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41 gün sonra 

İki tekerlekli öküz ve camus 
arahaları yasağı başhyacaktır. 

Şimdiden dört tekerli araba 

1 ı edinmeli. 

ADANA : GUNLUK GAZETE UN iKİNCi YIL - SAYI 3382 

amutay toplantısında Şükrü Kaya dedi ki :: 
milyon nufuslu bir Türk 1'rakyayı en uşağı bir 

:Yrırdu görmek isteyoruz ve 
gelecekte başaracağımıza 

bunu bir çok yakın 
gÖVP.nimiz vardır . 

~~--------·---------~~ 
kanunu, iç işleri bakanının Yeni iskan 

izahatından sonra kamutayca onandı . 
Dünkü sayımızda Aııkara red

ı tıııdan kısaca alıp yazdığımız is· 
11 kanununun kamutay.la roüza· 

1~~.si tnevzuunu , bütün tafiıiliitile 
it •ren ajans telgrafını da bugün 

1Yoruz : 

t ~okara : 18 (A.A) - Kamu· 
y bu gün R .. fet Canıtızin baı
nı ğmda toplanarak iskan ka
-~llnun bazt maddelerinin de
Hırjı..... • • k A o 1 o • b 

•.uesıoe , ıs ao ış erınm ıı 
~l ve içtimai muavenel bakan
~1~o devrine ve ayu bir bildçe 

) 
1darui •. e ait kanun laybala · 

~~•sıhhat ve içtimai muavenet 
11111 Refik: Soydamın isteği 

.~İne müsteaceleo müzakere ve 
ııl t:tmiştir . 

<e ~•tıunuu heyeti umumiyfSi 
' 1~de görüşülürken birso · 

}a v · ı · ·· ·· l b e ı erı suru eo azı 

1~ 1 ıtlaal.ırıt lııtrşılık olarak iç ış · 
\t 1 .Bakaoı Şükrü Kıya, Tüıki 
~ın · k.. ... 

~ ıs an sııyasasının umumı 
ıı .. ~ O ı.A l . d •• ·ı ~, • t, ısaan '§ erın e gozetı en 

ı, ~sat ile bu güoe kadar bu )'Ol

tı.bbe§arılmıt ,işler etrafında şu 
iltı vermiştir : 

' ~•nunun eababı mucibtsi mu
C~r işlerini ikiye ayırıp poıiti 
~ 18l01 dalıilıyede ve işıo mua 
~ ~li içtimaiyeye taalluk eden 
e~ı da sıhgıye vekaletine ver-

11en ibarettir . 

~f 8~ia işioio nakil, iskan ve 
,~. l&t11fları ~olduğundan dolayı 
tJalete devrederek teknik yol· 
~ı ' 0 yürümtyi tdaba muvafık 

11~Uk . Tek ve müçtemi muha
ler <lavast da yine politikaya 
•1111t ettığioden dolayı muhacir· 
~~skaq edileceği için keyfıyetten 
t
1
'tile dahiliye vekaleti haber· 

1 <ılur, ve nereye gideceğini bi· 
Gİ F' •kat tek başına gelecek hır 
~ ttciyi dahiliye vekaleti oere-
t ~tlcniş , ne maksatla gelmiş, 

1?~ Y1:rleştirilecek bunu nere-
, Lıısin 

~~ba<.:i
0

rlik işleri yavaş yavaş 
18• alıyi ve bu kürsüyü çok 

~L1. etti ve işgal edecek kadar 
111tnd· 
lıcnu lr .: ··f · t. · 

1 
mı nu us aıyaıl" ımız esas-

\ ~dııın biri tdııar•daki Türkle-
1~ lltayn gelmeleridir · Mesele 
·~nüfus :işile de kalmamış 

t1° ,liissi merhamet işi, ioıanİ· 
·t' lldalet işi olarak ta tecelli e-. 
~~İitHyenia bugünkü mazhar 
ıı lrll lP.rak~ i, nf ahı görerek 
Çttk. k l d 1 ~i b ı ır dış arımız ken ı e-

