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•• •• -- 40 gün sonra 
İki tekerlekli öküz ve camu8 

arabaları yaıağı başlıyacaktır. 
Şimdiden dört tekerli araba 

ı edinoıeli . ı 
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Ali Çetinkaya geliyor 

~Yındırlık bakanı şehrimizde 
'1sa bir miiddet kalarak ayni 
~ille Diyarbekire gidecektir 

Çin ülkesi ı r 

Dört buçuk milyonluk 
, 

Japonyanın parmağı 

. ile ikiye mi bölünüyor 
1 -

Ankara : 20( Radyo)- Uzak 
şarkta Çinin şimalinde ve Çini 
ikiye ayıran yeni bir hükumetin 

~YıDdırlık bakanım ·z Ali Çeıinkaya ve maiyetleri ve çağırılılar 
&\at 8,30 ve 9 d . özel tr enlerle Anlı.aradan şeh rimize g elecek 

:•kta törenle lcarşrla n acalclardır. 
. •y Tevfik Hadi Bayul, Urbay Turhan Beriker, Bakanla müsa· 
~ Y erıic .. iıtuyoaun da lcarıılayaca~ laıdır . Bakanımız, Feuipışa 

• Japon tesir ve nüfuzu altında 
ttşekkül etmekte bulunuşu bil · 
hassa Amerika birleşik devletle
rini çok yakından ilgilendirmiştir. 
Daha ıimdiden Amerika , Jopon 
yanın el altından idare etııği bu 

'-•bekir hattını açmak üzere Diyarbikire gitmektedir. ı 

Örnek bir sayım ya·ptık .. 
lya hükumeti , sayım usulleri· 
llıiz hakkında malumat istedi .. 
~ 

"tııeJ nüfus ıayımının netice- •
1 1••rıif dm•kle meıgol olan 

~ık genel direktöılüğü bü· 
' faaliyet içindedir . Dırelc · 
bir broşür hrzırlamakta-

:~ ve kiıa itibariyle köy 

1
h nüfuslarının kadın - er-
1•bet1trioı ! 927 deobui nü 
' 111 artma nisbetlerini , 

1iı6~gelerdeki keıafet deği · 
trıııi ihtiva edecek olan bu 
'• oıufasııl tunıf neticeleri 
~l~ocaya kadar nüfoı bakı · 

1 
\ Lilinmesı rn zaruri mılü -
ı,llı. . 

U in etmış olauktır . 

i~~i taınif aticelerine 150 
bt kadro ile çalıııl.ııalcta -

· ,Ş ' Qdi Ank•ra viliyrtınrn 
t 111,uğraıılmaktadır . 

1
1•ıı1 n çok ıüratle yürümesi 

~~•ni ı makinelrrinden iki mie-
1 •dımakudı ile yakıeda 
ullıesıı,ine başlanacaktır . 

i~llıun bsnif neticeleri. ıin 
ilrt bı sayıfalık 5 - 6 cild 
. İ;dtıği taboıin edıloıekte · 

Zut.re devamlı bir çalış 

.:~t'.ce11de bitecek olan bu 
( lfın)nU beklenmeden her 
1 · 'tin taifı biıtıkçe diğerle-

. ~ bitme br klenmekıizin par
J, ~'Ç• needilecektrr . 
Jıf 'ne) <elctörlük ayrıca ve 

11Y•mın b'ze vermediği mü· 
-bi, ış ·ü~nde çalışm•ktadır. 
'lıı lan•>ıer bize her kö · 

, ~rı ayrüfuıunu verecek 

1 _6y üzerfe nüfu~ mikda
goı\eren 5yle bir eserin 

;clldiyeti .1ıi teş~ iıa t dtğiı 
~' '.. her k•ve vi ı ay• tın sa 
'ıı RUoij nüf'uikd .. ırıı yeni · 
~ bi, aray••tirerek bilm,k 

ı lnını temidecekti • 

ultür ba.nlığında 1 

btsrt ye~tüdürlük --
~ llu sene kabliJen teşkilat 
'uıı ·· • una gore •r bakan lığın-
ne1 · •I •ıyat , tCn •ıe ekalliyet 
~il 

'ıb· •ıı , güzel Slar ve beden 
~ 1 ,

1Yesi umum Il,lükl.,i ib 
'td 1 . . B 

~ ' 
1 tuıştır Uflın neşriyat 

j ''tıı d" , .. ,,. ıı, 1 • ınü ur uı:ıL ecnebi ve 
... 

11
Yct okulları "ı müdür

lt faaliyete batlır . 

· i~·~iiz,ı l sanatlar 'l müdür · 
P' tı ltııe Almaayada11oıütehas· 

~ getirilı>cektir . B~crbiyesi 
ı.~:~ müdürlüğü uf.aşı mü -
il\' l\leıinden Hayd•irı edil-

~~ttir · Bu umum rlükler 
~ hkında çalışaıay ıy 1 calı-
1dır 

Soyımlmızıu arsıulusal istatistik 
alemindeki /esirleri 

Ecnebi istatistik daireleri nü 
fuı sayımımıza kaoşı hususi ve g • · 
nit ö lçüde bir ilgi göstermişler· 

-iir . ltalya iıtatistik dairrıi ne 
ticeleriıı süratle elde edilmesini 
tebrılc rtmiş ve takip edilen uıııl 
ler hakk ında m• lümat istemiştir. 
Ayrıca arsıulusal ıstatiıtik cmıti 

tüsü geoal sekreterliği de sayıın 
neticelerini tebrik etmı9tir . 

Sayım , ne bir eksik ne bir f <.1z 
la olmuştur 

Ulusun , ne bir ekıik , ne bir 
fazla S•yılmaması için devlet lf ş 
kılatının sayım günü göeterdiği 

busasiyetin ıay11ız mi,~ . lleri ara
sında g~nel direktörlüğe kadar 
aksedenleri vardır. bir kaza mer
kezinden uzak bir yerin ve bır ma
den kuyusunda sondajla me,gul 

olaL yabancı bir maden mühendi 
si kuyuya da numara konulduğu
nu görünce bir kaç zaman sonra 
terkedilecelc bir tecrübe kuyusu 
nn neden numara konulduğunu 

sormuştur . K endisine sayım gü · 
nü orada belki bir iıçi bulunma 
sı ihtimali olduğundan bu itin 
51yım memurlarının dıkkatini 

çekmek içı n yapılrlığı cevabı ve
rı lınce bu h.dıseyi istatisıiic: geııel 
direktörlüğüne bildirmi§, sayımı 
karşı düııyHnın çok ez yerinde 
bu kadar hassasiyet göıtrrildıği· 
ni ilave etmiştir . 

Bir kaza kaymakamı da yolda 
aubuı bozularak , iki k •ZA sıoı

rı arasında kalıp sayıma gireme
miş olan iki yurtdaşın kendioiue 
başvurduklarıoı ve nüfusa i lavel e
rini istemiştır . 

- Ulus -

Belgrufda 

Önemli bir konferans 
yapılıyor 

Ankara : 20 ( Radyo ) - Kü· 
çük antantı dahil Yuğoslavya , 
Romınya:ve Ç•koslovakya devlet 
leri arasında bugünlerde Belgıat
da bir konf.raoa yapılınuı karar 
laştırılmıştır . İlg•li devletler dr
ı~gelerinin Bdgr ııtda bulunmaları 

telefonla keodilerine bildirilmiş
tir . 

lranda şeker fabrikası 
Tııbran - Meşbetten gelen 

heberlerde Aygı1bda yedinci şe · 

ker fabriksıoıa altı kalının y-pıl 

ması bittiği ve fabrika makinele 
rinden bir takı'llıoının kilid yer 

,)erine kuraldoğu bildiriliyor. 

yeni teşekkül hakkında endiıe 
duymakta ve ciddi aıyasal tedbir· 
lere baş vurmak için hazırlan · 

maktadır. 

Kahire : 20 (Radyo ) - Ja 
pon hükumeti ; ankin hükfime · 
tine şidd ~ tı i bir nota göndererek 
şima li Çindeki iatıklal ve isyan 
bar•k.tinı p roteıto etmiş ve bu· 
aun önüne ieçilmrdiğ• t.kdirde 
askeri müdafaada bulunacağını 

bildirmiştir . 
Şimali Çinde mühim Çın kuv· 

vetl~ri toplanmaktadır . 
Ankara : 20 (Radyo) - ge-

len malumata göre , ıızak _ şarlcda 
ki Çin - Jopon mes.Ieleri , arıt 
ulusal bakımdan umumiyetle Ha
beş - lıalyan harbinden daha 
önr mli telekki edilmektedir . 

Japo" generalı Delibar , şimali 
Çinin istiklalini ilan etmesi için 
asi Çin grneralı ~ezdinde yaptığı 
bütün teşebbüslere nğmen m• k · 
sadına muvaffak olamamıştır . 

Kahirede 
Resıni bildirik yapıldı 

Kahire : 20 (Radyo ) - Har · 
biye nezareti neşrettiği resmi bir 
bildirikde talebe nümayişleriain 
nihayet bulduğunu ve bundan 
böyle en ufak l>ir toplantıya brle 
müsaade edilmiyeceğini ve buna 
teşebbüs edecek olanların şiddet 
le cezalandırılacaklarını bildir

miştir . 

