii yayında bulunmaktadır
lar. 
~~~----~· .... ----~~~ 

lzmir mezbahası 

Bir yıl içind,. İzmir belediye 
mezbahasında 107,889 mubıelif 
cins kaaaplık hayvan kesilmiş , 
bunlardan 8 tanesi veıemli, 5 i 
şarbonlu, 61 i kaşekffi 16 sı sis· 
tiserkus 2 si sarılıkla •e 2 si de 
ezilmiş ~lduğundan imha edil-

!miştir . Hıriçle krsilmiş olarak 
mezh• baya getirilen 2355 hay va o 
da muayene edılerek sat ı şa çıka· 

rılmııtır . 

Sarı Ho,.şidin marifeti 

Bılcı oğlu Hanında yatan Kara 
isalılı Ahmtt oğlu Mehmet, sahabe 
karıı namaz kılmak üzere camiye 
gitmiş ve dönüşünde odasınd1 
bııakm ı ş olduğu keputiyle savanı 
nın çalınmış olduğunu gör•ıek 
kııtakola baş vurmuştur. 

Y •pılao iaceleme de hırsızın 
sabıkalılardan saıı Hurşit olduğu 
anlışılaıak yakalanmıştır. 

Teşekkür 
Eşimin zor doumunu büyük 

bir bilgi ve çılııma •sonucunda 
muvaffakiyetle başar en kıymetli 
ebelrrimizden Hiyriyeye borçlu 

1 bulunduğum sonsuz saygı ve şük-
1 ra~larımı sayın gazdanizle bildi· 
I erırım. 

1 

1 

Uray muhasebe 
işyarlarıodan 

Adli 

14 Son leırin 1915 

Sokrat! 
A-:-iekl Gılit~ 

ıııod• 
Şu mavi semanro 8 , 

'oo1 
dönen çarkımızın üzerı ıır~ 

d asır 
şeriyet ta 1 seneler en, oırl~ 
beri en fazla tek edaıııl9 fıı b~ 
Onun namına her tar• ~il• 
keller yapılıyor, binlercedıPbl 
lar basılıyor . O seneler bar' 
en çok ıevilen, en çok O f. 
edilen bir ,felyesoftur 'flıııo ı 
diye kadar gelen feyle80 

0 
6~ 

büyüğüdür . Brşeriyel o~Ue •Sı 
de bürmeıle eğilerek is 111 '

0 

rat,, der . b• 
Çünkü o feylesoflır~Pi lı ~ 

clır. Çünkü O deri o zekBS f ıl 
h k'kıt'O sanlıktan çıkmış, a 1 bir ı 

noktasına' kadar yaklaflll 1ş 
bir mucizedir. fı pef 

Bir çokları ona fe)se·birb'i 
• b . k' . . d bir 61 gam erı. ımısı e 
dır, der. . . ıe bı! 

Zeki felsefesinin dılıY i~ 
de ona felsefe allahı:lır dı',t~~ 

Çünkü felsefeyi o Y''ııı~ ~ 
beşeriyeti yükselten terııe 
bulup kurmuştur. 

• • • . ı•~ 
Fakat ey aziz ölü J 110~ilraı 

oında kimse sevmedi, 0 di. 
ilmini kimse tıkdir eııııe b;1~M 

Bilakiı sen insaniyete d 111ı 
ettikçe onlar seni ıepeıe,.ıı'' 

rıı'"' . yumrukladılar, sana ıcı 1 1 
Nihayet muaıızların tO 

adamı diye halka taoıtııl•\; 
Bu da yetmiyorınu§ S\ııf 

bir türlü iftiralula dinsiı11 1 ı 
ham edilip kuıolık zinds' 

dılar· . .. anı 
En nihayet ıdam bukrP ,~ :' l 

nahsız, suçsuz crzalanuP• 61' 
biri ıçerek bu fani ileıııe g ı 
ni ebediyen kapadın. ıd . 

Soy le Sokra ti söyle: ••t f 1 ·ı 
sen çok fakir yaşayıp, yır~ I· 
sırtınla biç üşüme dıoıı:ı 1 '61~1 l1 

Çıplak ayakların, açık ~0ıı:r 1\ 
çamurlar, karlar ü:ı:erinde jı_. 1ı 
ken beclenio rahatsız o1Jll

1
,;l 1 lq 

"'t• Zamanlarında ylikselıın blletjl 