'llı \lodan aşağı bir mev&i.ide 
bernek için buradaki Türlcle· 

~~~Y.at Ve hukukundan istifade 
n 1•temektedirler . 

, knlara kapılarımızı arlıra
~ı adar ııçmak bizim için bir 

41 llr · Bir memlekette hak ve 
tt ol k' v L mızsa ımse oraya ugra· 

~ y Az zamanda hepsi gelecek, 
~I lltdun şen bıvaeı içinde bi
ıı: beraber yaşayacaklar ve el
~ tneı,ut olacıklaı dır . 
i ~~i devre aid muhacir işle. 
ti lr tarafa bırakıyorum . Cu
~~Ytt devriode yani 923 den 
~ ~t kadar memlekete 600, -

lıbacir gelmiş bulunuyor. 
"!Ot) lıini mubadele sure 

1 
tile gelmiştır . Diğer k11mi da . 

k,.ndı istek ve arzularile g"'leo ar
kad11şlarım12dır . Muhacİt İ§leri 
biday,.teo sibhıt ve içtimai mua· 
veoet vekaleti tanfıodao gö• ül
dü . 1923 de mubadele mukave
lesinin tatbıka girmesi üzerine 
bir islsan vekal~ti ihdflB edildi . 
Bır eeoedeo biraz fazla devam 
eden bu iskan vekaleti mubade
lt'nio arka.51 alınması üzerine ilga 
adilerek muhacirin müdürıyeti 
umumiyesi yapıldı . Bu da 929 a 
kadar devam t:llı ve ilga edildi • 
Nüfus müdüriyeti umumiyesi te
şekkül elti . 

929 dao 934, 5 kAdar muha
cir .şleri bu ıurette görüldü. 
Devlet büdcesıoin darlığı VI": bub· 
ran bu iş~ daha faıle t hem mi yet 
veımemız maoi oldu . Bu husus
ta en büyük ehemmiyet 934 ün 
mayısında burada verdiğiniz bir 
tabsisdla başlar. Oodan itıbareo 
Rnmdide gelen irda§lar•mız şim
diye kadar Trakyaya yerleştiri· 
leıı nüfuıua miktarı Romanya , 
Hulgariatao , Yugoslavya ve Yu
aaniıtaodan gelenler dahil olmak 
üz.tre 55,000 kişidır , Y t'kiiolllrı 
bir~r bırer aızed ceğim . 

Bunlar Trakyaoın muhtdif 
ycrlerıoe yerlettiriJmittir . Ge· 
çen ıene ve bu 8eoe verdiğiniz 
tahsisatın kumı azamı Trakya
ya hasredilmiştir . Bugün Trak· 
yada gelecekleri yerltştirecek ve 
yerleştırilmesioe müsait olacak 

kadar cam, çivi gibi inşaat mal 
zemesi vaıdır • 

Bu seoe en çok muhacir ğe
feıı yer Romanya olmuştur . Ro 
manya hfik(im,.tile mukavele al· 
tında df'ğ•lse bıle şif.ben ar,laşı· 
lan bir takım ahkam vardır . Bu 
ahkamın c8ası şudur : 

Türkler malları"• serb,.stçe 
satacaklar . Paralarını alacaklar 
ve orııda kaounuu müsadesi nis
betinde mal alarok burada leva 
ile Türk parasının mübadele su 
retile maruz kalacağı diişkünlü 
ğe mani olmak, bekaya veıgi 
lcri afft"tmek kendiltrınio asker 

de olao çocuklarını askerden çı
karaçak , memuriyette bulunup ta 
tekaüt olıtnların maaşları Vtrİ· 
lecck şüphesiz ki dosl Ro .aan
ya hükumetıoıo gösterdıği bu ko· 
laylık bizce şayaoı §ükrandır . 
BuolarJo mecmuu sekız yüz bin ki· 
fidir . 

Bunlar kı§ gelmedr-o evvei T
rakyaya oakıl ve kıı do)ayısile 
T rakyadan yerleşti• ilmeleri ka 
bil olmazsa faıaobul ve civırın 
da yerleştirilmelf':ri bükiimetçe 
kararlaştııılmıştır. Soora buolarıo 
kı§ günü küçük vapuı larla yav•ş 
yavaş nakli zor olacağı için bun 
larıo devletin elinde bulunan bü
yük vapurlarla nakli, toplu bir 
halde memlekete getiriJmeleri 
düşünülmüftllr . Bu hem ke11di 

-Gerisi liçüncü sahifede -

Yunan Kralı 

Corcu getirmek üzere 
Elli kravözörü Br&n

diziye gitti 

1 
Acıklı bir ölüm 

Şair, Celal Sahir 
Erozan öldü 

Atioa : 19 (A A) - dün öğ
leden aonra Deniz Bakanı Rallis, 
Salamin tersbanesioe giderek El
li kravözörü ile Nıdrave, Peara 
torpido muhriplerini teftiş etmiş 
tir • 

Ba gemiler geceleyin harp 
filosu Komutanı Amiral Sakeları 
yunun kumandasında Brendiziye 
harf'!ket dmişlerdir . Oıaya Çar
şamba sabahı varacaklar ve Cuma 
gUoü Elli kraveıörüne binecek 
olan Kralı bekliycceklerdir. 

Kral Atinaya pazar günü Sil· 

babı sut srkiz ile dokuz arasında 
varacak ve Amiral Kavadlas ku
mandaunda dört torpito muhri
bi, iki deniz altı gemısi, iki lor
pitodan mürekkep bir ~fılo açık· 
larda kendisini karşılıyacaldar

dır . 
DC'.niz Bakanı Rallis de Kun 

duriyotis toıpito muhribiyle K,a. 
1ı karşılayacaklardır . 

Mısırda sükQn iade 
edildi 
.. ·~-

K&hire : l 9 ( Rıı<lyo ) - Alı
nan şiddetli tfcldbirler sonunda Mı
sırın h• r tarafında şimdilik sükun 
iade edilmiştir . Grevci talebeler 
mekteplerine devam etmı>ğe başla
mışlarJır • 

Ankara : 18 (A.A) - Türk 
Dili Kurumu; İstanbul Kültlir 
Direktörü ile Halkevi Be~kamnı 
kurum adına, kurum üyelerinden 
Zonguldak saylavı Celal Sabir 
Eıozao'ıo ~cenaze töreniode bu
lunmak ÜZf're memur etmiş ve 
aynca telgrafla ailelerine de hış· 
sağlarını bildirmİ§tir . 

Çankırı da 
Köylüye tohumluk 
buğday dağıbhyor . 

Çankırı : 19 (A.A) - iki yıl
da aynen ödt:nmek oartiyle Lıöy · 

liiye ödünç verilece~ olan tohum 
lak buğdayların dağıtılmasına ba~ 
lanmıştır. 

Çerkeı ve Ilgaz ilçelerinde de 
iki gün ıonra dağıtılmaya başla
nacakttr . 

Atlantik kıyılannda 
---------~ 

Şiddetli fırbnalardan 
şehirleri su basil 
~ 

Kahire : 19 ( Rctdyo ) - At
laotik kıy1larmda şiddetli fırtına
lar yüzündea şehir Itri §U baemış, 
bir keç vapur batmış, yirmi be§ 

1 kişi ölmüştür . Bir çok kimseler 
yaralaomışttr . Zarar ziyan iki 
milyon dolar kadar tahmin edıl
mektedir . 

Adapazarı 

Tohum islah istasyo
nunda iyi neticeler 

ahndı • --

İtalyanların aldığı develer 
Hicaz ve Suryeden yüksek fiat 
larla alınan 23 bin deve ne olaca 

İzmir : 18 (A.A) - Adapaza
rı tohum islah istasyonunda ıli
miz iklimine çok güzel uyarak 

bire otuz veren Cumuriyet adlı 
buğday tipinin bölg"miıde türe 
mesi için bu yıl ziraat direktör-

Kahire - Royter ajaosmın 
verdiği bir habere göre , İtalyan· 
lar Hicazdan 18 bin deve satın 

almışlardır . Hepsi de Afrikaya 
gönderiltcek olan bu develerin 

lüğünce Merkez, Gebze, Kandı
ra ve Geyve ilçeleri çifçilerine 16 
bio kilo tohumluk dağıtılmış -

ber biri 15 altıo liraya almmıştır 
ki Hicazda: develerin hakiki de
ğeri beş altını geçmemektedir . 

* • * tır . 

Türk Sözıi : - Bu haberi de 
dünhıi nushamızda Radyodan 

Beorut gazetelerinde okundu· 
~una göre Sinyor " Oska Lojita., 
adlı bir İtalyan alanı Humus böl· kısuca alarak yazmıştık . 

Hindistanda 
Hint nasyonalizmi ölü

lerin& anıt dikilecek 

Kalkutta : 18 (AA) - Kon
gre kanlı hir ihtilale sahoe olan 

Hijli civarında bir arsa satın al
mBk, orada Hint nasyonalizmi ölü 
leri adına bir anıt dikmt ğe ka
rar vermiştir . 

• gesinde 5 bin deve satın almış 
ve ıecıi tedbirler başlamadan ön
ce bunları Tı:ırrtos iskelt"sioden 
bir İt af yırn vapuriyle Habeşistaoa 
yollamak istemi§tir . 

Fakat yüce komiıerlik ltalva 
ordusu hrsabına satın alınan hu 
dev,.lerio gönderılmeıini yasak 
ettiğinden ; Beruttaki itaJyau 
konsolosu yüce komisı-rlik n"z· 
rlind~ tl"Şf'hhüsaıta buJuoarak, 
henüz zecıi tedbirlerin tatbikine 
başlanmadığı için önc"den satın 

alınan bu develerio çıkarılma&ı 
izin istemiştir . Yüce korniserr 
bu isteğe henüz cevap vermem· 
bulunmakla beraber, develer 
ıevkine müaaade edilmiyece 
umulmaktad1r • 

Diğer taraftan Şamda bulun 
bir heyet , bazı banka direktö 
leri vasıtHiyle Şam piya11sınd 
külliyetli mikdardr buğday 

arpa aatın aldırmışlauada ; 
zahirenin İtalya hesabına sat 
alıadığını ve ceph~ye gönderil 
ceğiui anlayan tecimerler ; bu 
ları tcılimdeo vazgeçmişlerdir 

Yün fiatları düşecek mi 
Zecri tedbirlerin tatbikı uz 

rina her çeşit bam eşyada oldu 

gibi ; Suryeden ltalyaya yün ihr 