Yunan Kralı 

Atinada törenle 
karşılanacak 

Kahire : 20 (Radyo) - Kral 
Corcu kartılamak üzere bütün 
Yunanistanda büyük hazır !ıklar 

yapılmaktadır . Kralın Atir,aya 
döoer dönmez gl!nel bir af ilin 
edeceği beklenitor . 

Ankara da 
Hava yağışlı ve sotıuk 

gidiyor 

Ankaıa : 20( R~dyo )- Bora · 
da dündrnberi başlayan yağmur 
devam tlmektedir · Dün yağan 
yoğmur , metre murabbaına 3 ki 
la , 400 gram ıu bırakacak d.ore· 
cededir . Soğuklar kırılmamıatır . 

Mısır hükumeti 
Yasak bölgeleri saptadı 

Kahire : 20 (Radyo) - Mısır 
Harbiye ve Bahriye nezaretleri 
yasak edılen harp bölgelerini hu
dutlarıyle saptayarak ılab etmiş 
lerdir. 

Buna göre bundarı böyle bu 
gibi yerlerden g ' çmek mecbu
riyetiode kalan aşiretlı:r, geçe 
c.:kleri yeri ri oobe ş gün önceden 
hüküm ete b i ldiıec t k ve aksi tak
dirde emir hılafına buradan geç~ 

cek olanlar şiddetle ce:ı:alandırıla-. ı 
caklardır . 

Sivas - Erzurum iç borçlanması 
kaydine dün başlandı 

Sivas - Erzurum demiryolu iıiikrazının dört buçuk milyon liri 

lık ikinci tertibin kaydı işine bu ayın yıraıisinde b~şlanacalc ve ;) 
birinci Kanunda bitecektir . 

İstikrazrn faizi yüzde 7 dir . :?O lira iti bari kıymetteki tahvilin 
ihraç fiatı 19 liradır . Kuponlar itfa oluncuya kadar her türlü ver · 

giden muaftır ve artırmada, ekıiltmelerde teminat olarak itibari kıy
metler üzerinden ba~başa kabul edıleceklerdir . 

Bu iç borçlanma tahvilleri : 

Birikmif paraya en çok gelirin, yurdun bayındırlığına 
hizmetin senbolüdür . 

en büyük 

Habeşler tuzak mı kuruyor? 

Güney cephesinde bir Habeş taarruzu 
İtalyanlara ağır zayiat verdirdi. 

• 
ita/yan 
/arını 

Habeş erza1< kol
bombardıman ediyorlar. 
ucakları 

• 

Aokua: 20 (Radyo) - Aema 
radan bildirildiğıne gört, lıalyan 
uçakları savaş alanında dün de 
istikşaflar yapmışlar, fakat Habeş 
kuvvetlerinden hiç bir tser göre 1 
medıklerini bildırmişlerdir. 

Ankara: 20 (Radyo) - Habeı 
kaaınlarının da cephelerde düo
manlı vuruşmaları devam ediyor. 
Bunlardan ölenn ve yaralahanlar · 
vardır. 

Yaralı dört Habeş kadıoı le 
davi edilmek üzere Adieababada 
ki Fran11z haslanHine yatırılmıı
tır . Bu yaralılar araaında çok genç 
ve güzel bir hab, ş kadını, savaş 

meydanında kocasiyle birlikte 
harp ederken yaralanan kocasına 

su vermek istemiş ve tam bu sırada 
İtalyan mermileriyle yaralan
mıştır. 

Bu kadın yaralandıktan ıonra 
da kocasının tedavisine uğraşmış 
ise de bedbıht adamın kurtulma
sına ioıkan hasıl olaııoamı§ ve ka 
dıı>, kocasının gözlerini elleriyle 
kıpıybrak bayılmış ve sıhhiye 
imdat müfrezeleri tarafından geri· 
ye alınarak Adiısabıbaya gönde
rilmiştir. 

Hastahanedeki diğer yaralı bir 
Habr ş kadını da, harp eden ko 
casına meroıi yetiştirirken vnrul· 
muşluı. 

Habeş kadıalarının, bsrp eden 
kocalarının ve lcardl'ılerinin ya· 
nında yu ı d riçin çarpışmaları ve 
yaralanıp öımeleri, öyle heyecao 
ve imrenti veren bir kahraman 
lık tablosudur ki, bu vükıek ve 
anlamlı tablo karşıs!nda' empery•· 
lizm laraftarların,n utanç dby
maları icap eder. 

Ankara: 20 (Radyo) - Ha· 
beş İmparatorunun yakınlarından 
Ayil•, güney cephesinde lıalyan 
kuvvetlerine önemli bir taarruz 
yapmış ve düşmana çok ağır zayi 
at verdirmıştir . 

Bo ve buna benzer taarruzlar 
neticrsinde düne kadar İtalyaolar 
elinde bulunan bazı mevziler, bu
gün Habeşler tarafrodan işgal 
edilmekte ve onların tlinde bu
lunmaktadır . 

G e ııe bu c• pbede Habeşlerin 
büyük kuvvetleri İtalyanların ar 
kasını çevirmek ve onları imha 
etmek i~in ciddi sure tıe çalışıyor 
lar. 

Ankara: 20 (Radyo) - İran 
hükümeti zecri tedbirlP.re iştirak 
maksadiyle yeni bir kararname 
n •şretmi§ ve bu kararname ile, 
İtalyaoın işine yarayabilecek İran 
mallarının İtalyaya sat şroı yasak 
etmiştir. 

Arjantin hükumeti de ayni 
makJatla bazı bam maddelerin 
lıalyaya ihracını yasık etmiştir. 

Şıli hükumeti, kleringe dahil 
olmıyan maddelerin İıalyaya aa· 
!ışını yasak etmiştir. 

Aokua: 20 (Radyo) - Zecri 
tedbirlerin tatbikine başlınmnı 
üzc.rine İtalya hülıümeti yeni bir 
emirnaoıe neşrederek reınıi day
relerdeki kullanılmıı eski kağıt· 
!arın, endüstri iılerin de kullaıııl
mak üzere muayyen merkezlere 
gönderilip oralarda depo edilme
sini istemiştir. 

Berlin: 20 (Rady) - Morning 
Post gazetesinin Adısababada 

ki aylarının veıdiği malumaia 
göre Habeıistnna silah getiril
mesi yasağı kalkınca, Habes hü · 
kumeti 75 milyon liralık silah 
ısmarlamıştır. 

Satın alıom~sına karar veri· 
len bn silah ve levazimattan baş· 
ka, H'. beş bükı1mrti bir çok ııpa 
rışlar vermiıti. 

Bu bakımdan, Haaef - ltal
ya sıvaşı henüz başlımıı demek
tir. 

Bu paranın 40 milyonu doğ 
rudao doğruya İmparator tarafın · 
dan verilmıştir. 

Öteki milyonlar ise kabile re 
isleri, Prensler ve ahaliden top 
!anacak ianelerle biriktirilecektir. 

Kahire: 20 (Radyo) - Zecri 
tcdbırlerıo başlamasından ıonra 
Almanya hükümeti, ltalyaya mü 
him mikdarda kömür, demir, ke
reste ve ilaç gönderm•ğe başla
mıştır. 

Kahire: 20 (Radyo) - ltalyan 
veliahdı, Romada en ğüzel sayfi· 
yesini orduya hediye ~ etmiştir. Bu· 
ranın geniş bahçesinde buğday 
ekilmesi kararlaştırılmış ~e be· 
men ameleler göndeıilerek bura· 
sı bir taıla haline sokularak buğ
day tohamları ekilmiştir. 

Ankara: 20 (Radyo) - ltal 
yan uçakları buğün Tiğrenin gü 
neyinde keıif uçuşları y1pmışlar
dır. 

Kamutay toplantısı 

Askerlik mükellefiyeti 
kanunu müzakere edi

lerek onaylandı. 
Anlııara : 20 (AA) - Kamu

tayın, Refet C • nıtezin başkanlı · 
ğında bugün yaptığı toplantısında 
deniz meıuplarına mahsus yemek 
bedeli ve deniz altı gemilerinde 
müstahdem gediklilerle erbaşlara 
ve erlere seferde ve manavrada 
veltatbilcatlarda ·verilecek bızır 
ğıda , askeri fabrikalar dahilindeki 
kara, motahaesısı Subaylara ve
rilecek ibtisu yevmiyesi hakkın· 
deki lcanun layhılarının birinci 
müzakereleri yapılmıştır. 

Askerlik mükellefiyeti kano · 
nuo bazı maddelerinin değiştiril· 
muine ait kanun layhaaının da 
ikinci müzakeresi yapılmış ve 
k> bule dilır.işlerdir. 

Kamutay, kamutay binası dahilinde 
Lazi tadılat icrası dolayiıile gel
crkçarşınba günü toplanacaktır. 

İzmirde 

OzUm satışları 
Ank.,• : 20 ( Radyo ) - iz

mirde üzüm satışları hararetli bir 
surette devam etmektedir . 

Ege mıntakasının bir çok yer · 
lerinde üzüm kalmamış, bepsi 
eatılmrştır . 

Yabancı memleketlerden İS· 

tele fazladır . Şimdiye kadar sa 
tılan üzüm miktarı on üç milyon 
beş yüz on bin kiloyu bulmuştur. 