damlar neden ekseriyetle ,
1
n 

yorlar, hep takdirsizlilı: goııır I 
1-Neden fıkirleri ve, Y8~ ,pi' 1 

• tJI ~ 
yanlış, manalar verilip ıs ııı ı 
içiLde kıvranmağa mabk(J 

1 
liyorlar ? b,ı' ~ 

2 - Niçin iosonlarıo bıf·~ ' 

rı onu çekemiyerek a!.:; fi",~ 
bulunarak onları halka kO ,oı 
tıyorlar. Neden öldükte0. ,,l 1 

aıkalerından bioleı ce 10

1
w· 

ağlıyarak sevmeğe hü·ıllct b'' ~ 
ba§layıp , namına yüzleıC~ıl' ~ 
krller yapıp , bhlerce J>l P/, 

3 - N•çio bu ilııfat19 ': ,,,O' 
de birini o adaı:ıılar s•ğlı~' ı 
görmüyorlar ? ~'' ~ı, 

cı 

A oladım, anlıyorum .blliJ~ 1,11 ~l 
zamanlarında yüksalen bUY 

0 
ı' 

ların, dahilerin, r .. ylesofl•r
1 ~· ·· ıııı 1 . !erin, muharrirl1rio serU. 001 

rinin yegll.n_i sebebi dAb'~0Jıf. ı' L 
z ·ıkılya sah•p olduklarınd f'· ~ 

oıı' ,. 
O çekemiyen kıskanç 1 ııı> 

1 eri~ J r 
rı do z kaca on arın ın 0 .ı~' ' •1 

den çok aşağıd ı olıJuklıırı ~ ı' 
1 

; 

Heyhnt ne yozık ki e biiY~ 1,ıı 
1
, ~ 

lorın günleri ya hap:shao0 :1 ~~· \ 

p ı rangalard 1 ' yalı ut id ıııı_ a. ı I~ 
larında, ateilerde yakılıY~ ;i01r, t 
lorı da sefaletin içindd sıır001ıf ıi 
oçlıkta1 ölüyorlar . Ben Jıforl· ~ 
hl yatta bir defacık oh · · N' i' Q 

gülmelerini çok ist ı r !iıflı lı 1d 1 t 

kı oh ! diyen olrn :ımış ve o ıı/ 
yene biç rast gelıneıliıtı '1110'' 
dııima onlara ah ! Of ,deJı/ 

111 ,,ııtr< • 
1n ıııım11111m111111111111111111uıuı•ımunır111:111ıuııHH f~I 

1 
bu gece nöbe 

Eczane 
1i·1 l 1 

Yenicami l'İ v:.ır 1 ~ 1W ~lı.ı 
Sayhan Prz: ı 11"!'

11 I \ 



'214 Son teırin 1935 ( Tnrk Söıft ) 

Profesör Y a-~senin istanbulda değerli 

konferansı 
Bir lahit bu undu 

Şehir imarında esas ve gayeler 
İstaobulda Stleymaniye kü 

tüphanesi önünde bir müddetten
beri kıınalizasyon yapılmakta idi . 
isçiler çal ışırlarken Bizan., zama· 
~ından kalan ve çok değerli ol 
dtığu· anlaşılan bir ldhit bulmuş

lardır . lşcıler hemen kütüphane 

nelerdir? Şehir planının 
biki nasıl olmalıdır ? 

tat-

Aokaranın yerıi imar planına 1 
''Pın 1 f .. y -:-ış o an pro (' sor ansenın 

~~\'·iki gün Türk mühendisler 
oırı · • 
~· ığı konferans ı alonmıda Tür 

1

1
Yedeki şehirlerin , hele Anka -

~ •hın iman baklnorla bir bas
, 

1 •lde bulunmuştur . 
~ Profesör Y aosen, konferan 
llda her modern ftb·in pla 

'.•1,. kuruluı;ıuoda temel olan ~ey 
I~ :ı 

1
.'tfer , sıhhat , ekonomi ve gü 
-tlı. ~ 
~· l eıaslaranı izah ederek de 
1Uir ki: 

~ 
11

- Bu dört esastan hirıbcİ· 
olan seyrüseferde ve hususile

ltcıtnob' I ·· f · d .. .. r ı seyruse erın e goz o 
•Urıde tutulan şey, kabil oldu · 
: .. kadar , aıami süratle git· 
~~~e elverişli caddeleri ault 
alltadır . 