cotı <lurmuştur . İtalya , Suri 
yünlerinin belli başlı müşterileri 
den biri olduğu ve Surye yünle 
en çok ltıılyaya satıldığı için yü 
fi11tlarının diışmesi beklenmekte 

Habeşliler önemli harekata başladılar. 
Musolininin damadı Kont Ciyanonun uçağı Habeş ku 
vetlerinin kurşunlariyle delik deşik olarak yere indı 

Ras S~yyum ve Ras Kassa kuvvetlerinin Mareşal Badogliyo ge 
meden önce elbirliğile İtalyanlara saldıracakları bildinlıyor. 
Londrı: 19 (A.A) - Mareıal 

Bodoğlio, İtalyan Şimal kuvvet
leri kaurgahında ayın 27 sinde 
bL• lun abilecrı kti r. 

Fakat buna iotiz&ren askeri 
hareketler iokıtaa uğramı§ değil
dir, 

"Royter,, in Şimıl cephuio · 
deki muhabirlerinden aldığı bir 
telgrafa olZaran, iki İtalyan kolu 
Makalleoio garp iıtikametinde, 
diğer bir f tal yan kolu da Hausieo 
civa •ındaki Gundi dağından Şi
mali garbi istikametinde hare
ket etmişlerdir. 

Mii'§terek gayeleri Seloa mm· 
lakaıında Samrryi i§gal ederek 
Ru ıeyyumu muhasara altına al 
maktır 

R111 ıeyyum 2500 metre yük· 
sekliğe çrkırak dağlarla mu
hat ve tabii bir halde olan Tam· 
bitn viliyt"tinde bulunınaktadır. 

G@oeral Mauvioyenin ku· 
mandasında olan Takazze nehri 
mıntaka11nda ukeri hareket yap
makta olan kuvvetler de bu mu
basa rayı cenup larafmdan kapat 
mıya çalışmaktadırlar. 

Bnnun haricinde bazı baba 
bomberdımaolariyle tek tük mü· 
sademelerdeo bı §ka bir şey yok 
tur. 

Adisababadan "Royter,, e bil
dirildığine göre, İmparator asker
lerrinio vatansever hıs:erioi knv 
vetlendiımek için Şımal cephesi
ne gitmt!k üzeredir. 

Esyalarm bir kısmı bugün 
Edcsaie gönderilmiştir. 

Şimdiye kadar iyi havadis ve
ren Habeş kaynakları, Habt-ş ku~ 
vetlerinin 50 kılometre kadar ce· 
nubunda buluoan Ambadağı 

mevkiiode kuvvetli surette tutu 
oarak italyan yürüyüşlerini dur
durmak ezminde olduklar1nı bil· 
dirmektedirler. 

Bu plin ıimdi tebeddiil ctmi
ye beoziyr. 

Söylendikiae gCSre, Makalle 
ilı, Ambahgi arasındaki kısım 
geçilmesi kolay yulerden mürell
keop olduğu için Habeşistan, hal· 
yan yürüyüşlerini durdurmak az 
minde oldoğuklarını bildirmek
tedirler. 

Bu plan timdi tebeddül etmi
şe benziyor. 

Söylendiğine göre Makalle ile 
Ambalagi arasandaki kısım geçil· 
meei kolay yerlerden mürekkep 
olduğu için Habeşlerin, İtalyan 
yürüyüşüoü AmbaJagiden 65 ki 
lometre kadar cenupta bulunan 
Ahuna Jozef dağana kadar bıra 
kacakları anlaşılmaktadır. 

O vakit Habeılerin mütalaa· 
ıına gör,., İtalyan cephe.si 200 ki 
lometre uzunluğu bo1acacakttr. 
Ve Habeıt kuvvetlerioio aralann· 
dan geçmesine müsait bir zemin 
te§kil edecektir. 

Royterin Harrarda bulunan 
muhabiri çektiği bir telgrafte, 
otomobille Diredaudau Harrara 
giderken yolda, Ras Accazmaç 
Aybebaye tesadüf etliğini bildir
mektedir. 

Ras Ababa 1000 kişilik ordu 
en ile cenuba • doğru yürümekte
dir. 

Kendisi bir at üzerinde olarak 
. yananda 3 Arslan yavrusu olduğu 

halde ordunun başında yürüınek
tıo ve bütün sesleriyle şarkı Aöy li 
yen sakallı muharipleri oou takip 
etmektedır)er. 

Başlarında yiyf'ceklerini taşı 
yan yüzlerce kadın ordu arkasın· 
da erkeklerini takip rtmektedir. 
Bu kadınlar, d•ğlık arazide güle
rek ve eğle-oere-k ilerlemekte ve 
saate 6 kilometrelik bir mesafe 
katetmektedirler. 

Berberadan "Royter,, e bildi-

rildiğine göre, İngiliz - ita 
yan SomaHai hudcıdunda bir kü 
çük hadise olmuıtur. 

Bazı gayri muntazam İtalya 
kuvvetleri koyunları Habetiata 
tarafında otlamakta olan lngi 
liz somalisi köylerinden üçüne t 
arruz etmişterdir. 

Bu müsademede üç İngiliz S 
maliei köylüsü ölmüştür. 

Ankara: 18 (A.A) - ltalyıy 
karşı zecri tedbirlerin tatbikin 
18 ikinci teırin 1935 tarihinde 
itibaren hıılanac!•ğına dair ola 
dekreler bugünkli resmi gazete 
in ti tar etmiıtir. 

Cenevre: 18 (A.A) - Ceoevr 
müesseHesi tuıfından alınan ze 
ıi tedbirler bugünden itibare 
mevkii tatbik11 girmiştir. 

Milletler cemıyetine dahil 
devletten 50 veya 52 si bunla 
tatbik etmektedir. 

Roma : 18 (A.B) - Zecri te 
birlerin tatbikiae ba§Jandığı b 
gilo büyiik Fıeizm komıerini 

verdiği karar mucibince bütil 
ltalya baştao haıı bayraklarla d 
nanmışhr. 

Kahire: 19 (Radyo) - Zecr1 
tedbirlere iştirak eden bütün detJ 
letler bunun çok ehemmiyetli biı 
surette tatbiki için önemli kararll 
almışlardır. 

Kahire: 19 (Radyo) - Zecri 
tedbirlerin tatbiki dolayısıyle Re 
mada, halk arasında büyük bil 
gaJeyeo hüküm sürmektedir. 

Faşist büyük kongresinde eöı 
alan Başbakan Musolini, bunu11 
ltalyaya karşı biç bir zarar vere · 
miyec"ğini ve halyan milletinin 
büyük ülküsüne vasıl olmak için 
her fedakar lığı yapacağı°' .;öyle
miştir. 

Oo altı ltalyan vıpuru erzak 
ve mühimmac yüleyerek Doğu A 
rikasına hareket etmiştir. 

-Gerisi üçünücü •ay/adda-
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Yakın Şark bloku Almanyada erzak 
buhranı 

Aufvvarls guzeiı'siııdeıı 

Bütün dünyada büküm ıüHn 1 
ve bu gü• e ~a'.lar bir çok uğur 
ıuz ' ukıara seb• p olan "Pakd ip 
ıiluı., şimdi de, dünya tarihinde j 
ki ebnıımıy<tlerio i yenide r. tak
dir edertk bütüo g•yreı lerile 

1 

yüksdrurk is iyen bir kaç dev
leti bir birıne yaklaştırdi , lrao, 
tıpkı Alatürküo Türkiyui gibi 
ulusal hır b,yat canlatmış ve mrı 
dern bir :devlet o la lıilmek için 
çabucak iııkişaf ve teıakki elme
ğe başl amııtır . 

işte bu iki devletle Irak ara
sında Cenevrede bir ademi le 
cavüz vr dostluk paktı imzalan
mış ve buraya Efgaoistan ve lb 
nissuud Arab.sta ıı ıııın dı girme 
si kararlaştırımıştır . Bu suretle 
yakın sayanın en Öot mli mem 
leketleıi bir blok belinde biıle
ıerek siyasal kararlar teruieini 
helkı pek ağır bastırabilec • k bir 
kuvvet haline gelmiş bulunuyor 
lar. 

Bu beş devlet, Avrupa ve As
yaoın birleştiği ve gc çen yüz yı
lın ortasında o bN i Avrupa dev
lelirrinin ~üfuzlarının hüküm sür· 
düğü yerlerde buluııuyorlar. İn 
giltere yüzlerce yıl boğaz içinde 
ki bHta adamın, yani Türkün, tt 
rafında oyoaı ; ao oyunları idare 
eden kuvvet olmuştu . O basla 
adam ki, bundan "Joctrioairr., 
lerio hayrelioe rnğmeo çok zin
de ve elverişli olduğunu ispat 
etti, logiltere çarlık tarafından 
yutulacığı zaman Türke yardım 
etmiş , fakat meı . faatı icab !'I 

tirdiği uman da oau terketmiş 

tir . 
Bundan başk•, Fraoııınıo Su 

riyeyı elde eıtiğı gıbi İogıltere 
de Mısır ve Fılisıioi Türkiyedto 
ayırmı§ ve aynı zamanda, bütün 
bJrıci hücumlara karşı kendiıi 

ni müdafaıdın ac z ulan İraı.da, 
İogiliz ve Rus bisıelericin ayrı-

Bir spor yürüyüşü 

L~niograttao b:r m• yısta uzun 
ınesafedo yaya sürat yarışına çı 

kan 6 genç spoıcud ao üçü 31 xı 
1935 <le Haoa. ovsk( Çio sıoırında) 
~ brioe varmışl.or ve 9000 lıilo 

ınetred~o fazla bir yolu 145 gün 
içinde gl'Çmişlrıdir Sporcular 
1000 kilometreden fazla yolsuz 
bır ormıo mıotakasıoı yalnız pus 

ia ile yol tayin ed..r,.,k geçmek 
mec 1>Uriyetinde kaim şiar ve bu 
yo 'culukta üç arkadaşlarını f, ci 
hir ş ·kilde kaybet mis l erdır 

Bu adı çölünde 40 de" ce sı· 
cıkhk alıında uyumak zorunda 
lıalmıılardır . Vahşi hayvanların 

t .. rruz trhlılıesiae karşı; bi r çok 
mı.t•kalarda ağaçlar üzerinde 
ve kendilerini eğaç dallarına bağ 

lıya"k uyuı. .. ak mrcbn•iydinde 