Hava raporu - -
Ankara: 20 (Radyo) .M:eteoloji 

enstitüsü raporuna göre yurdumu· 
zua Doğu ve Karadeniz kıyıları 
müstesna olmak üzere diğer ta
raflar kamilen yağışlı geçmiştir . 

Huaret derecesiyse, gene do 
ğu illerimiz müstcına olank di · 
ğer bölgelerde 2 ile 10 de •ece 
arasında değiımektedir. 

Van gölü işletmesi 

Van Gölü Vapur işletmesinin , 
İç işle ri Bakanlığından Ekonomi 
Bakanlığına devri hakkındaki ka
nun yakında Başbakanlığa verile
cektir . 

Ekooomi Bakaolı~ı Van gölünde 
yaptırdığı incelemelerle işletmenin 
şimdıki vaziyetini:ı ısltlhı çarele
rini ve .ıu işin neye mütevakkıf 
olduğunu da tetkik etmiştir. Söy 
l endiğine göre Van gölündeki sey· 
rüseferleri yoluna koymak için ye
ni g emi satın alınması da zaruri 
görülmüştür. Bundan başka bazı 
kısımların taranması ve iskelelerin 
yenilenmesi de· düşünülmektedir. 

Habeş kuvvetleri 1896 yılında 
oldugu gibi İtalyanları çevirip 
imha etmek için büyüle turruzlar 
yapmığ• hazır lan maktadırlar. 

Kahire: (Radyo) - Cibutiden 
Adis Ababaya gönderiloıekte olan 
mühimmatın göndeailmesine en
gel olmıya muvaffak olamıyan 

İialyan uçakları, bunları taşıyan 
kafilelerin üzerine bir çok bom
balar atmakta iseler de biç bir 
zarar yapağa muyaffak olamamak· 
ta ve bu mühimmat zarara uğra· 
makıızın Adisababaya gelmekte 
ve oradan Habeş karargahlarına 
gönderilmektedir. 

Kahire: 20 (Radyo) - Fran· 
sa Hariciye nezareti, İtalyan hü· 
lcumetinin zecri tedbirler dolayı
siyle yapmıt olduğu protestoya 
cevabını vermiş ve bu cevapta, 
Fransa hükümetinin uluslar ko
rumu . kaurına uyduğunu bildir· 

.,mittir. 



Arhrma ve y~rlimalı haftası 
Yeniyılın hedafi yüz milyon olacak
tır. Sergievinde bir ziraat ve fotoğ· 
raflı Türkiye sergileri hazırlanıyor 

Ankara : [Ulus] - İlk ka- ı 
aunuo 12 ıinde baş ıxacak olan / 
"artırma ve yerli malı,, ~aftası J 

için Ankarada hazırlıklar ıleıJe- ı 
mektedir . 

tifade :imkinlarını aramaktadır. 
Kültür hakanlığı ber yıl oldu§'u 
gibi bu yıl da te~kilitına ve mek· 
teblf're bir tamim gönd . rerek ta
sarruf haftasının terbiye ve tel 
kin haftası olabilmf'si ; için öğ
retmen ve memurhrıoı sefer her 
etmiştir . 

Artırım hayatımızda huıuıi 
bir ehemı;niyeıj olan bu hafta i 
çin "Uluııal ekonomi Ye artırma 

kurumu., nun teşkilata ieDit öl 
çüde faaliyete geçmiştir . 

Kurum, gazetelere yedi güa 
neşrrdilmek üzere vecizeler gön 
dermiştir . Ayrıca her şube ken· 
di muhitinde çıkan gaıetelerde 
haftanın seyri hakkında neıriyat 
yapaca"tır . 

Söz çalışması : 
Sinema, kahve, tiyatro gibi 

balkın toplu bulunduğu yerlerde 
artırım gayesini izah tı:deu söylev· 
ler ve-rilecek; halkın, okulların, 
esnafıa birlt şmesile önde bando; 
olmayaa yerlerde davul zurna 
ile açık hava toplantıl1rı, geçid 
resimleri tertip edilecektir . Bu 
açık bava toplantılarıoda mahal· 
li hükumet ileri gelenlerile öi
retmenler artmm baftnsından brk
lenerılrri ızab edeceklerdir . 

Kabil olursa kamyon ve ara
balarla yerli malı geçid resim
leri yaptirılacak , okuılarda uıü 
Hmereler veıileccktir . 

Rrsim ve sergi : 
Kurum merkezinio ber birin · 

den 20 bin adet ba!!tırdığı pro
pağanrla lcvbalari resmiğ dayre 
lcr, mektrpler , kahve, sinema 
berber, lokaota ve nakil vasıla 

ları gibi yulere asılacaktır . Bli
yük şehirlıHimizdc yerli mılla· 

rile vitrio müsabakaları yapıla

cak ve kazananlara madalya ve· 
rilecektir : Vitrin müsabakalara 
yapılmıyao yerlerde yerli malı 
getiren tecimeılerin mahalli sa
nat sahiplerinin toplantııile yer
li malları sergileri hazırlanacak
tır . 

Milli ürünler akşamları: 
Üzüm, incir, fındık , l\fala~yı 

lcay.sısı, Gaziantep fıstığı ve el
ma propıgaodasıoa baf ta içinde 

daba geoit ölçüde devam edıle
cektir. Yedi KÜn içiude kahve 
ve çay yeriot, evl erde kahveler· 
de, lokantalarda ; üzüm, incir, 
fındık Malatya ka}sısı, Gaıian· 
tep fııtığı ve cima yenmesinin 
h•m.rıioe çalııılacaktır . 

Artırma çal~şması: 
Hafta içinde kumbarası o

lanlar , kumbaralu101 içinde kaç 
para bulunursa bulunsun, banka 
ya götürüp yatıracaUardır . Haf· 
ta içinde 70 milyooa . yaklaıan 
htıarruf hesaplarının ilk hedefi 
80 milyonu bulması ve yakın bir 
gelrçekte de milJj bankalara olan 
itımadao, tasarruf terhiyesioio halk· 
ta biı itiyad haline gelmesinin 
para barclı.etinio, tutumlu yaşa· 

manın \' e yaı ını düşüomenin bir 
miyar ve ıembf)lü olan bu raka · 
mın 100 milyona erişmesinin mil 
Jetin bir bayat davası olduğu bü
tün vasıtalardan faydalanılarak 
anlatılmaya çalııılaca k tar . 

Ulusal ekonomi ve attırma lrn· 
romu genel merkezi şubelerin

den baf t&Dlb bütün hareketinin 
resimlerle tespitini ve kendisine 
gönderilmesini istemiıtir . lstan 
bul ve Ankara radyoları verile
cek konferansları • yayacaklardır. 

.l ürkofiı, milli bank• lehioe 
veya dıier vasıtalar la üzüm, in 
cir ıatııını orıanlze ederek, ucuz 
Dzü a, incir Ortırıünden azami İl 1 

Arsıulusal artırım günü: 
Artıulusal artırem günü mem· 

lek•timi:ıde caoh ve hareketli 
geçmİ§Iİr • Halkın hususi bir gün 
(ılıcak kadar eıki bir tarihi ol 

madı~ı halde baok•lardaki mev· 
duat hi11oluour derecede artmı§ · 
tar . 

Ziraat bankası arseuluaal güo 
dolayısıle ufak bir piyango yap· 
mııtır . Şımdiye kadar bankanın 
46 şubeıioden gel~n cevablara 
göre pıyango 50 bia liralık bir 
aalıf yapmııtar ki, diier ıube

lerio yekuolarile beraber bu mik 
darın yüz bin liraya geçmit ola
cağı sanılmaktadır . Ayni günde 
İetaabulda mevduati 14 bin, Bur· 
.ada 8500, Aokarr da 9900 lira
yı bulmu~tur . 

it bank11ı merkez şubeıine 
arııulusal taııarruf gününde ya 

pılan muduat mübim bir fark 
göstermektedir . O gllıı yalnız 

merkez. ıubt"sine 17,906 lira 17 
kuruş yatırılmıı ki bu mikdar bir 
gün öncekinden üç misli fazla 
chr. 

Ziraat ve fotoğrafla 
Türkiye sergileri: 

Ziraat bakanlığı ve ylilı:ıelc 
Ziraat enstitüsQ Sergi evinde a 
çalacak bir ziraat sergisi bazula 
maktadırlar . Bu serginin toprak 
bayramarıa yetiımesi için çalıııl
maktadır . Serıinin millt ÜrÜa· 
lcrimiz ve üretim siıtemlerimiz 

hakkında açık ve geniş fakirler 

vertcelc ıekiJde olmasına dikkat 
edilmektedir . 

Ziraat ıergisinden evvel ulu
sal ekonomi "fotoğrafla Türkiye,, 
sergisi açmak iıtenilmektedir . 
Sergi b111n genel direktörlDğüoün 
hazırladığı memleket fotoğ'raf

larıodası mürekkeptir • 

Uluııal ekonomi ve artırma ku· 
rumu bu tene ilk kültür filmini 
hazırlamııttr. Bu Türkiyede ko
yunculuk ve yün endüstrisi adla 
filmidir . Film tasarruf baftaıına 
kadar biterse başbakanao açıı söy 
leviaden ıonra Hılkevinde sröı · 
terilecektir. 