~ .. Ankaranm Atatürk bülvarı, 

1~tkiyenio en modern bir sey
:•efer caddesi olacaktır . Hat 
. daba ileri gidilerek denebi 
~t ki , A vr upa.nın biç bir hüku 
~et merkezinde böyle muota
~~ ve kruazmansız bir sey-
Sefer cadd~si yoktur . 

, Profesör Yarsen, bundan son 
kb·tehir imarını ele alarak, bir 

1
1r yeniden kurulurken , imar· 

ı 'ğır, g~yesi düz veya «-ğıi cad 
~titr yahut da hendesi şekil
,:dc IXlf'ydaolar kurmak değil, 
• U11 asal davası, eski bir şe h
ıı:d ltlevcud şekil ve arazisi üze· 
•i c ıehrio geniılemesini io
d;af ettirmek, yüksek değer 
, Olan mimari motifl eri (An· 
e
1

'11 ı11 kalesi gibi) şehrin imar 
~Yeni kuruluşunda, en üstün 't hedef olarak göz öoUrıde 
~ılb,k olduğunu söyledi ve _ila· 

ttti • 
'•ş • 

1 ebria imara ekouomik ba 

1~1lao dermeasız olan yurddış
~ı korumak demektir . Bundan 
~1 'Yı bu gibileti de d(:vlete fay· 
• 1 Unsurlar haline ıokabilmek 
'Q 
, ' onları en basit vafutalar 
i~ 1•llıbi yuvalar ve kendilerinj 
• 

1 
etıdirecek sabı.alar kurmak 
~d,r 

b ~tofe~ör Yan sen, An karamı · 
) 

1lcrde alacağı şeklin projek· 
brıı, gösterilco manzaralarını 

etti • Bu atada istasyon ile 
~~tlar caddui arasındaki sa 
~ 11

• gelecek ilk baharda pro-
1~ 111 hazırladığı gençlik parkı· 

d hpılmasına beşlaoa<'ağıoı da 
~ etti : 

direktörü Zı.ıhir'fl, buluşlarını bildir 
Projeksiyoı>la ğöstcrilea bu 1 miŞlt> r, direktör ldhti tetkik ederek 

resimler~e, .gençlik parkıom ya- 11 bunun B ızansa ait ~ld~~u netice-
pılması uzerıoe meydana gele- sine varm ıştır. La.htın ı çmde ke-
cek ol an çağlıyanlar, bir çok m ıkle r ve çok güzel işlenmiş bir 

bol gö lgeli park yollan, büyük testi bulunmakttıdır. Test~, me~ur · 
bavuz, bir idil tesiri yapan park j lar tar~fın.da.n müzeler ıdaresıne 
lokantası gözümüzün önünde can- . gönderılmıştır. 
laodaıldı . Kazı daha deri o l eştirilecekt ir . 

Hiç şÜpbe yok ki, gençlik Daha bazı eserler bulımac . ğı umuı-
parkı uzmanlarlD elinden çıkıp maktadır • 
projedtki düşüoce gerçekleşince, Bundan başka Şehzade başında 
Türkiyeoio eo güzel parkı ola- tıp talebe yurdu yanında yı\ pılan 
caktır . bir a1-artıman kazısında Bizans 

Profesör Yansenio imar pli- devrine ait iki sütuo başlığı ile iki -
oıoda, gençliği dinçleştirmek işi şe r mtıtre boyunda taşlar bulun-
büyilk hir yer tutmaktadır . P muştur . 

landa şehrin mubtelif sahaların · Samsun stadyomu yakında 
1 da bir çok küçük ve büyük spor 
mt-ydanlnrı, yazlık yüzme ha - büyüyor 
vuzları taksim edilmiştir . 

Bütüo bu tertiblerde, Anka
ra kalesi. şelırın merkez nokta
sı olmuş ve bu suretle de, tari
hi ve büyiik değerde olan mi
mari anıtlara karşı saygı besle 
mr k duygusunu her devirde ya 
şatmak gayesi güdülmüştür . 

Ankara nüfusunun büyük bir 
hızla çoğalmakta olduguou söy
leyen profesör , "her şeyden ön 
ce Aukaranın mesken siyasasını 

sağlam bir yola sokmak gerek· 
tir . 

Ankara mahallelerinin karak· 
terini , yanğın yerinde yabani ot 
ve agaçlar gibi sık ve alabil 
diğine yükselen 4 den 6 kata ka· 
dar olan "kira kışlaları değıl , 

yakında yapl kooperatifi tarafıo 

dao kurdurulacak olan 2 veya 
3 katil hususi bahçeli ve bir· 
birine bitiş 1 k sua tvler gibi ev· 
ler gösterecektir .. dedi . 

Profesör Yan9en; sözilnü şöyle 
bitirdi : 

''- Bir şehir imar edilıp ye
niden kurulurken kuvvetlerin da
ğıtalmasıe.: dan sakınmak lazım 

du . Her devi~ için bütün me-

suliycti üzerioe almsş olan şe

hir mimarı, tek başlD'- dikta · 
töılük td emez de davası; iki üç 

• eya buolarıu ber biri k"ndi ken
dilerfoe plaolar yapmağa kalkar· 
larsa , imarıt: tc.lbiki, hem kat 
kat p::ıbalaşır ve hem de çok yan
lış baı ekt tlere çağır açılmış o · 
lur .,, 

- Ulus-

Samsun şehir stadının bu yıl 
inşa edilecek k ı s•nı tamamlanmış 
bulunuyor. Kati kabul muamelesı 
geçenlerde yapılan bu stad, şim
dilık bir futbol sahasını , koşu 
pistlerini , soyur ma ve yıkanma 
yerl rri ile küçük bir tribünü ihtiva 
etmektedir . 