kalın groç sporcular bütün bu 

eng"1lere rağmen giiude vasati 
62 kılometre yol alabilmişlerdir. 

Yolculukta her b iı i dokuz çift 
kundura \'eladivovstok fehrine 

vormıya muvaffak elan sporcular 
Sovyf!ler ülkesini en balı nokta · 
sından tn doğu nokta sıra kadar 

yaya kattlmrk srıreliyle 9,500 ki 
lometrelik büyük bir yaya spor 
rekoru toais elmiş buluouyo. lar . 

" Pravda'dan ,, 

Ayın Tarihi 
l\lalhuPI genrl direktörlüğü 

tarafından çok muntazam şek ı lde 
olgun yazılarla ayda bir çıkarılan 

Ayın Taıibinio 21 irci sayısı da 
çıkmıştır . Okuılarımııa tavsıye 
rderiz . 

!ışında anlaşmazlık haaıl olması 

yüzüzden , bir sava§ patlaması 
teblıkuine kadar varılmııtır . ı .. 
ta l yanıo , Libyayı ve bir çok a 
daları aldıktan sonra Voyd Ce· 
org,.un teşvikile Aoadoluya el u 
utmak istediğinden beri de da
ha pek çok zaman g• çmemiş 

t ır. 1 
Bugün, ı.rtık )akın şarkta bu 

1 
nevı paylaşma proj•lerinin mu
vaffak olmasına imkan yoktur . 
Her ne kadar bu beş devletin ge 
çirdıkleıi inkig•f aahaları bir 
birinden farklı v" her ne kadar 
iç strüktürleri ve dışarıya akse
den siyasal kuvvu,lcri başka baş
ka ise dl', bundan yakın şark dev· 
lttlerıoin ayni menfaat prşinde 

koştukları ve icahettiği zaman 
ber hangi bir empeıyaliıme kar 
şı geleceklari aşık.irdır . 

Bugün Habeşistaoı ttbdid e 
den akıbet, uzun zaman bu mem 
leketler üzeriod-. de dolaşmıştı . 
Habrş meselesinin , bu paktın 

daha çabuk imzalanmasında ö 
nemli bir rol oynadığı muhak
kaktır . Negüsün gösterdiği mu· 
kavemet , bilhassa yakın ıarkta 

büyük bir bayrarılılc uy..odırmak 
tadır . 

Bu blolcuo ne gibi teıiıler 

icra edtc•ği , ancak bu müstakil 
iş birliğinin ıartlaıı molüm ol
duktan ıooıa tahmin oluoebilir. 
Avrupad11 ve bilbesıa büyük Bri 
taoyının, bu memleketlerdekı 

meofutlerini ilgileLdirerek nok 
laların bulunduğundan şüphe yok· 

tur . 
Eıasen İoğilterr r eon Habeş 

meselesinde İtalyıya karşı aldığı 
durumla yakın g.rkuı da büyük 
sempatiler kuanmıglır . Bunun 
için Avrııpa ile Hiodiılan ara· 
aındaki kara yolu üzeıinde İogil
lerenin ekonomik l'gemenliği bak· 
kında şimdiden bir fıkir yllrül· 
mek kabil dı ğildir. 

4000 hayat kurtarmış 
bir Türk tahliyecisi 

Batum Tahlisiye istuyonunda 
elli senedenberi çalıgmakta olan 
olan 70 yıııada Bayram oğlu 

Mehmet adında bir Türk tahlisiye
cis ı tekaüde sevkedılmiştir . Elli 
yıl içiodo bu tabliıiyecioio 4000 
den fazla insanı boğulmadan kur
tardığı teabit olunmugtur. Bu hiz
metlerine mükafat olarak Sovyet
ler Birliği Cumhu•iyeli Reisi Bay· 
ram oğlu Mehaı"do Kız . I Bayrak 
nişanını göadermiı ve yerine oğ 

Almanyada erzak .kıtlığı art 
malrta ve fıatlaı iittikçe yük1el 
mektedir . 

Hatıl Faşist matbuatı bunu 
bir trhlıke olarak zikretmekte 
dirler . Hükumet dayreleri bu 
kıtlığı geçici . bir ıey sayıyorlar. 

Buna rağmen yeni id.renio buna 
ko 'ay çare bt1lamıyaceğı sarabe· 
trn görülmektedir . 

Çünkü fiatların yükselmesi ve 

dükkanlarda erzak yokluğu ile 
bükılmelin sıyıısası birbirine sı
kı sıkıya bıığlıdır. Halbuki aynı 
zamanda Sovyrtler bir liğiode 
erzak bolluğu 11c vesika uaul6oün 
kaldırılması dikkate drğer hır ha· 
disedir . Zaten Sovyetler birliğin 
de erzak fiatlarıut") son ıeoe için 
de yüzde 25, yiizde elli düşmü~ 
tür . 

Alman Fati:ı:minin iktisadi si
yasetinde iflaaa doğıu yaklaılıiı 
agikar olarak görülmektedir • 

Gururlanmalarına rağmen Al
man Faşistleri Almanyada Serma 
yeyi artırmaya muvatfak olama- ı 
dılar , yalnız bazı zeogi nleıin cep· 

1 

ferinin daha fazla dolmasına ve 
bılkıo b·r yarı müattmleke gak 
linde istismar ııdilmeıioe yol aç· 
tılar . 

1933 Mayıunda yeni hülı.iimet 
başa gc çtiği zaman ulusal ıoıya· 
list puıisi liderleri bu partiye 
ülkeyi refaha götürmek için yalnız 
dört yıl kafi olduğunu ııöylemiı
l<r ve dört yıllık tıım salahiyet 
istemişl~rdi . O günden b.ri ÜÇ 

yıl bentız tamım olmamakla ber1-
ber Alman balkının her gün bi
raz daha açlığ• ıürüklendiği gö 
rülmektedir . 

İlk dört yıllık mllddet yerine 
timdi iıe ulusal aoayalizmin projı· 
ramıoı tam tahakkuk ettirırek için 
liderler binleıce yıl lazım oldu
ğunu söylemekte ve ynmaktadır 
tar . 

Erzak buhranına sebep olarak 
bu yılın ekıik rekolteıi gösteril 
mektedir . 

Hakikatte ise Almanyanın bu 
yıllıi mahsulü geçen yıldakidden 
daha fazladır. Fakat bu rekolte· 
nin bir kısmı ç.fçilerd.,n zorla alı
narak ukeıi depolara konmu§ 
tur . 

Erzak kıtlığının ikiuc · sebebi 
de erzak ith•latıoıo azalmaaıdır. 

1934 de eızak 4,330 milyon 
mark ihn 1935 de bu miktar 
yalnız 2 !>00 milyon mark olar•k· 
tır . Çünkü döviz ihtiyatları sü 
el ihtiyatlar için IA.ı:ım olan bam 
maddt lere ıarfrdilmektedir . Bu 

lonu tayin etmi§t11 . Bayum oğ- itibar la almanyada t'rzak fiatları 
lu Mebm ede ayrıca para mllkafa- geçen yıla nazaran yllzde 20 yüz 
tı da ve ı ilmiştir . de 90 artmıştır . 

"lzvutiya'dın ., -------------• 

Musiki aletleri va oyun-1 Şehir abonelerimiz 
cak merkezleri - -

Sov)etler Birlii'inin 18 İnci 
yıl dönümü dol•yıs yle Ukraoya · 
nıo hütün şchirleıinde şimdiye 
kadar yklnız Odeaada mevcut 
olduğu şekilde bir musiki alt ileri 
ve oyuocnk meıkezi açılacaktır . 

Bu merkezlerde her türlü mu
siki aletleri ile her çeşit oyuncak 
ve spor •ıyası bulunacak ve bun· 
lar mekteplere g•nçler birliklrrine 
ve çocuk yurdlasıua meccanen , 
muvakkaten ğöod e rilec.-ektir . Bu 
suı etle bu müuseselP.r mubt•ç ol· 
dukları muşilli aletleri ile spor va
sıtalarını ve oyuncakları ihtiyaçla· 
rı olduğu zaman bu .ııeıkczlcrden 
alacak ve sonra yine merkeze 
iade ederrk yeni iletler isteye· 
ceklerdir . Kiyef ve Odesadaki 
bu gibi merkezlerde 1500 den 
fazla musiki aleti ve ayrıe1 her 
birinde 500 den fazla oyuncak ve 
çocuk spor vasıtaları , 1000 den 
f•zla plak , koklatiyatrosu leva-

Evlerin kiralanma devresi do 
layısiyle evini değiştiren şehir 

ıbon ı~rimiz, liltl-ın yeni adresle
rini idaremize bil rirlerse gazete 

lerini nıuntazaman ~Jreslerine gön 
d •· rmemizq yardım ı·tmiş olurlar. 1 
Bunu sayın şehir abone~l~rimiz- , 
den bilhassa rica ederiz. 

Merkez tahsil 
müfettişliği 

Açık bulunan ilimiz merkez 
tahsil müfettişliğine İçel meı k.z 
tabıil müfettişi Ali E1e atanmış, 
tır . 

zımı , mııbttlif küçük sinema ci· 
bazları bulunmelıtadır . Şf'hir dı
şındaki lıöy ve kan baların çocuk 
larını ve gençlerini de bunlardan 
istifYie ettirmek içio buıuıi oto· 
mobiller dolaıacaktır . 

" Prıvda'du ,. 

Şeblr Dayakları 

Tifo aşısı 
Okullarda öğrenicilerin 
aşılanmaları başlandı 

Okullarda okul doktorları ta
rafından öğrrniciler~ birinci tifo 
a§ı§ı yapılmağa baılanmııtır. 

Okullardan başke fabrikalarda 
ki işyar ve İ§Çilerede aıı yapılmak· 

tadır. 
Bu ıeılar üç dafa y•)'ılecak vr 

11-12-935 tarihinde son bula 
caktır. Atı y•pılanlara yirmi dört 
uat istirahat verilmektedir. 

Sailık ve ıosyal dıroktörlüğÜ· 
nP gelen raporlarda yalnız Kadır 
linin Arablı köyünde bir tifo mu· 
ubı olduğunu bildirmiştir. 

Şehirde ve diğer lcöy ve lı:aea 
balarda biç bulaııkh hastalık yok

tur. 
!çelin Mut )lçeaile Kayseride 

lekeli humma vıkaları gö•llldüğü 
de seğlık ve ıoayal dir.ktl>ılllğllne 

bildirmiıtir. 

ilbay yardımcısı geldi 