Sopa ile arslan avı 
Habt'şistan or maoh.rı vahşi 

hayvanlarla doludur . A· slao , 
kaplandan başlayarak her cins bay· 

van varaır . Habeş arslanı kur

ıunla değil,fsopa ile öldürür. Çüa· 
kü kıır§unla delinea arılan deriıi 
makbul değildir . 

Halıeşin arslanı ıopa ile nasıl 
öldürdüğüne gelince, arılarılar 

ekseriya bu mevsiaıde malaryadan 
çok muztarip olurlarmış • Oaun 
için güuJüzl ri yo •gun ve bitap 
bir halde yatarlarmıf. Bunu bilen 
Habeşler dördet brşer kitilik çe 
teler teşkil ederek büyük sopa· 
larl• arslanlara baskın verirlermiş 

Hasta ve şı§kın bir hilde ne
ye uğradığıoı bilemiyen arslan 
sağe ve ııola saldırıncaya kadar 

her taraftan klfasını aAır ıopı · 
lar yiyerek düıer ve ölürmDı • 
Derhal keıip duisiai çıkarırlar·· 
mıı i etini yeyip yemedikleri de 
malum dejil • 

1'tlrk S6d 

ŞEHiR DUYUKlARI Pamuk meselesi 

Yefjmur 

Dün §ehrimize f .. ılalı ve ha 
fif mikaarda yaamur yağmıı ve 
gece hızını artıruak gimşek ve 
gök gDrilltüleriyle epi müddet 
devam etmi,tir, 

Parti Başkanımız 
AnkaraYıa gitti 

Cumuriyet Halk Partisi Seylıao 
ile yön kurul Başkanı Balıkesir 

saylavı Örge Evreo, Ankarayı 
gitmiı ve d"rekta fırkalı arkadaş
lar ve dostlare tarafından uğur
lanmışltr. 

Halkevi de. :ı0haneleri 

Hıt llıevi tarafından erkekler 
için Türkçe yazıp okuma gece 
dershanesi , yine erkt-kler için ge 
ce huap ı . derehancıi , kadrnlar 
içiu yazıp okuma dershaneıi ve 
diki§ biçki kurıu açılmıgtır. Den · 
ler Namıkkcmal mektebinde b .. t 
laom•ıtır . Yazılmak iıteyenlerin 

müracaatları kabul edilmektedir . 
Bundan başka Hıdırlı köyün· 

de bir dil dcrehane i •Çılmı§ ve 
ayın onbr§ir.deoberi dnslere bat· 
lanmı§tır • Dersler parasiz veril· 
mekde ve fakir talebexe kalem 
a~fter ya•dımı edilmektedir. 

Şehir sahası kupa 
maçları 

Duydujumuza göre Adana şe
hir sahası komitesi vermiş olduj'u 
bir kararda Çukuıova bölgeıioc 
dahil kulupler arasında önümüz 
deki p~ zar günü başlamak üzere 
bir kupa m" çları tertip etıuiıtir. 

Dayra direktörleri 
toplandılac 

Vilayetler idare kanunun 41 
inci maddesi mt1cibioce vilayet 
itlerini ilgilendiren mP.seleler et· 
rafında sıörüımek ve kararlar ver · 
mek için dayre direktörleri di.ln 

öğleden sonra ilbay Tevfik Hadi 
Baysalın baıkanlığıoda:lıir top· 
lanta yapmıılardır. 

Adliyede ~eni 
atanmalar 

lstifı& tden ağır ceza bakyeri 
bagkitipliğine asliye hukuk hat· 
katibi Osman, onun yerine asliye 
hukuk zabıt katiplerinden Ki· 
um Yll~sel, onun yerine zabıt 
katiplerinden Celal ve ğoun yeri 
ae de sulh zabıt katiplerinden 
Ahm t> t Hamdi ve Osmaniye 
mabkemeei zabıt kitipli§'ine pi· 
ytde mDbıgiri Cevdet atanmışlar· 
dır. 

Bir 1rz düşmanı 
MahkOm oldu 

1 

lzmir tecim odaıının pamuk 
lırımız hakkında ön•mli bir ka· 
ur ittıbız ettiiini evvelce yaz 
mıttık . O da bu karara aldığın· 
danLeti fabrikalaıan prueledığı 
pamukları 11kı bir kontrol al· 
tında buluoduribağa baılamııtır. 

Haber aldığımıza göre, dahil
deki fabrikaların bazılarının pa 
muklarJ ıılak prese yaptıkluı bı 
:ıılarıoın da anbalajıoda eski ve 
kullaaılmış çuval ve kaoeviçe ile 
par~alanmı§ eski çrnbcr kullan 
dıkları görülmil.§ ve hu ş ~ kilde ba 
reket edcalerin isimleri odacı 

tesbit edilmiştir . 
Bunlar hakkında odalar ka

nununun beşinci maddesiudeki ce 
zai kıııım tatbik edılecektir . Oda 
nın evvelce aldığı kırara .göre 
tarihi ilandan azami bir baf ta 
sonra l:ımird~ eski çuval ve kane
viçelarle "nbal..j yapııdrğı görü· 
len pamuk balyelerioden dört 
buçuk kilo dara düşülrcektir · 

Oda, bunula beraber, pamuk 
üzerine io yapan fabrika ve mü· 
easeselerin çok dikkatli hareket 
etmelerini temin için bu kararı 
kafi bir ceza görmemekte ve da 
ha ağır cezalar tatbikini dütlln
mektedir . 

-Anadolu-

Samsondaki iskele 

Yani baştan tamir 
edilecek 

Samsondıa tülün ihracata ya· 
pılırken bazı güçlüklerle karııla 
şıldığl •nlaıdmıotır. 

Ekonomi bakaalığı, hn zor· 
Jukların kaldırılma11 için alaka
darlar nezdinde tt-febbiislerde bu· 
lunmuıtur. 

Bu .arada, Samıon valiliğine 
de lıir tezkere gönderilerek. b<t· 
zuk ve ıtıkıız olan iskelenin tami· 
ri lüzumu ilerl ıürülmlittür. 

Gelen malUmıta görf', mavu· 
nılarıo bile giiçlükle yanaşabildıi'i 
bu iskelede ı.hmil itleri gece ya
rılı rına kadar silf mektedir. 

Buna mukabil tütila ibrıç e

denler isk~leye bir otomobil ge · 
tirerek projektö•ile ortalığı aydın-
latmakta imişler. Y ıtlmz tütünden 
yılda 20 bin lira varidat lemin e-
eden Samsun viliyetinia bu iske 
leyi normal ve ibtiyaca uyA-un bir 
halt getirmesi. dış ticaretimizin 
korumaeı bakımıadan lüzumlu 
görülüyor· · 

Nişanlanma 

İlimiz Mf"ktupcuıu Hilmi· 
nin baldızı Nlldide ilt! To -
ros fabrikası muhasebecisi Nihat 
Y ılçıo'ıo nişan törenleri diio iki 
•)le ara11oda samimi bir şekilde 

yapılmıştır . Nitanlılara aaadctler 
dileriz . 

Soyadı 
Gazetemiz dizicilerinden Der-

viş ( Özgüo ) soyadım almıştır. Üç yaşındaki Müşerref adlı bi, 
kızı kirletmiye t .. şebbüsündeci 
ıaçlu ve mevkuf A li oğlu Veh
bioio ağarceza hakyeıindl"'. devıtm 
t.den duruşması bitmiş ve mt!r
kum otticcten üç ıene' sekiz ay, 
yi,mi gün hapse mabkô.m olmu§

tur. 

l Kadirli kaymakamhğı 

istif ~sı kabul edildi 

htıfa edt'n Haruniye kcımuo· 
bayı Me- met Feyzi Sıç•tın istifası 
onanmıştır. 

Paralar nereye 
gitmiş? 

Türk iukııaf oirketi fabrika 
sında çalışan Mtbmet oğlu Ah
met, peDcere içine bırakmış ol 
duiu caketirıin cebinden dört lira 
parasının ayni fabrikada çalı ten 
Hızım oilo Hacı Ali tarafından 

çalın<.lığmı iddia etmesi üzerine 
Hacı Ali yakalaomı§ ve tahkikata 
batlıamıttır. 

1 

Kadirli kaymakama Rıfat, Çıl· 
dır lcaym.kamhğıoı ve onun ye-
rine de lıkilıp kaymakamı Cemal, 
naklen alaomıtlaıdır. . 

Doğum 
Fınans dayreei tahakkuk işyar

larından Adil ülkünün bir kız Ço· 
cuğu düoyaya gelmiıtir. Yavru-
ya uzun ömür diler, aoa ve babı· 
sın kutlarız. 

Bakciye hakarette 
bulunmuş 

Muşlu Süle-eyman oğlu Sadılc, 
1erhot olduğu halde bağırıp ÇA 

ğırmak ıuıetıyl.: umumun rahata-
ni bozmakla da kalmıyarak ken
disioi menetmek isliyen b,.kciye 
de hakarette bulunduğundım ya· 
lcalaomı§ ve hakkında kanuni iş 
yapılmııtar. 