Bir çok defa canlı spor hare
ketlerine sahne olan Samsun, bu 
stadla belli başh bir eksiğini gi· 
dermiş oluyor. Çok temenni ederiz 
ki, sta dı3 g eri kıılan kısmı da ay
ni ihtimamla başarı\s ın ve önü
müzdtıki yıl içerisinde tamamlan
mış bulunsun . 

Eski eserler 
lzmitte bir müze 

yapılacak 

İzmitte kağıt fabrikasının te· 
melleri için toprak kazılirkeo bir 
çok eıki eaerler bulunmuştur. Baş 
ka yerlerde yapılan kazılarda da 
kıymetli eserlere rastlanmıştır. 

İstiklal cudesinde Helvacı 
Abdullaha aid bioaoın öoüodeki 
yol için toprak kazılırken de üç 

mttre derinlikte, Ozeri çiçek işle· 
meli bir mermer taş bulunmuştur. 
Bu eserlerin birlf ştirilerek bir mü· 
ze yapılmasloa karar verilmiıtir. 

istanbulda 

Arteziyen ku~ uları 

~YVanlar vergisi ne! 
qdar ucuzluyor? 

ihtiyarlara müjde 

Bir Sovyet doktoru ih· 
tiyarları gençleşUren 

bir Haç bulmuş 

Bazı büyük nıüesseseler ken
dilerine ıa.zı m o lan suyu elde et · 
mek için civarla rındıı arteziyen 
kuyuları açmoğa karar vermişler

dir . 
İlk olarak Psşabahçe fabrikası 

bir arteziyan kuyusu açtırmış bu
lunuyor . Bu kuyular terkos ve 

1 ~1t>ans Bakanlığı hayvanlu 
~l~ı' 1. 
1~ . 1 w:aoununda yapıl ~cek de-
1~.11klere d:ıir olan kanun pro 
~1\ Beşbakıtalığa v .. rmiştir . 
ı~"tı bir beuba gö e , hay
·~~r \7c r~ i si n lsbetlerinde yapı 
i~d tcozı at Pugünkü devlet ge 
~~ j 4,5 milyon liralık bir fe
~k'.· 1k ıfa.ie etmektt'dir . Bu 
~i ~ yeı gi mikdar la ri y le yeni 

lsbetleri şudur : 
liugükü vergi Yeni vergi 

k . rrıikdarı mıkdau 
~ . 50 25 
v d" : 150 75 
~ . 
~ . 200 100 
il~ : 300 ' 00 

Jl~d -
lıt . ıç, 

• 112-l ı • l ;) 

,~·. 90 
}11. 40 

" : 50 i. 
5Q 

65 
60 
30 
40 
40 

.... -
8ovyet doktorlarından Zam· 

kof, ibtiyarları g~ nçleştirecek t ı l · 
sımlı ilaç brlmuş Bu ilaç, gebe 
kadınların idtarı imiş! 

Bir gazetenin verdiği maluma-
'a göre, doktor, gebe kadınların 
idrarıoı takim ederek bir madde 
istihsal etmiş, buoa Gravidon 
ı.dırıı vermiştir. 

Bu medde kana şirioga edilir· 
se ihtıyarlar gençl~siyormus. 

Sovyet doktoru iptida hay~an 
lar üzerinde tecrübe yapo11ş, bun 
la~ gençleşm i ştir. 

Elde edilen madde, erkekler 
dl· iktidarsızlığı gidermekl«-, ka -
dınlarda kürtaj yerini tutmakta 
i'DiŞ 

Kanse rin ağırlığını hef.fietir, 
kiloyu artırır, p roıtadda ameli· 
yata lüzum barakmazmış. 

elmalı sularının p"k pahalı olma
ları yüzünden açılmakta ve bu su
retle ayda 2000 lira kadar bir pa
ra tasarruf rd ılmektedlr . 

Hayvan hastahkl arı 
için tetkikler 
- - ---

Tarım bakanlığı bulaşık bay· 
van butalıklan uzmanı Cevad 
Akkerman Maniuya gitmıştir . 

Oradan Borsaya geçecek ve T· 
rakyada da iuctlrmelerde: bulun· 
dnktan soora Ankaraya dönecek 
tir . 

Cevad Akkerman bilhassa şaı· 

bon has~alığı etıafırıda yaptığı 

jocelemeler hakkında bir rapor 
bazırllyacak ve bakanlığa vere
cektir . 

İzmir 

bir 
önünde 
facia 

-birinci sahifeden artan -

sebebi tahkik ve tesbite memur 
edilmişlerdir . 

Gemide 43 gemi adamı ve 
103 yolcu bulunduğu acantalar· 
dan telgrafla toplanan malümat
tan anlaşılmıştar . . 