lıbıylık yardımcılığına atan
dığını yaıdı~ımı:ı: Hendek kaymi 
kamı Emin Refik, şehrimize ırel· 
mi§ ve yeni lldevine başlamıı · 

tır . 

Lik maçları 

Önümüzdeki pazar güo6nden 
itibaren Çvkuron Lik maçlarına 
ıehir stıdyoaıuoda baılanıcaktır. 

Atlı sporcuların 
bir gezintisi 

Teıekkül ettiğini yızdıdımız 

atlı Spor ku1übü üyeleri yıkıoda 
atla bllyllk bir gezinti yapacaklar· 
dır. 

Ufak para meselesi 

Ş · hirde ufak para buhranını göz 
önllt de tuıan defterdarlık , 
bunun öoüae geçilmek için ilçeler 
malmüdürlerinden ,ebre uf,.k pa
ra göoderilmrsiai iıtrmiştir. 

A:tır ceza baş katibi 

Ağır ctza bık yeri baş katibi 

İhsan istıfa etmiştir. 

Yepı işleri mimarlığı 

Güzel ıanıtlar olculu mimarlık 
bö!ümü mezunlarından Necmeıtio. 
Bayındırlık dirrklilrlllğü yapı ig
leri mimarlığına atanmrştır. 

Mardin iline verildi 

Dörtyol ocaklı köyü öğretmeni 
Bedriye, baıcırahsız olarak Maıdin 

ili kültür direktörlüğü emrine ve 

ıilmi§tir. 

istifa etmiş sayıldı 

Tasarrııf haftası 

Komisyonlar program
larını saptamaya 

çalışıyorlar --
12 ilk kanunda başlıyaıak bir 

hafta sürecek olan tasan-uf ve ar· 

tırma haftası programını hazır la· 
mık üzere tegkil edilen komis· 

yanlar her gün toplanmakta ve 
haftanın progaamının •Saslarını 

.. ptamakla uğraşmaktadırlar, 

Program birkaç güne kadar 
bazıılınacıık ve gazetelerle ilan 

edilecrktir. 

Mahkum oldu 

Mabtyalı Hüseyin oğlu Ka 
diri öldürmekten suç' u vcı mev· 
kuf Mılatyalı Mehmet Said oğ

lu Ömer Zubavinin ağır ceza hık 
yerinde devam eden duruşması 

bitmiş ve merkum yaşı göz llnün
de tutulmak ve şiddetli tahrik 

nazarı itib11a ahn~ak ıuretile oe
ıiceten bir ıene, on ay ve on be~ 
gün hapse mahkum olmuglur . 

Kız kaçıran mahkQm 
oliu 

Kürkçll kllyüade oturan Ali 
kızı Emineyi kaçırıp kirletmek
ten suçlu ve mevkuf Mehmet 

Ali oğlu Cabbarıo ağır ceza bak 
yeriııde devam edeo durugaıraı 

bi mit ve mnkum ef kanunun
dan ve yaıınd ıo istifade etmtık 

ıure~ile bir sene iki ay hepse mab· 
kum olmuıtur . 

Milli emlak katipliği 

A\.ık bulunan milli emlak ka
tipliğine uki varide t katiplerin· 
den Rüıtü atanmıttır . 

Haruniye kamunbaylığı 

Haruniya kamuobaylığına Yu
murtalık kamuubayı Ali Rıza nak

len atanmıştır. 

Osmaniye Jandarma 
kumandanlığı 

Oamaniye ılçui Jandarma ku· 
maodaolığıne, Jondarma umum ku 

mandanlığı döıdüocü şube mül· 
bakı yüzbışı Hüsnü, atanmıştır· 

Yangın başlangıcı 

M.stan hamamının yanında 
kalaycılık yapm•kta olan M,b 

mel oğlu M.ıstafanıo, bir fırından 
alıp dükkaoıoın arkasıo'ı bırakmıg 

olduğu kömürün tutuşmasından 

yangın baılug•cı olmuş ise de 
etrafına bulaşmaıına meydan bıra 
kılmadan ıöndüıülmüıtür. 

Kayıılı köyll öğretmeni Fevzi ,------

C. H. 

Komploya doi 
Suriye gazeteıerirı 

okuduklarımı: 
.. "re 

Suriye gAze teleriode og 
• . . - Ç k tEıh' gımıze gore, er eı 

Beyrutta Ç rkes Kazıııı• 
k d

. . . ı\I 
bir mektupta rn ısının 

""kBI 
ke yapılmak ist<nilen suı dı 
şebbü,ile alak~dar 011119 . 

Türkiyede tevkif edileule'.
10 

birini tanım adığını, biç bl~ 
utla Tüıkiy eye kimseyi go 
mediğioi bildirdil..teo 1oıır9 

. . . t g· 1 tı 
kıleıden polı><ın ın yap d 
riyaıta ele ğer,•n evrakıll , 
cihetin de mey ıianot koyd~ 
serbest bırakıldığını ekirJ!I 

dır. . 
- Atinadan Suriye g~\i 

/ 11e bildirildiğ•ne göre, J( 
f pi 

Kandiyede Çerkes Egr< 
da bı,j tevkif edılmiştir · 

1 

Bu adamın Atatürke • 
li o zıılanan süilcaste ıştira ·ı , 

duğundan v~ ay n ı zamaod• 
lak yıptığınılan şüpbeleıılll 
dir . ·ıt 

Yapılacak tahkikat ve .. ~ 0 
vap neticesini Türkiye b~ 
tine bildirecektir . 

Rusyada 
Sun'i ilkah tecrübe! 

Sovyetler birliğinde boY'
1 

ıslAhı için eurı'i ilkah terf~ı 
n tatbikatı pek geniş sııh 9 

0 
bik olunuyor . Tabii sureti~' 
100 - 200 inPği telkih e ; 
bir boğadan sun'l surette 1

1 
1500 ineğin llşılanması iaılı~n 
edilmektedir . ı 

To bii suroıte 30 40 ~o'ı 
aşılayabilen bir koçta dı1 sU:ıı' 
rak 1500 - 2(1()0 koyunull 

,,~ 

ması ve bu mi kdar kuzıı u 
~' kabil olmaktadır . 13u ıu 

şimJiye kadar yopılan te cr~· 
ve tatb ı kat ile elde edılP" 
1935 de 5 milyon koyun su; 
rette telkih e lılmiştir . UJ;S, 

bir istHsyontla elde edilen " 
ı.utr 

100 kilonıttre nısıf : " 
bir sahaya canlı olarak gô~lı 
ıııesi kabil olmuştur . Çıi0 ~h 
aşı ıki sa"t hıyatiyıtini ııı 11 

1 

eJebilmektedir . 13u işte en.ıı· 
riş\i ve en ucuz nakil vaS· Jı 

· 1 1 b'I •. nl9l güvercm er o a ı ~cegı ıı 

tadır . Bun)er S9atıe 50 k110 

uçabılmektedir . n, 
" Pravdıı·,ı~ 

Kon yada 
Meyve boll öll 

'('I 
Son gllolerde civar 1 

şehrimize bol ıoiktards ~ 
g~lmeğe baılamıştır . .. 1~ 

lımııin ç• kirdeksiz 
1
', 

20, yerli üzüın 12,15, f:lll'
1 

kı stane 20, l a\'uo 7 . karP~,J 
armud 15-20 kuruş üıe1 ; 1 

perakend~ olaı ak muaıııf 
aıaktsdir . 

Partisi ~~·~:;• :;·~~;.·~ :~';~·;"ı 
içtiklerinden Ocak 

Sabıkalılardan ve işsiz takım
larından Kaogöz Ahmet, Çıplak 
Ahmet, Demiıci Mehmet, Kambur 
Enver ve Salabaddın adlarındaki 
şahısların §ehir dıaıoda kumu oy
nadıkları ve csrH içtikleri haber 
alınaıak oraya gidilmiş ve bunlar 

yakalanmıatır. 

kongrelerine faaliyeti 
devam olunuyor. 

Bunların üzerinde y•pılan 
aragtırmada r ili santigıam kadar 
da esrar buluoar, k alınD'I§ ve 
yapılın incelemede bu eıırarıo 

genl'I evden çıkma An~ adında 
bir kadından alınd ğı aolaaılm•Ş 
ve Ay§e de yakalanarak bakların 
da kanuni it yapılmıştır. 

İkinci teşrin 

20 

21 
22 
23 
24 

25 
26 

27 

Gün 

Çargmha 

Pe 0 ,cmhe 

Cuma 

Cumartesi 
Pazar 

Pazartesi 

Salı 

Çarımba 

Saat 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

Kongresi y•pılac9 " "' 
Uluca eni 

Tarsuskap 0
ıU 

Haokuıbu 

Ça•şı 
Yortan 

Çınarlı 

Nacaran 

Kayalılıağ 
.~ 

" un 811J 

•' 
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( Tnrk Söıii ) Sayfa 

amutay toplantısmda şükrü kaya dedi ki 
'·11/r/nc sayfadan arlan -
rj • • 

re• b ı~ın, hem de hükumet için 
tılld 8 1Yi olacaktır . 
ft .

1 
Son verilco karar budur. ıa 

ııtO bııodan sonra gerek kanun 

8ıt 1 gerek muhacir hakkında ne 
dıfl Pı.lacağını arkadaşım icap ettik 
riO b , 'hh edecektir . Türk muha 
,-• ~eti tarihimizin çok hazin bir 
aod' ın, teşkil eder . Şimdiye ka. 

8 Şı ~r olan muhaceretler cebridir . 
~kün Vasfı vardır, sırncağını vef 

1 1lıiyetini kaybettiği yerde ya· 
lrııyor . Bu hususa dair ge-

tıı aafbalau hepimiz biliyo· 

~ · Tekrar edec k d,.ğiJım , l 
11 ıtaPçı d . w• 'b' L 'l f 'ln a ışarettıgı gı ı u 

ri11 aki mub~cerd böyJe değil- , 

3- 1 

Bu defa Romııoyod11n gelen 
tıbaci, ler mnlhırrnı atarı:k gel· 
tkıeditler . Bulgarıstanrfan ge 
bler ayni şerait dehı lınde gd
)~ırlar . İki senede B~lgaris-

• t~ 11~ 35 bioden f azle muhacir 
j~I ttlıştir . 

o-' S~o aldığımız haberle•e göre 
6ller.in mallarını taqfıye etmit 

t:~ak Bulgırıstaodra beklemek
ırl"r. 

,bliii~umetimiz lıunl hakkında 
rderJ tedbirleri de etmiş-

i ~lubaceret i~lerinin hile ta· 
tık eden kısımJarınd. 'llubacir 
Qderifmiştir. Ve göoderılmeye 
~•tn olunacaktır. 
~anuada zikredildiği gibi 

1 
llıleket mrntakaları [ayrı'mştır. 

it •kya bu mıntakaların başlıco-
111dandır. 