21 Son teırln 19J5-

Yeni gramer 

ibni Mühennanın yaprakları 
arasından 

Eıya adları 
İ yit - ev eıyası 
Yük - yol eşy11ı 

( Yük ) kökü < yülcaek ) ıö· 
zilnde olduğu üzeıe ( irtifa ) iÖI· 

teriyor ve' bildiğımiz ( hami bamu· 
le , bar, ıakl c t ) ınlamlaraoı ve
riyor · Burada yol r.şyaaı karşılı 
ğı lcoomasınm ( va:ı'olunıuasının ) 
uçun un belıidir. 

Bu kök: ( yukarı ukarı ) sö
zünde olduğu gibi ( uk ) kökü
oüo yumş11ğHlır . 

Davar - mal 
(Davar) koyun geçiye dedi· 

yorlar 
Mal anlamına gemen ( teglip) 

tir . 
( Dav - tav ) kökünden çık· 

mııtır . 
( Tav ) semen - kalıolık, kuv 

vet anlamı veriyor . 
Aşınç - tencere 
(Aı) Kökündendir . (ınç) eki 

burada isaıı alet ve mekan eda· 

tı oluyor 
Takan - aacayak 
Arsın -ateı lclireği 
Buau incelemek gerek. 
K11baıcak - saoduk 
(Zarf) anlamına (kab) dandır. 
(Arcalı- cık) alat ve mamul 
E§y& ekı oluyor (bir iıe mah-

ıuı demek.) 
Kamıç- meşrebe -ma§raba 

(kam) sözünü kahin ve falcı, duı 
yoran anlamına bıliyoruz . llir de 
{kamu, kama, kamaşmak) ıözle· 

rinde bu k&k nr , 

Köz - kor - atrf 
Okak- havan 
Ç•nak - kap 
Can deye seı veren toprak 

çöm lele. 
Küodük- lorik 
(Kün) müstakim anlamına ( Kü

nü ) sözünde var. 
( Güneş ) ve ( gün ) sözlerini 

( kün, küneş ) ağzayanlar da var 
Tıkma - Musluk , tapa ( ma ) 

ekinio ismi alette yaptığına bir 
örnek . 

Çıra- LAmba, ışık, yağlı çama 
lstanbıılda çıra diyorlarsa da Adı-
nada yine çam ) diyorlar. . 

Çıra ışık anlama veriyor . ilk 
ışık illeti tutu~turulan ( çam ) i<li. 

Bu söz ister (çıra) ister (çırağ) 
şeklinde olsun fi'risi·lerı ziyade 
Türkçeye benziyor. 

Sondaki (ağ) eki aklık anlam1 
ve (çir) Je hır ses taklidi olabilir. 

Yula - Mum 
( Ul ) kökünde ( ulu , ulamak) 

( l't(OSk) 
( istiap ) anlamı veren sı~ 

teki köktendir ( Sırr ) kökÜ Ar•. 
o Hac 

ça ( sıga ) de. aynen vardır. 
ve mekdn anl«mları veriyor. 

nıaıt 
( Sığınmak ) ta da bu 8 ,, .. 

var.fakat ( bakar) anJaının9 ( 

ğır ) ayrıdır. 
UJına - Desti 

1 
( Ul ) kökünde rutubet anla: 

· kıl•r olduğu ( U ) harfıle eskı ~ö•) 
larJa yazılıdır.Bundan çıka0 (

1 
~) 

bulamadık Mizıt p anlamına (o ı.ııa 
Röziinü biliyorıız. Kök ( ol ) 111 

dur . 
11111 

( Ol ) kökünün ( esas ) 3 " 
9 

) 

merılmıiur. ( Olmak ) ta ( k• 111p• 
arılamı veriyor . ( Su ) mllo8'1

1~ 
(ttb - av) (eau) (voda), watqr .. g 
sözler hep (o) s esine yakındı~..., 

Cibınlık (,... ci~iolağu-) ( 
lağu) elllerinin ilgisine öroekfıt· 

Bunu : ~ 
Lek, lak, l ıtv, lava, .. şeklıll 

sırnl11mak ta mümkünılür. .,,it 
(Cibın)-Sivri sinek deoıe.k p 

L stfj souunda bir kaç b•f 
Aleti de y9zılıJır. 

Kıl.ç- Seyf I 
d. d ytJ•' Bunun ( kııılınç ) ıye ıı ·ııı 

dığı var ( Tüfek - tüfenk ) gıda 
(inç-iç, enk - ek ) iki tsklıll 
olduğunu gösteriyor . 

S.. ·· R h k""k ( ün) dor· ungu-- ımı o s 
Bundan önce de geçmİ§tİr . 

Çomak- Topuz 
1" ( Çom-Çop ) kıılın ağaç sil ) 

mınıı. Farisiyede alınmıştır. (sO~ 
da bununla ilgilid'r. \ 

• ta~I 
Kılıç tutgası - ksbza ( tu .. 

daki (gf) eki ismi dlJt eılatıdır· 
Ga ge; ka-ke ... şe~linde ,.r 

yıp gider 
Yay-- kavis 

Ok-- tir al' 
Bunları bir özel betkedeJ 

mıştık . . 
Kalkan - ilk müdafaa ııeu· 

<lir Nerden geldiği bellidir. 

A. Balı ________ ,... ................ ----
lran Hariciye Nzır• 

Tahran - Kandbard gele" 
tf'lyazı11na göre İran Ha~ye ~·: r•• zırı Kıdhara ulaımış ve a 91 1 

tarafından teşrifatla kıılaoıo•I' 
tır Cuma günli kibi'bıtrtl,et 
etmiştir. 

Konya köylıina 
kar yağı 

sözlerinin gög\erdiği ıki anlam k 
d l b l ) k.. Konyanaa Sızma Başara • var. (yular ) a < a u ( yu o - t 

kü var. v11k köylerile ilç~\erinJ>i!' çok Y' 
Tirik·-S ıfra, maida { tirmek - larine 10- 20 san arosınd• 

1 . kt' dermek) tekı köktendir. kar yeğmıştır. Baeı f"rto 
.. .• ili 

Sırça - Cem çi hayvanatıoda zırue gor 
(Sır ) mİnttya de diyorlar . Bu düğünden merkezayeı e b•Y .. 

kök ( sırım 1 sırık ) ta d .ı vardır . tarlığr bu bastal ı ğ.:da~isı!e ~g· 

Sığrık - • .:.ı;o_· · m_ıe_k _____ ...;_'_aş;;.m_a k_n_z_e_r e __ ıı _ö,_"_i_''.n·J•f•tı,r· 
r -

1 C. H. Partisi 

Ocak kongrelerine faiyetle 
devam olunuyo 

/ 

İkinci teşrin Gün Saat Koog'•pılacak ocak 

21 Pe•fembe 6 suıkapueu 

22 Cuma 9 ıkuıhu 

23 Cumartesi 6 ~I 

24 Pazar 6 tan 

25 Pazartesi 6 arlı 

26 Salı 6 cıran 

27 Çarımba 6 yalıba; 

. t ı 
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ecri tedbirler karşısında 
.~nsız-italyan münasebetleri 
lızerine önemli bir etüd .• 

ıak) 

arıı 

l•gıd k' 
~ h' a. ı yazılar, ztcri tedbir· 
1
•
1 ı 1kı arifesinde İtalyadaki 

;;• .. lalyanıo Fransaya karşı 
guceoiklik doyduğunu ve 

ıo .İtalyan - Habeş anlaş· 
nın b ıı· ıı' ~ a ı yolunda yapmış ol· 
/'•tleri sayıp dökerek, keo· 
''ıl ı b . d e rıyeye çalı~tığıoı an· 

ır : 
ıJJI 

ltıadaki durum 
•P-
oıl ;1~Ja belli başlı bir badiı· 

1-) 'iı . ıu• 'Çıo gazeteler tahmin 
~1kla uğraşmaktadırlar. 

ıııı 

) 
gl 

ıbİ 

p 0nıatik konmmalar hak-
1'•ııııi mahfılle.rdı göste 
~k büyük ibtıy • t , henüz 
lt •onuca varılmadığını 

•c,k mahiyettedir . 
· hvaılık, konuşmaları ya

t-' ~Q. hareketlerinin , İngiliz 
':ı;ı dolayııiyle tahdit edil
ıı ~lida izıh olunmaktadır. 

1~•n basın ve propağanda 
iıtıdan bir zat dfin akşam 

it 

rr 

pi· 

ıl' 

ı· 

·~~n , gemi ima , bakkın
ı~nlaıına yapıld•" ııa dair 
ı/0 g•len haberi ıin asıl· 
ı/ illnu ' söyltmişıır · 
hıı ) elupreıleıi Eoodraya, 

'

1
Ptlacak Olan deı JZ kon -

IQ • 
llıuh:emel proğramıoı 

hı;irmek üzere gıımışler· 

1~01ı~m• yapılma ıhtima
lconferRoıın çılışma

.•dığı zaman ortaya çıka 

11 tıftan, zecri tedbirlerin 
: hraıtığı bava' bir anlat · 

1
1 ' 1 1ınasını gittikçe ııüçle§· 
'dir . 