Bunlardan 1 l i İngiliz bandı· 
ralı Pola ve 14 ü İstikbal ıilebi 
tarafından kurtarılarak fzmiıe ge· 
tirilmiş ve Pola vapuru tarafından 
getirilenlerden üçü ölmüştür • 

Ayrıca 9 ceset toplanmıştır . 
12 kiıi g"iptir . Bunların hakiki 
vaziyeti hakkında tetkikat ve ta 
bauiyat devam etmektedir · 

Kazaya uğrayanların iıtirabat, 
tedavi, ilşe, isııan ve gitmek is-
tiyecekleri yerlere denizyolları 

vasıtasile sevkeri için tertibat a 
lınmışt1r . 

Ekoooıni Bakanlığı kazaya uğ
rayanlar ve kaybolanlarlD listesı
ni ayrıca neşredecek , kazanın 

sebeplerini önem ve sür'atle araı
hrarak iceplarını yapacaktır. Bu 
acı hadisede canlarım kaybetmiş 
olanların aylelerıoe Vekaletim ve 
şahsım adına taziyelerimi ıaygı 
ile sunar ve elemlerine bütOn kal-
bimle iıtirak ederim . 

Asri Slae•ada 
13 Teşrinisani çarşamba akşam1ndan it' baren 

Elınastan parlak civadan oyna 
Anni Ondra 

Filminde 

İki saatımzı neşe, zevk, ve kahkahalar tufanı içinde gPçirecektir. 

Filme ilaveten : 
istifadeli dünya havadisi 

pek yakında : 
Büyük edip Klot Farerin eserinden 

6109 

Kazaya uğrayırnlan kurtar-
mak içinPo~gemid ve İstikbal ' ~--~----~~~~-~~~----~--~~~--~--~--~~--~ 

şilebi tarnfmdan gösterilmi~ olan 
büyük gayretlere alenen teıekkü-
rü de bir ödev sayarım . 

Aokara : 12 )A.A) - lıtihba· 
rımıu nazııırao Eekooomi Baka
nı Celil Bayar, halen açık deniz
lere açılmış bulunan Pola vapuru· 
ı:ıu telsizle bularak süvarisine İne
bolu gemisi yolcularının kurtarıl· 
ması için sarfettiği ğayretlerden 
aolayı teşekkür etmiıtir . 

Celil Bayar, aynı zamanda is
tikbal ıilebi süvarisine de aynı 
mealde bir telgraf yollamış -

İzmir : 12 ( A.A ) - Meriİn· 

Fevkalade bir konfür , pek mükemmel bir ses , rahat koltukl11r ve 

an büyük yıldızların temsil ettikleri en büyük fılmler. işte : bütün bun

ları pek yakında kapılarını sizlere açacak olan 

(Ta D) 
Sinemasında 

görecek ve beğeneceksiniz 

Pek az bir zaman kaldı bekleyiniz 

6106 
tır , 1 
den lzmire gelınekle olan Inebolu .. ......... " __ ...,.,._. ... ____________________ ..... __________ lllllİI __________ _ 

vapurunun çıkan fırtına esnasında 
fazla miktarda buğday ve pamuk 
yüklü olmasından doltıyı muvaze
nesini kaybe~erek diio saat 20 su · 

larında pelikan feneri önünde bat· 
mas1 üzerİM kaza ynrinde hir çok 
kimsels ri n sallar üzninde çırpın . 
makta oldukları hah lr al omış ve 
İzmir limanından uyanık va güzel 
İzmir vf\purları sıhhi imdat heyet-
l e rıle kaza yerine gönderilmişlor
dir. 

Kozaya uğrayan yo]cuları bul
mak üzerd yapılan ardştırmalarJa 
2 kişi do.hı s1ğ olarak bulunmuş· 
tur. ki bunlarla b ıraber k •ırtulon

larl'l yekunu 125 i buJmnktadır • 
ikinci kaptanla beraber ölülerin 
sayısı 9 dur. Yarın ı:;aat 14 de bu 
ölüler için bir tören yapıhc1Jktır . 
Bütün lzmir bu faciadan dolayı ga · 
nel matem içindedir. 

Evkaf kadrosu 

Evkof genel direktörlüğü a ylık· 
lıırmın tevhit ve teadülü rıe <lo.ir 
Kamutaya sevked ı len kanun Ja.yi
hosile 50,000 lıralık bir tasarru
fun t emin edildiği söylenm ı ktt dir. 

Yeni cetvele göre müdürü umu· 
ırıi J 25, muavin 80, idare meclisi 
başkauı 100, üç ton :si doksacıar, 
muhasebe ve muamelAt müdürleri 
45 şer , teftiş heyeti reisi 90, mü
meyyı z 35, teftiş oıemuru,25, hu· 
kuk müşaviri 80, muavini e1lişer 
orman ve arazi müdürü 55,baş 

kAtip 20 vakıf paMlar müdürü 70, 
muhasebecisi 40 varıd ::ı t ve tabsi 
lA.t müdürü 55, muavini 40, emiıık 
müdürü 45, mümeyyizi 30, memu· 
rin tahrirat müdüıü 55, mümey · 
yizi 35 ulacaklardır. 