Biz Trakyada muayyen bir zt· 
'tı ı 
1 ~arfıoda, ıtaobul hariç, laa 
bır milyon nufus görmek i11ti

:~ıve bunun ez zamanda göre-
1t~lılite eminiz (İcşallah sesltri) 
~1' Yaııın şupht>siz en bOyük 
llıayesi kendi nufu udur. 

Son ayım neticeleri de bize 
11ı 1 nıiştir ki, memleketimiz nu-

·~ e~ çok ortan dünya [memle-
811 arasındadır. 

I\ niebct bizde binde 23 dır, r· lto Tıekyay yerlrştirilen 
Ytrleştirilecek olan nufus oraya hk . b ın olan yerleden ve trakya-

llı '"asına, suyuna, toprağına oz 
,1~~da alı§abilccek olan yerler 
e 81ndendir. 

•u ~ suıetle trakyadadk mf'mle 
ı,~ 1Zio diğer yerlerinde o!an 
'llll~' seevete en yoksek hadde 
ralş olacakhr. 
t '11 vosesleri) dahilden bakıl-
kı "'a~ ıt muhacir işlerinde belki 
~akında alakadar olbuğumuz 
lıfacık bir noksan balbimizi 

'ltı"'ı . . - Ü • ı .. ~ ıçın tessurü m cıp ş~y-

~<>tüyoruz. 
\f: •ket heyeti umumiytsi mu-
~ ~e edıldiği •:akıt Türkiyjnin ı 
~ doğ,usn Cumbu·iyct türkiyc-

ııı lnuhadele, iskan işlerinda 
b~tdiği muvıffaki) ti biç Lir 
le b' b' 1 ._ .. ttı· ıç ır w em et0et goster-

U1§tir. 

i, a§ka mcmleketlerdek.i mu
~ tıarnı altındaki halkla yerli 
, llrnsında daima münaferctio 

1
'ttl ettığioi hergf ııkÜ vekayı 
~lldQ görmekteyiz. 

~ lllbuki bizim mt>mlekette 
:cırler,•yerli bHlk hepisi « 1-

~ tt11ıiş, memleketiu saadeti 
r. ç' 11hıak ted H'. 
'e 

11 Çı-ıı sene Romanyadan ve 
~'t. 
t ~ 1 hodan gelen muhacirler 
~ eıllıez derhal mustabsil mev. 
k R'eçrniş ve ellerio1 •n geldiği 
&ıJa • • ) iti, r ııtıhsalımıu r( ım et-

&ıı·~ .. 
t~t~un açık ve aç te ir adam 
Q

11
'. - (bravo sesleri 

i,~~§ bütün . senelere t kaim 
ltı 1 Vakıt bu muvaffa iyetler 
ttıetnlcketin ensalı atısı ve Ji-

1 ~1llılekt:tler icin misdl olarak 
PCtkt' ır. 

"'"' 

Hepimiz harekatı askeriyede 
bulunduk. İçimizde büyük kuman 
danlarım ı z vardır. 

Bir ta Lurun Lir fır kanın nakh 
oe demektir? bu fırkanın bu ta 
burun 21 y:işlarıudaki gençlerini 
haşlarmda ZıthitJeri olduldarı 
halde oak!i iıkinı ne demektir. 
Eyi bilirler çocuklardan ihti
yar kadınlardan mürekkep böyle 
60 bin kişılık azim bir kafile~in 
bir Senede yerleştirilmesi hakikaw 
ten bu ancak mrmleketin ve bu 
memleket halkının yepabilec• ği 
zorlu işlcıden biıidir. 

Trakya iskaoında trakyalıların 
gösterdiği fedakar lığı şükranla 

anmak borcumdur· 

Kanunu iki esasa ayırdik, bi· 
rinci kısım doğrudan doğruya po 
litika ve kültür işleri buna ait işler 
dahıliyc v,.kaletine diğer nakil~ 
ve iskan i§i İ!e sıhhiye vekaletine 
aittır. 

Tabiatıle dahiliye vekaleti ile 
ıJıhbiye vclı.aletı memurları bu 

işte d birliğiyle yürüıldse mu 
vaffak olacaklar ve şüpbesiz Le· 
raber yürüyeceklerdir. 

Dahiliyedeki kültür ve nufus 
muamelatı için rica ettığimiz bir 
kısım vaıdır. 

Bunun zaruri olduğu vaktile 
nufus müdüriyeti umumiycsinden 
biıioci şube evrak muracaat 
kaldırılacak olursa oodaıı daha 
az mühim olmayt n oufus İf 

memlekette arızaya rğ,aydbilir. 

Oouo için rica ettiğimiz kuım 
sırf bu dosya ve muracaal memur
luğunun nufus müdllriyeti µmu· 
miyesioe bağl•amasıdır. 

Diğer kısımlar muamelatına 
ait arkadaşlarım ıual sorarlarsa 
cevaba hazırım. Sıhhiye vekaletine 
ait kısımı. da arkadaşım cevAp 
veriıler. 

Ankara : 18 (A.A) - t~kin 
işlerinin dahiliyeden sıhhat veka
letine devrine ait kanunun mec
lisçe kabul edilmesi üzerine :sıb· 
hat vekaaleti mlieteşarı beraberin · 
de sihbat müfettişi olduğu halde 
Trakyaya giderek göçmenlerin 
vaziyetini tedkik ve iskan muame 
lelerioin devrine taaliik eden iş
leri toorim için göçmen yerlileşeo 
bütOn köyleri dolaııp tdtiş ede
cektir. 

Ankara : 18 ( A.A ) - Ka
mutayrn bugünkü toplantısında 

iskan kanunu görüşülmesi esna 
stada söz alan Mazhar (Aydın ) 
Bulgariıtandan yurdumuza gelmiş 
olan göçmenlerle temu ederek 
bunların memleketlerinden ayn· 
lırkeo ç~ktikleri büyük müşkilat· 
tan acı bir lisanlı şikayet etmiı 
ve sulhu k.eodisiae • co bü ·· 
yük i<leal ediami§ olan Cumuri· 
yet hükumeti bu hadis~ leı e karşı 
sükfic.etle mukabele etse bile • 
kendisi hu işleıiu :.ınıında ne gi
bi muahrdeler, muameleler muba
ber~Jer olduğunu bildirdiği için 
hükumetin ar tık sulbpcrverJiğio 

de fevkine çıktığını söylr mekten 
vaz geçewıytceğıni ilave dmiş· 

tir . 
Mazhar , heyt'Canlı sözlerine 

şu cümletc::rle nihayet vermiştir : 

Tüıkiye Cumuriyetinin sene· 
lerdeolıeri takip elliği harici siya 
~et gösterir ki ona başkasının zıı.

ıarına hiç bir fıkir ve hareket 
isrıadı kabil değildir . Her hangi 
bir memleket ve millet her hangi 
bir sulhu idealine karı• resıni ve 
ya hususi Türkiyeı.io imzası ve 
hareketi göriilcmez. Benim bu 
vadide söyleyİfİm ve bağırışım 
yalnız \'ic<laoi ve insani hısleri ve 
bir zda ulcdaşlığın sesidir . Yok
sa siyaset veya de~letio umumi 
mer.faatlrri neyi istilzam ediyorsa 
onu yapar ler . 

Mı 2bnr ( Aydın ) nın sözlerire 1 

karıı iç işleri hakanı ŞüktU Ka
ya da fU karfılığı vermiştir : 

Türkiye Cumuriyetinio dahili 
ve harici işlerinde gizli biç bir 
köşe yoktur. l\leml,.ketP. ve mil 
leıe ait blitüo i§ler bu kUr~üdeo ol 
duğu gibi açık görütülür. Dahilde 
olduğu gibi , bıraktığımız yeı ler 
de ve bizim hırsımızla yaıayan 

ve dilimizle kouuşan ırkdaşlarımı 
zm içtimai , ferdi bayat ve hü 
riyetlerile her gün ala.kadarız her 
zımao alakayı gösterdi ve göster
mektedir . Oradaki arkdaşlarımı
zan biç bir tazyika uğramadıklara 
ve uğramıyacakları hakkında 
teminat aldı . Bu~ itibarla res 
mi mekamları ittiham ~decek 
bir vaziyet kalmadı . 

Eğer muhitleriode maddi ve
ya manevi tazyik gördüklerine 
muttali oluuak ,_ oredaki Türk 
lerin insanca yaşamak hakkını te· 
min ettirmeye hükfımetiniz m c 
burdur . 

Y epacağı te§f bbüılcr kafi gel
mezse müracaat edeceii yüksek 
beydler vardır . Bir Türk kam 
akıtıldığı bir, Türk haksızlığa ve· 
ya tazyika uğud•ğı vakıt Türk 
efkarı umuıniyesioin gösterdiği 
lıassaşiyet hüku•neti lakıııyt bıraka · 

maz. Fakat balı hazırda gerek 
dahilden ve gerek hariçte yaptı 

ğımız tahkikat göçmen busuıuo 
da baıici tazyikten ziyade debili 
taıyikın vicdandan gelen , içten 
kopan bir tazyikin mevcudiyetini 
gösteriyor . Biliyorsunuz ki Ro
manya hü~umati çok idil bir hü
kumettir • 

Bılhassa Türk tebası hakkında 
çok adilane ve dostane muamele 
yapmı.ktadır. Türk•yenin yüksek 

mevkiidir . Ooun hariçteki dkis
leridir . Arkadaşımı.ı dediği gi · 
bi biratı evvel yurda ve bir 
an evvel Atatürke ve Atatürk 
kamularına ve rejimleriae kavuı 
mak istedikleri için:lir. Aeıl eeaı 
budur . Bu psikolojik ciheti haki 
katen unutmamak lazımdır . llu
gün gelecek olan muhacir içio 
Trakyada ve lstınbulda yerler 
hazırlaomııtır . Bunlu yersiz ve 
aç kalmıyacaklardır . Bunların 
gelecl'!ği iÜnü ıimdideo tayin ede
mem • Mamafıb karakııtan evvel 
gelip yerlrımcleri için çalışıla· 
cakhr. 

Paralar nerede 
bulundu? 

Sakarya otelinde yatmakta o 
lan İncirlik köyürıdt>n İbrahim 
oğlu Hacı, karakola b şvurarak 
yastığıo:a altına buakmış olduğu 

cüıdanınıo içiçhıdeki iyüı altmıı 

bir lira paraaınıa çahnchğıı.ı tiki· 
yet ttmiş ve yapılan incelemede 
içinde yüzaltmı§ bir lira bulunan 
cüzdan otelin babç,sindeki çiçek 

tenekeletiain yanında bulunmuştur 