'1tler Paria ve Londra 
tleriuden aldıkları mek· 
:geoit bir yer ıyırmakta 

·b'8• Alman - Fransız 
. 'ilerine alakadar görün· 
11ler 
~ . 
1 

•1lrıfta Fon Rihentro -
~le yapması ihtimali olan 

1uk hakkında dütilnceler 
~'ktedir . 
~blı beraber, bu yolcu-
1/oıııız - İtalyan müoa 
11 bakımından biç bir ıo· 
•tılıııamaktadır . 
ı o• R b . . aOre, oma ir ıntu:ar 
1
' demektir . 

yan hususi alacaklarını biraz geç
mektedir . Bu borçlar, en çok, 
zecri tedbirine katılmıyaa Ame
rikaya yapılmıştır . ltalyan ajan· 
sı, buuu gözönünde bulundura

rak İtalyanm mali alanda zecri 
tt-dbirlere karşı koyabilecejıi so
nncuna varmaktadır . Bu sayılar 

belki de nikbincedir ve mokave 
metin de devı1mlı bir gayrete mulı 
taç olduğu şüpheaizdir . 

Bnuo için İtalyan kamoyu dip 
loınaıik durumdan çok, ekono
mık doruma alaka göstermekte
dir . 

İtalyan kamoyu ve Fran-
sa: 

Tribuna gazetesi, İtalyan ka· 
muyonunon Franıaya kar§ı doy
duğu kızgınlığı tahlıl etmektedir. 
Frausının yardımı olmosaydı bu 
sıralarda ablukanın, doğurabile 

CPği bütün kötü sonuçlarile bir
likte , tatbik edilm'ş olacağı yo· 
!undaki düşünceye cevap veren 
İtalyan gazetesi , §Unları yazmak· 
taclır : 

.'Hayır , durum böyle değil· 
dir . Abluka sedrce harp <l•m•k
tir ve lngiltere seçimlerinden ön
ce har hın kopmasını hiç de iste

miyordu . Eğ•r lngilterenın proğ· 
rımında bu maksad varsa, bunıı 
ileride de tatbik edebilir . Kabul 
etmek gerektir ki Fransa çok va· 
hım kararl•rı önlemek için elin

den geleni yapmı§ltr . Fakat biraz 
mukavemet ctııkıen ıonn nihayet 
geriltmiş ve İngilterenin kendi
sinden istediğini yapmr§lır. Bunun 

delili de, yapılan deniz anla§ma
sıdır ki, ı bu anlııma gereğince 

Fransa Akdenizdeki deniz üsleri· 
le Akdeniz donanmasını ltalya
ya karşı lngilıer~nin emrine ver
mektedir . 

Dünya tecimi 
Bu yılın ikinci üç ayında 

ne halde idi? 
Almanyada Türk ticaret odası 

hültesinde okuduğumuza göre 
1935 yılının ikinci llç ayı içinde 
önemli ülkelerin dörtte üçü ken 
dilerini Kı izden bir dtreceye ka. 
dar kurtarır gibi olmuş [ve yalnız 
geri kalan dörtte biri krizin sı· 
kıı.tısı içinde bulunmuştur. 

Almanya istatistık Dairesinin 
inancına göre, ekonomilerinde 
iyilik görüle ülkeler bu iyiliği her 
teyden önce iç tecimlerinin can
lanma~ıaa, yeoi iç tecimi canlan 
dırmak için aldıkları tedbirlere 
borçlu bulunmaktadırlar. 

Acun tecimi 1933 yılının ikinci 
üç ayında da az olmuştur; ancak 
küçük bezi iyileşmeler görü~ebil
miştir. 

Bununla beraber acun tecimi 
1935 yılının ilk üç ayına karşı az 
çok bir konjonktur yüksekliği 

göstermiştir. 

Fakat yalnız korjunktur be· 
kımından gö.ülen bu canlılığa 

karıı acun ticareti Almıın markı 
üzerinden htsap edildiğine göre 
birinci üç aya niıbetle biraz ge
riltşmiştir . Acun genel tecimi
nill yüzde 90- 95 ini yapan 52 
ülkenin tecimi yüzde 0,4 e kadar 
azalmıştır . Şuna da işaret edil 
melidrr ki acun ttcıminin!'yılıo 

ilk üç ayına kaışı ikinci ilç ayın· 
da binz gerilemesi mevıim ge· 
reği bulunmaktadır . Şn kadar ki 
1935 yılınrn .ikioci üç ayıodakJ 
gerileme dahıı öoceki açılmaya 

göre beklendiğinden iZ olmuş 

tur. 
Muhtelif ülkeler teciminin ay· 

rı ayrı mevaimlere göre karşı· 

laştırılmasında gözöoüne alınma· 
sı liiıım gelen önemli bir <"ıhet 
vana o da her h•ngi bir ülkenin 
parasının değerinde artına veya ek 

silme olup olmadıgının dahi araıtırıl 
masıdır. Yani sö:ı: gelimi her hanği 
bir nlkenin puasının dtğerinde 

ğeçen ilç aya ve yarım, yahut tam 
yıla karşı dejıişme olmuşsa bu 
güne göre yıpılacak mukayese 
a:ı: çok halılı bulunacaktır . 

İşte bu hal•yı en az bir rad 
deye indırmek için kıymetler ilk 
öuce altına göre heeap edilmekte 
ve mukayeaeler ona göre yürü 
tülmektedir . 

Dünyada 
Radyo abonmanları 

ne kadar? 
1935 yılı arsıulusal Radyo is

tııtistiklerioe göre bütün dünyada 
abunelerinin ıayııı ıöylrce BBp
tanmıştır· 

Danimarka - 568175, İngil- ı 
tue - 6780569, İıveç:-733190, 
Holanda - 909127, Almanya -
6142921, İsviçıe - 356866, Avns· 
turya-527295, Belçika -603860, 
Danzig-26462, •Norveç-157134, 
Çekoslovakya - 693694 Lük
semburg - 13750, Eransa -
1755946, Macaristan - 340117, 
Fınlandıya - 129123, Litvanya-
64569, Letonya - 20240r lrland• 
- 60000, Estoııya - 16827, Sov 
y..ı Rusya - 2323000, Pclonya-
374(,00, İtalya - 430000, İspanya 
- 213004, Rom aya - 100981, 
Yugoslavya - 66530, Portekiz-
27895, Bulgaristan - 9000, Yu
nanistan - 5000, Türkiye -
6930 

Avrupadın gayrı radyo dinle· 
yicılrr i şöyle gösteriliyor: 

Amerika - 20750000, Avos 
turalya - 681634, Yeni Zeland 
- 148284, Kanada - 813000, 
C Afrika birliği - 98562, Şili-
200000, Arjantin - 500000, Kü
ba - 150000, Mek~ilı:a - 500000 
Japonya -- 1951858. Bolivya -
5000o, Yeni Fundland - 2638, 
Salvador -10000 Kudüs -5900, 
Honkong- 4201, Ce:ı:air-30904, 
Fas - 18267, Tunus - 8106, Si
yam - 24202, Honduras -1500, 
Mısır - 30267, Filipin - 20929, 
Guatemala - 1958, Malaga -
2526, Surye - 2070, Seylan -
2342, Mançukoo - 12384, Fele 
menk kolonoei - 17950, Mada
gaskar - 269, Hiodistan-16250, 
Fr. Hıodi Çini - 966 

kiralık mağaza 
Abidia paşa caddesinde Ada

na kulübünün eski bulunduğu bi· 
na altıodııki No: lu büyük 
mağaza kiralıktır. istekliler Ziraat 
Bankasında Bay Fehmi'ıı müra 
oaat etsinler . 6130 
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t-1dana müzayede 
salonunda :. 

20 Teşrinisani çarşamba akşamından it=bareo 

Asri .Sinemanın 
zengin ve fevkalade proOramı 

iki bOyOk film birden 

1 
(Paprika ) nın Fransızca ( V•rsiyoni) ni yaparak büyük muvaffa

kıyet kazanan sarışın dilber Mııcar yı \dızı 

İrene Dezilayin en güzel ve en şen filmi 

.-(En çılgın gece ~ 
2 

Kızıl ova siivarileri 
Fevkalide heyecanlı •argOzeşt filmi 

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

yakında : 

ildlrea adam 
6131 

Y ep yeni bir salon mükemmel bir konfilr temiz ve 
güzel bir ses 

meşhur Viyanalı muharrir 

(Artbar Scbltzler) la. 
bütün dünyada nam kazanmış en meşhur romanı, güzelliğine aııll 

erişilmiyecek bir sinema eseri 

(bir aşk hikayesi) 

Bir iki 

Liebelei 
sa, Rollerde en bOyOk trajyediyen 

'' Olga Çekova,, 
ve güzel yıldız 

" Mağda Şinayder ,, 
güne kadar şehrimizin en yeni ve güzel 

Sineması 

(Ta D) 
da 

6133 
~ llıun biticik müsbet efe. 

Bu barelııetin paktaki mecbu 
riyetlere uygun oldukları söylen
sin, dursun; eğer it öyle idiyse, 

iki hiilıiimdin yaptıkları ğibi, iş· 

leri bu kadar tasrıh etmeğe lü
zum yoktu , Cenevrenin mukad
des masaları buna yelerdi. Halbu

ki, biitün bunlar ltalyanın, ığır 
bulutlarla dolu olan bir hav•yı 

Avrupa ülkelerinin tecimi 
değerce hirez iyileşıniftır . Bu iyi· 
lik Avrup• dı§ı kıtaların tecimia
de aynı derecede görülmtmiştir . 
Fakat Avrupa dışı ülkeler teci
minin yılıo ilk üç ayına karşı ikin
ci üç ayında azalmuının mevsim 
gereği oldugu ve çüukü buraların 
daha çok tuım ürünleri ihraç 
ettikleri gilz önilne getirilecek 
olursa n çok bir canlılık ol 
doğu kolaycı anla§ılır . Avrupa 
dııı kıtaların ttcimi grçen yıla 
karşı ı sas~n biraz çoğalmış bu
lunmaktadır . Halbuki Avropının 
ttriminde g•çen yıla kartı geri
leme vardır . 