.. ' 

Alsaray sineması 
Bu akşam 

yeni bir muvaffakıyet daha kazandı 

Habeş ltalya barbl 
Aduva muharebesi 

Milletler meclisinde zecri 
müzak&resi 

tedbirler 

Yunan milletinin krallığa döniJşü 
I gibi en yeni ve heyecanlı dünya haberlerinin lılmini taktim ediyor. 

Balaamıyaa adam 
Mirnaloy - Paol Vilyam 

tarafındın yaratılan bu M~trogoldvin şabeSl3rİ bu senenin en yeni ve 

en güzel filmleriodeo biridir. 

ilaveten 

en • 
yenı dünya haberleri 

6085 
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5ayf8 4 ( Ttlrk 8öztl ) 14 Son ltffln 

Emir Abdu ilah 
Bağdada gitti 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA ·----------- Kilo fı'iyau 

CiNSi Satılan Mikdar 
Eo az En çoL.. 

K. S. K. S. 
- Birici sayfadan artan -

Metro Polit Abdullah Elburi, Kapımalı pamuk 
IWo 

Metropolit Ağnatiyos mübarek Piyasa parlaıtı •• 36,75 
ve Melıopolit Ogustio Elbistani Piyasa temizi ,, 
oin temıil ettiği Katolık gurubu iane I 37,50 

iane İl 35 Maı.dater idnreye verdiği bit' .ri 
Ekııpreıı 39,2.5 

37,50 

40 

zede Cumur Heialiğine Maronil !f· Klevlaot 1 
den Şe}h Biıarelburi, Emir C~- 1--------....ı-----------....ı"----------1 
mil Şahap Ve Loyis Ziyadeyi nam YA p A (';. 1 ---=-----------• 
zedlıie liyık gordüklerini bildir ___,..:,.,..i~--~a':"'":------1----1-----ıı· 1 mişlerdir . - . 

- Lagard, İraoa gitmek üze- -'Ç"--l_G-:--l_T __ -=---------ı 
re Beyrutdan ayralmıştır . Ekspres 1 1 

1 
l\" ·ı h iane 2,02,5 
ıumaı ey Jemiryolu yapılın Yerli "Yemlik,. ----

ca İran ihracatının Beyruldau göo ., "Toh urnluk,, 1,90 __,.,.ı-=,9-=-2,-=-5--
derilmcsi hususu üzerinde İran HU B U B A T 
hükfimetı ile ticari bir ittifak akd Buıtday Kıbrıs " --..,,---------• 
edect ktir . .. Yerli 6,75 

-Babtşistao ile Yemen ara ., Men tane 
sında akdtdilen ticaret muabe· Arpa 4,25 

desinin askeri madde•eri de var- Faeulya 
dır . İmam Y ahyanıo timdi Hı- Yulaf 
be~i landa bu 1 un an fazla olarak •-=D=-e_lic_e_..,.._----·•-'------ ------ ----------• 

Kuo yemi 
asker göndereceği zanoolunmu · Ket l' 0 tohumu 
yor . Fakat İmıım Habeşistanın 
silaha olan ıbtiyacını düşünerek 

bu yüzdea para kazanarak si 
lih satıyor . tlmamm, İbniasuud 
yemene hücum ederse kendisine 
yardımda bulunmak üzere Ha
beşistandao vad almış olduğu da 
söylenmektedir . iki aydanberi 
her gün 500- 2000 mavzerden2 
mürekkep silah kafilesi Yemen 
aahilleriodeu hareket ediyor ve 
.Fransız müstemlekeıioin Obu
kun şimılindcki en uzak nok.-

Mercimek 
Sieam 1 15 

UN .... Salih 900 1 -·----------- --::8!~~~--- ----------· 
.?: ... " 
.a ~ -Düs kırma ,. 
:E ~ Simit " o ----]'r"""""i" "'------- • 
::: 5 ..... \...umhuriyet 950 
~ ~ - " 1--:90(~)----ı--
N = 1----~-1----------·-~ 
" v- Düz krımı ,, 

-Alfa .. 
Liverpul Telgrafları 

13 I 11 I 1935 
Kembiyo ve Para 

İŞ Bankasıodao ahnmıotır. 
Sonllm Pe,.. 

tasına çıkarılıyor ve oradan de- ~8·-1-z-ır------~-6-~2-6~-~L~h-e-t-----------• 
velerle nakil uııotakaaıua götü ı--1 -.1-0c-1.-K-. -v-.. -de-