Bu cuzdaoıo otel katibi Ka

zım tar.fındao alınarak orayı ko 
nulduğıı aulışılmış ve kiizım da 
yakalanarak hakkında tutulan in· 
celeme kaAtlarıyle birlikte Cum· 
huriyet genel ınamanlığına veril
miştir. 

Annelere öğüt 
Çocuk: Esirgome Kurumu Ge· 

nel Merkezi; yeni doğı:ın çocukla· 
rm hı r yaşına gt,linceye kadar nn
sıl bakılııcı ğ"ını öğreten " Annelere 
Öğüt ,, ün l inci sayısını tekrar 
bnstırmıştır. Bu öğiitler birer aylık 
12 tane yazıdır. 

Ayrıca çocukların nasıl besle· 
Dt"Cı>ğini ve moma)armın nasıl ha
zırl:ınocoğını öğrııten • Annelere 
Öğüt » ün 2 inci sayısını do bas· 
tırmıştır. 

1 ve 2 sayılı öğütleri istiycn
lere Kurum parasız olarak gön· 

Habeşliler hareklta 
başladılar 

- Birici •eyfad•n artan 

İtalyanın Londra bDyük elçiıi 
Grandi, İogilterede yapılan ıe
çim hakkında uzunca biı r9por 
göadermiı ve hu rapor Faşist Bü 
yük mecliıiade okunma§tur. 

Kahire: 19 (Radyo) - Yemen 
İmamı bir beyanname neırederek 
Habeıistaola Yemen hükumetleri 
ar11ında bir muebede aktedildi· 
ğıoi yalanlamıştır. 

Kebire: 19 )Radyo) -: Muso· 
Hainin damadı Kont Çiyaooonun 
kumandası altında bulunan İtlyan 
Uçak filoları Makallenin yirmi 
beş kilometre cenulmnda bulunan 
Habeş kuvvetleri üzerine müte 
addit bombalar atmıt ve bin ki
§inin ölümOne sebebiyet vermiş 
tir., 

Bu uçakların attıkları bomba· 
lar bir gez deposuna iıabet ede· 
rek yakın.ıtır. 

Habeş kuvvetleri, bu uçakla · 
ra uçak toplaıiyle mukıb~le ede· 
rek milhim zararlar vermİ§tİr. 

Kahire: 19 (Radyo) - Somali 
ve Eritreli yerlilerin Habeı ordu· 
ıunı iltihakları günden güne faz. 
lalıışmaktadır. BugOn de Eritre
den üç bin kişi Habe§ ordusuna 
gitmi§tir. 

Ogadeu Cf'pbesi : 19 (A.A) -
~"Havas ıjanıı,, aytanndan : 

Daggabour ile Gorahi araaında 

Habet mukavemeti gittikçe fid
detlenmektedir . hıJyan kolla
rının yanlarında çabuk hareket· 
ler yapan ufak muharip gurup 
lara İtalyanlara gece baskınları 
yapmaktadırlar . 

İtalyanların önemli zayiat ver 
miş oldukları tahmin ediliyor. 
Bir çok efrat mızrakla yaralan· 
mı§tır . Habeşler henüz Dagga
douru ellerinde : bulundurmakta 
ve lıilab kereçi gdirmektc ol· 
doklara İngiliz Somalisi ile olan 
münakale yolları hakim bulu 
nan Djıdjigayı §iddetle müdafaa 
etmektedirler . 

General Nascibou ile geoerol Ve· 
bip ( paşanın ) kumandaları altında 
ve Djidjiga etrafındtt yuz yirmi bin 
kişi va.rdır. 

İtcılyanlarrn Ogddende ancak 
elli bin kişilık bir kuvvetleri ol
duğu söylenmektedir . Yağmurlar 
Habeşlerin Oga<leni müdafaa utme -
lerine yardım etmektedir. Asker
lerinin sıhhi durumları mükem
meldir . 

Asmara : 19 ( A A ) - " Roy· 

20 Teşrinisani çarşamba akşamından itibaren 

Asri Sinemanın 
zengin ve fevkalide proğramı 

iki bUyUk film birden 

1 
( Paprika ) nan Fransızca ( Versiyoni ) ni yaparak büyük muva 

kıyet kazanan sarışın dilber Macar yı\dızı 

İrene Dezilayin en güzel ve en şen fil 

.- En çılgın gece 
2 

Kızıl ova savarileri 
Fevk•llde heyec•nh aergUzett filmi 

nazarı dikkate : 
Filmler tam olarak gösterileceğinden sinemamız 8,5 başlar 

bugün gündii.z iki buçukta 
giinü umuma tenzilatlı matin 

Çin lsran 
yakında : 

Oldlren adam 
6131 

Y ep yeni bir salon mükemmel bir konfür temiz v 
güzel bir ses 

meşhur Viyanalı muharrir 

(Artbar Scbltzler) ı 
bütün dünyada nam kozanmış en meşhur romanı, güzelliğine ael 

erişilmiyecek bir sinema eseri 

(lllr aşk blklyesı 
Liebelei 

B•t Rollerde en bOyOk tr•Jyediyen 

'' Olga Çekova " 
ve gUzel ylldız 

" Mağda Şinayder ,, 
Bir iki güne kadar şehrimizin en yeDl ve güzel 

Sineması 

(Ta D) 
da 

6133 
ter ,, cıjansının özel aytarınm bil
d~diğine göre pazartesi günü Am- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
baelayı ilo Autalo ara unda ltnlyan 1 
bembardımnn tayyareleri ile Hcıbeş 
kuvvetleri a rasmda yapılmış olan 
çarpışma Süel çcvenlerce son gün
lerin en önernli harp hadisesi ola
rak telakki edilmektedir. iki tay .. 
yare filosu Makalla cenubunda 
muhtelif Habf'Ş tahşidatı keşfetmiş
lerdir. 

Sırtlarda mevzi almış bulunan 
7,000 itişilik kadar habeş kuvvet
leri üzerinde doloşmııkta olan tay
yarelere silnh makineli tüfek ve 
hır kaç tayyar~ topu ile ateş aç
mışlardır· 

Du tayyareler kurşunla de)ık 
delik olmuş ve bir makinest baca
ğıodan ağır surette yaralanmıştır. 

Kont Cianonun tayyaresi Makal· 
le civarında yore inmeye mecbur 
kalır kon Hausien Jo yere inen di
ğer bir tayyarede bazı haıua uğ · 
ramıştı r. 

Söylendiğine göre bu çarpış· 
mada ölen ve yaralanan Habeşlerin 
mıkdım çok büyüktür. 

Gerisi dördüncü say{ ada -

<lerir. AnkoroJa Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Merkezi Başkanlı· 

ğına bir yazı ile adres bildirmek 
yeter • 

sineması 
Bu akşam 

FevkolAde proğramhırından birini daha sunar 

Ben bir casastam 
Oynıyanlu : 

Kornad Veid madelin Karroll 
her here marchall 

tarafından temsil edilon bu şaheseri mutlaka görünüz . fazla reklam 
lüzum yok. görenler taktir edeMklerdir. 

gelecek proğram : 

Kastadlva 
Pek yakında 

dellne adası 
Türkçe sözlü 

Eksimo 
6128 
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Habeşliler harekata 
başladılar 

- ıiçıincü s rıyf adan arlcırı 

Bu n la rın beş bin kndAr öldüğü 
tah min ' d •hır·k t • .. lir B1Zıh rı h ıı 

çar pışmaya i'iti ra k etl en lhbe~l e rin 

aded inin 7 000 d ğıl Cakııt 20 000 
olc.l uğur.u söy l•yorlar. 

Bu raıl :ı sa. ı l l ığ'ıııu göre Ras 
K•ssıı ı l e Ras Sııy y um, Mu r a~ııl 

lfoılaoğl io gelm ec.I n evvel mühim 
hare ketl er ytı pmıık niyetioJedirler. 

Lo ndra : 19 ( A A ) - " Re 
uter ,, ajıınsının İngiliz somalisi 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo 1'' iyaıı 

CİNSİ Eıı az En çoL. 
K. S. K. S. 

apımalı panıu~ = 
Piyasa parlaj!ı ,. 37 
P iyasa ı Pmizi ,, 35,50 
len .. 1 37 39,"25 

•-~,-.u-e--.,.Jlo------·ı-~3~6---ı 36,50~--ı 

f:ksprP• 39 ~ 
Klnlant 

YAPAGI 

Satılan Mikdar 
KUo 

·~--ı-----ı 
Beyaz ı Siyah __ ..._ ________ , 

merkezi olen barboradan lıaber al-
1 

Ekspres 1 
1 :-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1_1_2.!....2.!....s ______ .~~-------ı c.lığına göre bazı tııtyan başı bo- I ·- iane ,-

zuk kıta ları lngil•z soma (isinde ya-

1

, __ Y_e_r_li_"=Y~~~m_l_ik....;'"-' ~--l--:-,=---j ı---------ı 
şayan bazı kabilelere ait üç köye I---''"-' __ .. _T_o_h_n_ın_ı_u_k."",_...__ı .... 85 .• -__ _.._ı ..... 92_....S __ ._ ________ 

1 

Ç t G 1 T 

hücum ı tm i şl e r ve üç kişiyı öldü-

1 

HU B U B A T 
n.üşlerc.lir. Hunun bir hoydut va- 1_...:..B_u_::ftc_d_av_,K7. ı_br,.1_s ___ 1-,,,__ ___ 

1 
______ 

1 
Yerli 61 kası olduğıı zonneelilmekted ı r . ı--..:::~=---.-.-----1-~---ı-------ıı---------1 

llu huberi veren rı Reuter » bu .. M~ntane 

Arpa 
bnd ·seye tozla ehemmiyet Vbrılme 1 Fasulva 
diğioi ele ilAve etm.- ktedir. : Yulaf 

Mukalle: 19 ( A.A) - Amha- =:n: .. :::ıi~c:;-:e==~=========~ı=-~~~----ı---====--------ı 
Alağı i&tıkoınetindA llabeş kıtala- ı~;:.K:.:u'-'ş~y,_P_m_,i-----·l------· l-----ı--------
rının büyük barekAtto bulunacak 1_l>_•_1 •~n,--1 o~h_u_m_n ____ 

1 
______ 1 ______ 1 

!arı tahmi'l olunmakto<lır R•s Kus - MercimPk 
Si sam 

sanın emrindeki kıtalar Harran 