Acele satılık ev ---·----~·--------------·-------------------------~----------·er ·la' tedbırlere yapıl•cak o· 
ı 1 d ~eınet . Bu mukavemet 
lk l büyük bir oidd etle leş· 
, ,

1
• Ve htr gün yeni ka

'' . ~' ~ı ltdbirler alınmakta · 
,ıtılekeıte bir fedakarlık 

1
1~ektedir . Eğer İtalyan 

1~ •atları gerçekleşirse , 
~Yakınındaki komşular

aydınlatmak için , Lıbyadan bir 
fı>ka askeri geriye [çektiği sırada 
olup bitiyordu . ,, 

Yazıya şöyle d.vam olunmak· 
tadır : 

" Paktın 16 ıncı maddesi ka 
bul edildi mi. Fransa zrni ted-
birlere • yakalanacak ,, ve bun· 
ların doğurabiltceği sonuçlardan 
kaçınmıyacaktır . 

Ekonom;k z•cri tedbirlerle 

b ~llanmaksızıa ekonomik 
"•giriştiğini bütün dünya 
.1'r•k görecektir . 
ı ı db· süel zecri tedbirler arasında bü. 

c ırlere karşı yapıla· k b. f k Jd • b'd , yü ıc aı o uguna sa ı en 
ıı ~etıı,ıin "etı nezik nok- ? 

•a d ioanılıyor mu . şüphesizdir ki B. 
lo . '§ memlrketleıe yı- ],aval bu vahım kararı alırken , 

)• d.ıYelrr olacaktır . İ 
• her zaman için ıulbu, ngiltere-

1 lı'J•nsınıo itaret ettiği- nin dostluğooa. İtalyanın dtstlu· 
11 • a)Yanın tediyeler bilin-

Qlkj tane aktif maddesi~ iunu kurtarmayı unutmuştar ve 
~Qtın.~ardao biri, d"niz nak- bir anlaşma formülü bulma~a ça-
tıİ Oteki de ltulyadan dış lışmakla da , işin sulh yoluyla 
td,kı'r~ göçmüş olanlar•D halltdıleceğinı ummaktodır. He· 
İı •tı paralardan ileri gel men hemen her gün yaptığı ıebat 
1 d~~ her yıl bıı yüzden kar ve takdire dı-ğer gayr !tler de, 

Avrup~ ülkrlerioin ıemtlere 

göre araştırılmasına gelince : ku 
zey , doğu Avrupa ülkelerın ~e 

Adanada Bebekli kilise so
kağında şimdi ( Biçki yurdu ) 
nun bulunduğu ve eskiden dok
tor Salih Yusur ailesinin otur
duğu ev ec~le satılıktır . 

Müracaat yeri : Adıına müza
yede ealoau. 6127 2-4 

kısmen konjuoktur gereği , kıs 
men mevsim gereği olan canlılı · 
ğa karşı batı Avrupa ülkelerinin 
tecimıode gerilemeler olmuştur . 

Bu arada Almaayanın ithalatı azal 
mıştır . ihracatı ise biraz artmı§

ti r . 

Adana Elektrik şlr· 
ketiadea ı 

'tıı ~t milyar li r te yakın bunu ispat tlmrktedir . Fakat 
, c tedı·r . Fransız ıiyasasının pakta kar•ı S J • l 
, • ü t · · o .. g""üt er .~~larıo yabancı nrmle- olan mecburiyetlerıne saygı gös. ayın m ş erı erımıze : 
'li Lolao alacaklaıı 12 mil ı .. mek ve aynı zam 3 nda ışin sulh 1. ) Tasarruf düşüncesile elektrik tesisatınızdıı kendıliğinizden tamir 
''Q~tıl ıııaktadır ve lıi indi yoluyla halline uğraşınağa çıhşma ve ildve işleri yapmayınız, çünkü, bu size caıı bahasına mal olabilir. 
1ı 1 Zaınaularda ı;ıb.aıılan sı, ıki hal taı:ı:ı ara11nda bir le · 2. ) Elektrik tesisatı tamir ve ilAveleriai ehliyet ves•kası bnlunan 
'blan'llıe gereğine , ; lıükfı- zad olduğunu göattımektedir . kimselere yaptırıp raporlarını Elektrik Şırketine gönderiniz. 
\'-bı dilediği gibi knll•na· Cenevre ile suıh, birbirlerile 3.) Biliniz ki, ışık, sıcaklık ve güç v11ren elektrik ctreyaoı , doğru 
l~ıtıancı memleketlere olan an aşmayan ıld şey oldulılaıı gi kullanılmn<lığı takdirde tehlikeli olabilir . Onun i~in t~sisatınızı vakit 
')ıt:rlıı 1,558 milyon ol I bi bir kaç zamandanberi İtalyan vakit gözden geçirtip, göreceğiniz düzensizlik ve Lozuklukları bertaraf 
h~ :ıekıedir . l<amoyunda az __ çok~zgın lık gö ~ ettiriniz. Kendi tesisatınızdan yine kendiaizin mesut olacağınızı unut-

uıuıi borçları, İtal- l .ıülmrsine nede ıaşmalı?,, - !maınalısıoız. 61 IO 13-21-28-5-15 
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Alsaray sineması 
Bu akşam 

fevkaldde proğramlartndao birini daha sunar 

Ben bir casastam 
Oynıyanlar ; 

Veid madelin Karroll 
here marchall 

Kornad 
her 

t ·rafından t~msil edilen bu şaheseri mutlaka görünüz . fazla 
J lüzum yok. görenler taktir edeceklerdir. 

gelecek proğram : 

Pek 

Kastadlva 
yakında 

dellae adası 
Türkçe sözlü 

Eksimo 

reklama 
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Etibank 
Yakında çalı"mağa 

b<ışlıyacak 

Maden ve elektrik işlerile uğ
raşacak olan Eti bankası faaliyete 
geçmesi için hıızırlıklara ba~la· 

mıştır . 
Kamutayın tarım, bütçe, divanı 

muhasebat ve iktisat encümenle
rinılen müteşekk ı l olan Eti B:rnk 
umumi heyeti ynkında toplanacak 
ve el. ktrik işleri etüd dıyresi ıle 

maden arama enstitüsü mürakip
lerini tayın edPcektir . 

Bu umumi hey~ te Başbakanlılc 
nam ı na muamelAt umum müdürü 
Haydar,evkaf umum müdürü Fahri 
istatistık umum müdür muavıni 

Celili iştirak edeceklPrdir . 

' 

Eti Bauk umum müdürlüğüne 
sanayi umum müdürü llhami Na
fizin tayini t ekarr ii r etm iştir. 

Bir lngilizzöveriliği 

Son seçimde M.kdonald 
ve oğlu M.lkolem Makdon•[d me· 
buı seçilmemişlerdi. 

Makdon•ldıo, reisi bulun 
duğu mılli iıçi fırkası mebuslarır
d•n eır Roebotham, kendisinin is
tif• ederek yerini Makdonalda 
veya oğluna bırikmağa hazır ol 
duğunu bildirmiştir. 

Sır Rosboth"m büyük bir ek 
seriyetle e r çildiğinden Makdo 
n•ld veya oğlunun da ı,.çileceği 
muhakkak s•yılıyor . 

Makdooıld bundan sonra 
poliıaka işlerile uğratıp nğ••Şm•

yacağı hakkında henüz hı r kuar 
vermemiştir. Bo sebeple bu leklife 
ı:evap vermemiştir. 

3000 yıllık bir bakır 
madeni 

L•bistanın ceonbuııda Kielce· 
de eski bir bakır mııdeni bulun
muştur . En azdan 3000 s •ne es· 
ki olan bu madende o zam•ndan 
kalmış lı.aıma ;il e ıleri buluamuş· 

tur . Galerılerden bir çoğunun 

duvarlarına ıeyyueler manzume· 
si ve kitabeler naktt dil miştir . 

Mıden biç bir basara uğramı· 
mış vt metruk olmasına rağmen 

mükemmel surette mnbfuz kal 
mııtır . 

U. nüfus müdürlüğünden : 
2525 sayılı Sayadı kanunu ve 

2/1759 sayılı kararnameye bağlı 
nizamname ile buna ait talimatna. 
me mucibince herkesın ve her ailıı

nin birer soyadı alıp bunu 2/7 /936 
tarihine kadar nüfus kutükJerine 
tescil ettirmesı va eski.len yazılmış 
şöhret ve IBkapları soyadı olarak 
kabul edenler dahi bunları soyadı 
kağıtlarile tevsik etmesi veya de
ğiştırmek istiyenlerin değiştirme

leri vo kanun müddetinin hitamın
dan sonra Vali ve Kaymakamlar 
tarafından kendilerine birer soyadı 
takılması icap etmektedir. 