1
-
1
• --l--6,,..-ı-3,,...6~·--a-.1-,-m-a-rk-----•--{-{ ~ rülü }'Or • '" ı--..,.--ı-=-=--1___,F=r-'a"-='o.,..k•-.,F .... 'r-a-oe-ız-,.---ı---;-

lma Dln A mnika lı bir miJ f ö ı-2_i_nc_i_K_. _V_ad_e_li___ 6 3
86
5 ·-~..-, t-er-1-in-" l~n-ı-i ı-'-iı~.,-=_-=_-=_-=.-::--61_8_,_7_5_. 
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suretle Habeşistllnıo peşin para 
ile ödtdiği ıilôlıları aldırdığı söy 
leumrktedir • Foto C:oşkaa , r--

- Sincar mınlltkasıoda ku
rulan askeri lıarb tlivaoı eşki 

yadan 209 unu mahküm etmiş Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işlerini 
B .. ğdad veya Cenubi lr41 k hapis ve her Uirlü Ağrcındisman ve diğer biitün fotoğr<if işle-
haoelerine göndermiştir . Irak b 
muhafili Suriy•·ye iltica eden D 11 - / rini yapmağa ışlıyan Coşkun Güven , hrr gün sa-
vudelclavud ile birlikte gazetele i bahtan akşama kadar açık bulunan atelyesinde saat 14 
rin yazdığı gılıi 10:{ değil ancak den 19 kadar bizzat çahşmaktad ır. 
beş altı ki~i ıllıca etmiş olduk 
laranı bildirmektedirler . İsy•n 1 
bittığinden örfi idarenin kaldı
rılınası leklenmektedir . 

- Irak mebusları bir tayya 

Amatörlere mümkün olan 

kolaylıklar gösterilir. 

bütün 

re alarak orduya hediye etmeği 
ka rarl ştu mışlard1r . Her mebus 1 
ayda beş dio;r verecek ve bu su- --------------------------

retle maaşından kesilcr.J, 30 di-
1 ~Tıp fakültesi; dahiliye seririyat eski~ 

nar yardımda bulunac11ktır . ı F' 

- Komis~diğin bir emirna muavini Adana Memleket hastahanesi 
mesilJ Suriyede İtalyanlar aley-
biodeki iktisadi zecri leubirlere dahiliye mütahassısı 
iştirak eyliyor . Biz, bundan Su· 
riyeoin iklisad•n zarar görüp O kt 
görmiyect ğioi mevzubabs etmyie- o or 
ceğiz . Çünkü H:ıbeş mı iletinin 
~stiklali i\.in Suriye mille ti za
rarda bulunsa boı görüc . Ve a 
zası da bulunmasa bile Suriye 

. 
Osman lsmail Bozkurt 1 

Taran 
Fabrikası mamulat. arasında Hesabını bilen ev Bayanları işlerin• 

yarıyacak her şeyi bulabilirler 

Halis filtr e 
Turan Zeytiny 

., 
agı 

16,5 ' 
5, 2 ve 1 

Kiloluk tenekeler 

Turyağ: Yemeklik ya ğlar. 

Ece • Temizleme tozu. • 

1 ur sil : Çamaşır tozu. 

H • Sabunu evin bü · urma. tün işlerinıle kul 

lanılabilir . 

küçük 
Banyo sabunları:ve bü· 

yük. 

T raş sabunu ve 

kremi. 

Baronia: Güzellik yağı. 

Adananın Tapur K. den Ali oğ 
Ju Mehınedin ölme~ile vı>Jisiz kalan 

ICenup vilayetleri için Ace 
tası ve deposu 

Rasih zade Biraderler 
Halefi: Rasih zade Fryzl: Adana P. K. 
Telgr. Adr. Rasih zade: Adana 
T eJ efon : 90 15-30 ------------

Belediye Adana sulh 1 hukuk hakimli~inden : 1 

küçü" oğlu Eyyup Sabri ve ltali- ._ _______ _ 

lin sinni rüşıle vusullerinu değin Temizlik işl ri amelesi için ılairede örn.,ği mevcut kumaştan ~ 
her dürtü umur ve hususatlarını adet tulum ile iki takım kapalı elbisenin yaptırılması kumaş 16 

teJvir ve mallarını muhafaza ve müteahhi Jo a ı t olmak şartile vo oçık olarak eksiltmeye konuldl 
1 

hukuklarını siyant:t etm~k üzere İhalesi teşr .nisaninin 15 inci cumartesi günü saat on hışte b 
umuru vusay. ti ıfaye ehıl ve muk· encümeninde yopılocaktır. iğrPti tutum porusı otuz liradır . 
tedir bulunduğu anlaşılan büyük 
kıırdaşları Alinin 16-1 l-935 ta isteklılerin şaıtnıım~yi görmek için her giin yazı işleri kııfeıl' 
rihinden itibaren dört sene müd- ihale günü ele encümene gelmol1ri ilAıı olunur . 
detle kabili itiraı ve itizar olmak 
üzere 695/435 numaralı iJAmla 
vasi tayinine karar verildiği ilAn 
olunur.6113 

Sayhan deftardarlı~ından: 
Tuzla nahiyesinin Dabaklıır 

köyü arazisi dahiliod(olup tnhmi 
nen elli bin Jörüm miktarınd11 ha-

6060 

Ballı Balık yat• 
milletler cemiyetinin bu iyi yo 
!undan yörür . Fakat biz iştn ru 
huna temas edeceğiz. Memleke- ~ 
tin iktisad itlerini alan böyle 

Bilumum dahili hastahklar1nı teşhis 
ve tedavi eyler. 