mü<l&faa etm ek üzere c0 nuba ha

1 15 

U N 

reket ttmişlerdır. ... ... .. 
Ayrıca Kıptı kil is si şefleri ara· :E ~ -Düz kırma ,. 

sındıı anla j ınazlıkler çıktığı bildi- ] G ı-.;;;S"'"im'--..,.-iı----' .. '-------
r ı lmekt ed i r. Asmara tacazeye doğ- ,g _§ -~Cuffiiıu.,_r~iy_e_ı _____ ı-~&5="0,,..----·ı----------t 

w~> - " mıo ru ıl e ri harekete devam ed"n M1- c-ı,, !-"=""-,..--------- "' 
ra\iğna kc.lu ~leit runırhes boğazı "''"",_Düz krıma " 
yakın ınJa bır il ' .ıeş k ıı vetine rast- ı--.1.-....;;;A;..;.lf;;,;•-----·"-' ------_,;..--__ .._ ________ 1 
gelm i ştir. 13u H ıbeş kuvveti bu- Liverpul Telgrafları Kembiyo ve Para 

ıımduğıı mevzilerde ıutunınok is-
tiyonlu Fakat ltolyanlar at• ş açar 
açmaz ı •P hrin öbür t orııl.n · ı çekil
m• k zorun ı la kolu ışt ı r. 

Nehrin boşka bir noktasında ela 
lta!ycıı • lerla Habeşi• r ortt sındcı bir 
çarpışıncı olmuştur Aa b"Ş pışter 
!arının şefi esir edilm i ştır ki : 

Ascbianghi gölü ile Arıtalo gölü 
yakınında da y~ ni k eş • f h~rekel · 
l·~rı yupıhıışlır . Cu'11.rt •si güııü 

üç motörlıı bir İbıl_yan uçağı <lıiş · 
mJn tura! mlan atılan mermilerin 
i•abeti ile Mukallede vücuda g .- ti 
r i lmiş o 1 ıı kauıpa hmı.k zorunda 
kulmı~tır. 13u uç ıı k icabeelen tami
rut yap ı i tl ı ıı t n n son ı a b ı nb ı şı o , ı
r.ııo tey i &}a rul A•ınnruya gölür
mü ~lü r . 

(( Assoc i ten J>r. ss » lla!ır ş ston 
ct· phes i n ıle ı;ç ~ klcır . n ilk <l e fcı ola
ruk ycır o lı t : ı ş ıııı u kla ol J uklorını 
k a yde t ın~ kl ı d ı r . 

Tigre c < ph• si : l J ( A A ) -
" Havas ,, aj. n sı ~y tarından : 

Mekall < nin gün ey doğusun da 

20 lıa 'yan uça ğ ı i le )İrmı hin ka
dar t . hmin edileli H abeş kuvvd 

19 / 11 / 1935 JŞ llaııka•rndan •lınmışıır. 
')a.ntım Pene 

Buzır 1-~ 71 Lırd 9179 
Rayşmark 2 44 

1 ioci K. Vudt:li 12 
-6- 391 

Fr•uk"'.I' ransız,, ı-
2 inci K. V ııdt:lı Sıerlin "luııiliz. 618 50 
llını hazır 5 93 Dolar "Amerikan" --74- 46 
Nevyork 11 76 Frank .. lıvi rr,. 

r-- Foto Coşkun , 
Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işlerini 

ve her türlü Ağrıındisman ve diğer biitün fotoğr:ıf işle· 
rini yapmağa başlıyan Coşkun Güven, hflr gün sa
bahtan akşama kad:ır açık bulunan atelyesindfl saat 14 
den 19 kadar bizzat çalışmaktad ı r. 

Amatörlere mümkün olan bütün 
kolaylıklar gösterilir. 

(eri aıasınıla mulı a re he o ! mu ştur. 1 

HabeşlerJeo altı hin kiş i n i n öl - · -----------·------------------~ 
müş ve yaral a n mış ol d uğu söylen 1 aA çlarınızı ve balı'· 
mekledır. Altıbin kilo lıomba at D 
mış ~lan bütün İt&' y n uçakla r ına 

Hılıt ş ~uışunları io~ b e t etmiştir. yag-ıarıaızı 
Cianooun uç ığı oııı be.,ziu ih-

tiyat drposnna obüs isabet etmiş 
ve uçak mal:allede ytre iomeğe 
mecbur olmu§tur. Müllizım Gis
lettaııın uçağı uğradığı h.sarlar-

Ali Nasibi eczanesinden alınız 

d.n dolayı Hauziyed• ye'e iomek Temİz)İk 5370 157 

mecburiyetinde kalmıştır . 1--------·--·-------------------Ucuzluk 
Diger bir uçak la beozin al- ı 

mekta olan delıği ellerile tıkamış I 
olan makinistin bu hareketi saye
sinde yoluna devama muvaffak 
olmuştur. 

Roma : 19 (AA) - Rrsmi bil
dirik : Eritre kolordnsu tembitn 
bölgesınde h'rekiitında devam et
mekıedir. Dab• şimdiden bir kol 
Gberalıa çölüoü geçmiş ve orada 
At.baro geçidini işg•I eylemiştir. 
Bir siyah gömleklıler lejyonu ki 
ikinci ordcya merbutıur. Tzaba . 
maya varmıştır. Biroru sult1111lığı · 

nın bir takım lıabile reısl ~ri Da 
nakaJ,dc ki İtalyan memnrlerına 
ihatle:ioi bildirmişler ve necasi· 
ı in kuvvetleıine ku§ı yapılmakta 
ol•n baı el<ôıta iştiııik arzuıunu iz · 
bar eylemişlerdir. 

Kabirı: 19 (AA) - Talebe , 

yeniden bazı maball~lerde toplan· 
m•ktadirlar. 

Kültür Bakınlığınıo bir tebli 
ğiode, talebeyi gösteri yapmığa 

1 
veya grev ilanına t•§Vik edeo kim· ı 
s•lerin 1929 tarihli kanun muci 
bince dokuz ay hapis vey<ı 20 illi ı 

So lngiliz lirun ırasında d•ği§en 1 

para cezalaıına çarpılacakları 

hatırlatıl naktaıhlı r. 

Mısır hükOmeti loğilterenin 
ltalyan - Hııbeş anlaşmazlığı mü· 
nasebetiyl ı M sı ın müılofaosı me
suliyet!ni tamameo üzerine olma
sını lngiliz mümessillerine hıl<liril
miş ve Mıs rın M•llotler Cemiyetino 
kabulü §"rtiylo iki memleket men
Caotl•ahin karşılıklı olarwk hima
yesi için bir anlaşma ektini tek( ,( 
etmiştir. 

lngıltere bu teklifı redd-tmiş 
ve bu suretle Mısır için ne 1932 
kanun Uf sus inin imtiyazlarını ve 
ne de istiklAlini tanımak ' ste ıne-

Londra: 19 (A.A) - "floyter,, 
ajansına Kahire<len gelen bir hcıbe 

re göre Vett partisi lideri Nahos 
Paşa, Milletl"r Cemiyetine çektiği 
telgrafta soruyor: tliğini anlatmıştır. 

Mılletler Cemiyeti bir küçük ,..-----------

milletin m~nfaotleriniiihmal_ v.e y.aı- ı Kacakcılar 
nız kuvvetıo hak verdırdığı bır • • 

emperyalizme müzaheret edebilir 1 vatan hainidir 
mı? 
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, BiRiKTi~N, 
RAl-lAT ~D~Q 

Belediye ilanları 
Adana kız lisesi direk-ı 
törlüğünden : 

Okulumuzu n p a nsiyo n ıı ıı un hİ- j ı _________________________ _. 

rirıci kıı.nun 1935 itibaren o Ilı ·ıy

lık yiyecek ve yok•cak ih t iy acı lııı 

Jelleri uygun gör üldiiğü takdir.in 
20-11-935 hrıhindo ih ı l ıı e·lıl
mek üzeM yirmi gün nıü.J.lf'I 

ihaleye konulmuştur . i steıder ın 
ihale günü saat 16 da m ıı l sa r dı

ğına yatırılmış % 7,50 t eminat 
makbuzlorile birlıkte kültıir ıl i rek

tör •üğüodeki konıisyonıındn hn ır 

bulunmaları şartları öğrı-nmek is- , 
tiyenler okul idaresine bıışvurmcı

lerı . 
Nevi 

Ekmek 
Et 

Sade yağ 
Ş•ker 

Pirinç Maraş 
Zeytinyağı 

Kuru fasulya 
Sabun 

Maden kömürü 
6026 

Ceyhan ş~rbaylığından : 

Kılo 

10000 
3600 
1000 
3000 
1500 
350 
500 
400 
15 ton 

Ceyhan beledıyrsi tur fınelan 

Ceyhanda kurulup teslim ~ılılnı ek 
üzere satın nlınacrık bir o.Jet sey
yar etüv 1400 lira muhcımnı•n kıy
metle 16-11-935 hrılıiıııl en iti
baren 20 gün müJdetJe mü rı aka 

eaya i onulmuştur . şartııameaini 

almak istiyenlerin Ceyhan şarbay
lığın<lan istemel· ri ve ihulu günü 
olan 6 - 12 _ 935 cuma günü s ı at 
15 de Ceyhan bel c dıyo salonunda 
toplanan komisyona müracaat ~t
mtleri ilan olunur. 6132 

Sebze hali üstündeki evler icara veriliY0 

Sebze holi kapıl ı rı ü ~tü~Ja biri üç öt ı k ı dö rt o . l ~ lı ilı:i ev bir 
müılelelle kirnya v ıo r . h· ee 1: t i r. ı 

İh a l d b•rinci kAnıınun be~inc i p ~ rşemb ı günü sı ıt on lıeşte lı~d 
encü meni d •ıiıııi o lus ıı ıla yapılacaktır. ısteklıler her zurnan b~ 
lı~sn p şlerin<l ıı kı şartnameyi görı• bılırler . ...

0 
istıı kl ı ler ihale günü t · minotlaril~ b·rlıklc boleJiye daimi er.cıı· 

m lir~c;ı atlnrı ılll.n olunur .bl34 20-24-28 - 1 

Dış beklmleriae 
m Ü j de 

Bütün Diş malzemesini 
fiatına muadil olarak 
Eczanesine/en alabilirsiniz. 

17 2() 

• 

Markoni- Markoni-Morkof1' 
/================= 

Radyoların en mütekamilidir . Markonide P8
' 

yoktur. Ses temamen t.ıbiidir. Eşsizdir ve ucuzdııt· 
sene de vadelidir . . 

7- 10 6073 

)'e~ 
Yıldız gaz:nosu üstünde JJ 

Halk Pa rt.s i binası :A 
-------------- .. d~'~ 

Urrumi n • şriyat ın11 

M. Bak şı ııJJ1 

Adana Türk sü:ı:ü ıı. • ' -