V-ıli ve KaymttkamlJr tarafın 

dan kendilerine takılacak bu so
yatlurı o kimselerin lıoşnutsuzlu

ğünu mucip olmamak ve kanunun 
12 inci maddesinde yazılı cezaya 
çarpılmamak için vaktn darlaş

ması yüzüodan şimdiye kadar so
yadı seçip tesçil ettirmiyenlerin he
men nüfus idaresine müracaatla al
dıklıırı soyatlarını te ı çıl ettırme

lerinin mahalli gazetelerle ilAniyle 
beraber keyfıyeıten bil.tün ş~ lıirli 
ve köylülerin haberd ar rd ilmeleri 
lüzumlu görülmüştür . 
Oeroğının ş ı mdiden yapılmasını 

ehemuııye tle dilerim. 
6137 DahiliyA VAkil N. 
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1 Kacakcılar 
1 vata~ hainidir 

( Ttlrk ısöztı ) 21 Son~n ıt'f_. 

Adana Borsası Muameleleri 
PA'KJIJ!'. Ve !'.O~A 

CİNSİ 
Kilo F'iyaıı 

En az En ço~ 
Satılan Mikdar 

ır. s. ır. s. KUo 

~apımalı paoıok 
~ 

Piyasa parlaj!ı ., 36 37 
Piyasa temizi .. 35,50 
lene I 36,50 40 
iane II 34 36,50 
Ebpres 39 40 
Kl .. vlant 

YAPAC.I 
Beyaz 

1 1 1 Sizab 
Ç 1G1 T 

Ekspres 1 

1 1 

iane 12,2,5 
Yerli "Yemlik" .. "Tob uınluk., 1,85 1,92,5 

HUBUBAT 
Buj!day Kıbrıs 

'Yerli 61 -.. 
" 

M•ntane 
Arpa 
Fasnlya 
Yulaf 
Delice 
Kuı yemi 
1' • " o tohumu 
i'rtercim~k 

Sisam 1 15 1 
UN - Salih :-1 .. ... .. ·- .ı:ı .J:J .. Düz kırma 

..:.ı:.~ .. ,,- Simit 
:§ 5 " 
S2 o; 

- .,....-Cumhuriyet 8.50 
> - .. -ıi«)() 

i:! ~ 1 Düz krıma ,, 
Alfa .. 
Liverpul Telgrafları ' K.mbiyo ve Pna 

:!O I 11 I 1935 İŞ Bankasından alınmıııır. 
.SOnhm p ... 

Bazır 1--{ 73 ıırd 9180 
1 inci K. V 11deli 43 R•nmark 1 CJ7 

Frank"Fraosız,, -
2 ıocı K. V edeli 6 40 ::iıerlin "İngilis. 618 25 

5 93 l:iiot hazır Dolar "Amerikan" 79 47 
Nevyork 11 80 Frank "lnicre,. 

Adana Tecim ve .endüstri odasından 
Sicil il Anı 

Ünvanı t'carisi 14 A!lustos 1935 tariHiode sicilli ticarete kayit ve ılan 
edilmiş olan Türkıye iş Bonkaıı Adana Şubesini biri birınci derecede 
diğeri ikioci derecede imzaya sahip bulunmak şartile müştereken tHm-
sile sa!Ahiyettar ve yeni soy adıle vazı İmzaya mezun bulunan memur· 
!arın adlariyle soy adları 7 T . sani 1935 tarihinde mezkilr şubeden bil-
dirılmiş ve aşağıda gösterilmiştir . 
Dırektör Ztihat Kipkurt (Birinci d~recede imzıı sahibi) 
Sağışman Cevat Raynak (ikinci derecede 

" " 
) 

Cari hesap şefi lsamettin Yegena (ikinci derecede imza sahibi ) 
Veznedar Tahsin Yücelen 

" " 
yalnız paıpuk-

!arı imzaya solu hiyetlardır . ) 
llu suretle sicilli ticarete kayit ve tesçil edildiği i!An olunur. 

Sicil numarası 21 
6136 Teşçil tarihi 11-11-1935 

r-- Foto Coş kan , 
Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işlerini 

ve her türlü Ağrandisman ve diğer bütün fotoğrııf işle-
rını yapmağa başlıyan Coşkun Güven , hrr gün sa-
bahtan akşama kadı:ır açık bulunan atelyrsinde saat 14 
den 19 kadtır bizzat ç~lışmaktadır. 

Amatörlere mümkün olan bütün 
kolaylıklar gösterilir. 

vilayet daimi encümenin aen : 
Adana Mı•ml~ket hastanesine 

gArekli olan (2315) lira muham
men bed-lli -123- kalem i!Aç 
v~ bakt~riyo'oji laboratuvarı ec
zası açık eksiltmeye konulmuştur. 

Açık eksiltme 935 yılı birınci 
kilnunun üçüncü salı günü saet 
1 1 de Seyhan Viltıyeti dainıi en -
ciimeninde yop . lacağından ıst~k
Jilerin şartnameyi görmek üzııre 

her gün Adana Memleket hasta
nesine ihale gün ve saatinde de 
encümene uğramaları ilAn olunur. 

1 21-23-26-28 6138 

Marangoz ustası aranıyor 
Sümer Bank Ereğli Be ı fi abri

kası İçin eyi bir marangoz ustasına 
ıhtiy a ç vardır . 

Talıplerin maraogez işlerine bi
hakkın vakıf, marangoz makinR
lnrı ııdarı anlaması, askerliğini yap

mış , mümkünse Sanayi mektebi 
mezunu olması, şimdiye kadar ça

lıştığı yerlerden sldığılhonservis 

suretlerile araılığı yevmiye mikta

rını havi bir istida ile fabrika mü
düriyetine müracaatı. 6135 

21-23-26 

1 

' 

1 

1 

' 

' 

1 

i 
' 

1 

1 

1 

____ .. ....... ___ ,,_ - ~ - ~ · 

• 

TL:.J R KiYE 

llRAAT 
BANKA-Si 

DAR~· 
BiRiKTi~N 
RAl-tAT l;D~Q 

Annelere öğüt ı 
Çocuk Esirgeme Kurumu Ge- ı---------·----------------

Belediye ilanları 

oel Merkezi; yeni do~an çocukla · ı 
rın b~r yaşına gelinceye kadar na
sıl bakılacr ğını öğreten " Annelere 
Öğüt " ün 1 ioci sayısını tekrar 
bastırmıştır. Bu öğütler birer aylık 
12 tane yazıdır. 

Ayrıca çocukların nasıl l:ıesle
neceğini ve mamalarının nneıl ha
zırlanacağını öğrııten • Annelere 
IÖğüt » ün 2 inci soyısıoı da bas· 
tırmıştır. 

1 ve 2 sayılı öğütleri istiyen
lere Kurum parasız olıır ıı k gön · 
derir. Ankerado Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Merkezi Bn şkanlı 
~ına bir yazı ile adres bıldirmek 

yeter . _____ , _________ __ 
ev il Satılık 

1 

Abidin paşa caddesind" " Et 
hem paşa veresesine ait ,, Adana 
kulübünün eskı bulunduğu bina 
müsait fintla satılıktır. 

istekliler, Reşit zade B~ y F ıı y 
ziye ve ya Zıraat Bonkas • nıla Boy 
Fehime müracaat etsinler. 6129 

19-21-24-26-28 

1 

Adana kız lisesi direk
törlüğünden : 

Okulumuz pansıyonuııun birinci 
kdnuo 935 den itibaren altı a ylık 
yiyecek ve yakacak ihtiyaç l a rını 
üzerine almak i-t iyen çıkm adığ ı n

dan bir hafta uzo tılınıştır . 28-
11-935 tarihindı:: kati ihalesi ya-

pılacağından isleklilerin o gün saat 
4 de Kültür dir. ktörlüğündeki k O· 

1 
misyonda hazır bulunmaları 6141 

21-23 

Şehir Stadyumu kiraya verilecek 
Ş•hir stadyumu üç sene müddetle kiraya verilecektir. ır 

ihalesi Birinci kAnunıın beşinci perşembe günü saat on beşte 13e ~ı 
dıy~ encü~eni .d~imi od.es'.nda .!apılecnğ.ından iste~lilerin ibal" P!ı 
ıe mınatlarıle bırlıkte daımı encumena miıracaatları ıltın olunur. 61 

21-24 -28-1 

Devlet dPmir yolları Adana işletf111 

müfettişliğinden : 
Hattın Diyarbekire varması dolayısil ' : I 
23- 11-935 gününden itıbaMn EIAz z-Diyarbekir yolcu katar 

rının gün ve sP. alleri şu suretle dPğiştır ı lmışt•r . V 

1010 katar cumart.•ei, salı ve perş•mhe ~ünlerı EIAzizden saat g,b' 
d" kalkarak Di y ıı rbekir e s ·ıot 16,55 de; 10ü9 katur paz ır, çarşaıl' ıl 
v P cun.a gü ı. lni Dıyarbekiıd~ıı sıııt 9,40 da kalkarak Elhiıe ı• 
18,25 d ·ı va rı rakl a rdır . , 

Halen mut ·ber olan Eldziz _ Ergani maden seferleri IAğvedıl~' 
!erdir. 6139 
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M. Bakşı 
Adana Türk sözü u.aıb•111 