İşbankası arkasında Müslim apartmanı 
l
i zineye ait yaylım yerlerinin bir se 

nel~k otlakıyesinden intifa hakkı 
şartnamesi mucibiııce 8 - 11 -935 

Balık yal Norveçyanın halis 
Seyhan eczanesinde satılıf 

bir kararda Suriye lıalkının mil· 

1 

ı 
taler sı alınmıyor . Onurı muva-
f .. katı aranmıyor . r aıoız bir Müze direktörlülünden : j Pamuk iş limltet çırçır fabrikası di-
emirname çıkıyor ve bu iş yapı· 971 Lira keşifli müzenin onarma rektörlülün ... en : 
hyor · işi pazarlıkla 3 g~n münakas~yA j Sayım müşterilerimize : 

Bir tüccarımızın verdıgi ma· konulmu_şt~r. Keş~f ve şart~arı öğ- f?abrikııınızda çektirdiğiniz pa-
lfimah ı:ıazaran Suriye idbı· 1 renmek ~etıyenl.~r'..n hn g ın. ~ü: mukla~ı~ k?çan arkasında yazılı 
!atının yüzde yirmİSİDİ İtalyara ma· zeye ve ıhale guı.u olen 15 ıkıncı olan bırıncı madde muhteviyatı 
lı t~şkil ettıği halde İıalyaya ib / teşrin cuma günü Mat 13 de de mucibince , bir hnfta zorfınıla 
racatımıım yüzde beşi kadar mel . f\ ültür direktörlüğünde bulunma- ktıl ılırılmııit ldzımdır. Şimdiye 
gönderiyoruz. Bu cihetle İtalya ile! ları 6105 12-13-14 1 kııdar fabrıkanıızc.lıın kaldmlmamış 
ticart:l alikamızm g~V~t-mesioden' ---- olan pıımukların sahipleri veya 
zarar ~~ ~eyiz . j zırladı~ı raporda İogilterede talı ı' alıcıları tarofrndan kısa bir za-
-Fı 1sıındeki aske• i hazırlıklar sil göre o üç denizci talebe ile manda kaldırılması, aksi taktir.le 

dolayısile buraya fraktan geltn dört hendese t•lebeıinio iyi ca· havanın tesiriod~n vesair hadise-
ihracat mallıırı gittikçe artmak- lıştıklarıaa daiJ malumat alındı . ı lerden meydana gelecek zararlar-
tadır . Son zamaolaıda lraldaa tı bildirilmektedir . : dan bugüne kadar olduğu gibi 
büyük miktarda balık, yumurta -Beyrut Franıız hukuk mek- bu güııden sonra da ıahiplerino 

' görıderilmi.tir . Tüccarlar Fıliı- tebiaden mu••ffakiyetle mtzua • veya alıcılarınn ait olup fabrika 
d 

mızın bu hususta hiç bir mesuli-
tinia gı a ihtiyaçlarını lraktaa olan Boran T•rzı Avukatlık yıp t k b l · · ye a u etmıyeceğıni themmi-
tcmio elmektedirler . mak üzere Şım barosuna kay- yetle bildirir. 

- Basra limıa idareıioin hı· J dolmuılur • 6083 5-6 

tarihinden itibaren on but gün 
mütlJetle ertırmağa çıkarılmıştır. 

ihalesi 22-1 1 -935 cuma günü 
saut on beştedir. Taliplt<rin şart
namesini görmek. ve yüzde yeıli 
buçuk teminat akçasını ya -
tırmak için Millt EmlAk idaresine 
müracaatları. 6104 

12-14-16-19 

Kültür direktörlüğünden : 
Adana mıırkez Gazipa~a okulu 

kurağıoın « 609 » lira 4 kuruş be. 
Jeli keşifli tamiratına tayin ve ilan 
edılen vakıtta isteklı çıkmadığın . 
dırn açık eksiltme müddeti 19 son 
teşrin 935 salı güaü saat 1 1 re 
kadar uzııtılmıştır. istt·klılerin ke
şif ve şartnameyi görm&k ıçin her 
gün Kültür direktörlüğüne ve ıhale 
gün ve sa11tımla da daiwi encü· 
mene başvurmaları ilAn olunur. 

10-12 -14 6101 
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