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J• ERİT GÜVEN •• •• • • Saylav seçimine 

10 Birinci kanun 1934 
PAZARTESi 

Kadınlıırınıız da girece~i içiu ~a· 
rımızda her o:oındaıı lıiitün di§i 
yuruaelar ayıhyoı· . 

1 

ON BİRİNCİ YIL - SA Yl 3094 

aradon ve şalvar yasağı yılbaşında başlıyor 
r-------------------------------, 

Yüce Vilayet katının Buyruğu 

Her erkek 
Pantalon 

yurttaş 

giyecek •• 

k 935 ene i ikinci kiirıua ayındnıı itibaren , dana ehri ile mer 
l,eı kı~11Jııa _bağlı kö •ler lıalkıoın ( K,ar~don ) gi~·meleri ( Vi~ii)~t 

DlUou 1cdı i ) ve ( iliyet idare hey etı ) kırıırıyle ya ık edılmı§ 
\e bir ene ara 'crilmişti . 
b Hu müddet 935 ene ... i İkiuci kiinuu &)anda bitecek 'e yuak 
llknıo t•tbık telime •e başlanacaktır . 

Bunun içio İkiuci kanun ayından itibaren iizcrlcriodeki karadonu 
~ırakıpJpantalon giymek ... uretiyle medeni kıyafete girmiyenler<len 
•dıre hey'eti knariyle ( 5 ) be~ liretlan ( 25 ) yirmi be lirayı kadar 
Para ceza ı lınacıktır . Bu cezalara knrşı itiraz \'C temyiz hakkı 
Yoktur . 

on defa olarak umuma iliıı oluıır . 

Mersinden sonra Bergama 
Kadınları, çarfaf ve peçe içinden 
kurtarmak için söz kesimi yaptı 

'<aradan ve şalvar atılırken kadınlanmı-
21 da Çarşaf ve Peçeden kurtarmalıyız. 

'l'Ork erkekleriJe kadmları 
•rasındaki • rt ıe~.i <luur ları bi 
ter b' 
dın J~.er yıluldı . Kadınlarımız 

une kadar e irgenen ıayla' 
b~Çnıek ve eçilmtk öneni eni 

0~~ fasa ile onlara \'erildi. ) arın 
1~f.'lo )urdu korumak yumu

l ~o 1 kndınlırıu ela. erkekler gi 
:• orduda da çılışmalarma yol 
Y~kcaktır. Duoda bı.şka kil§ilmiiz ... 

Anıma oy al üstünlükte bü 
~Un ıcunı örnek olmak için atıl· 
l .•Aıoıız bu eıkP.k w kadın denk-
ı&· • 
~ ıs•nıze §u karadoahı. §&1\'lrlı er 
eklerle şu çar§eflı, peçeli uma· 

c, kılıklı kedmların bu biçimsiz 
0rünü 1 ri ne olacak? Bir )an· 

'1~ lıUyük de\ rinılzin ytlc dıJe -
R~n a ak U) durmuş soysal ge 
)lınli erkek 'e kadınlar, öte yan
tlı ise yandı i c dabn adamlığın 
•lk kurunlarına bile yakışmon ıa· 
"•Ilı ve gülimç hir kılıkla gezüp 
tozan erkek \ e kadın ... 

1usunrnzun glkii: ua ıl dil. 
~il1tk \ e du) u hirligile yücelir 
c >u ulu al ü tiln1üğü blitün a· 
~Uoıt <lahı i i :gö tercbilwek için 
t '!~~ ~irli kit· fitekılcr gilıi ge· 
Cl[lıdır. 

Bir topraktı y baııcılı 'il o 
'•Hık omuz omuza } örüyemez .. 

alfl)et katı erkekler , için 
Jl•utalo1J1Jnn '•) ri ÖtP.beri g") -
~:nin )O aklı •ı) Urütmeğ~ yirmi 
~ua. onrn bo ln)•ıı al~ıar. Hııutlon 
(}('• . " 
~ Urtt bugünkü ll)Unızdı \lla)Cl 

•tııııu bir y yım ) azı ı da 'nrdıı·. 
• tylınolı erkekler arn. ıuda kılık 
.~ıı·dıcı hır kını)tıCa ı için bu 
, Y.8•1 onu n er<len göğe katlar 
Cvındik. mıııa u p !;t' 'e \·rır 
~ lıku~ıını U•tüne şimdi) edek 
it y .~ bır on \ crilmcdiğin<len 
d,~ru de ) ilrf"timiz_lıuonlrıuktn · 

ı ( lkeıuizin haıkn ) erlerinde 
Jij 111 
c;t.;k ll}'tırıhk pel'desi kopatılılı 
•i oldu . l te )amlJ1ıfım1zda ler 
k:."· Oında u of' c pcı;e ya tılfı 
~•d 1 ıuda hhtlln çar~afa nh:.kıu 
o) ''Var hir guo iı;iudc oou atıp 

8t kılı ıı irhcıdiler . 
ü,, 1-n.ıir gez teleleriode görılük: 
d•k~nnıa b,.ledi)<>si de ı.u 11 ağı 

1 00•yla bu maskaralığı kö -

küudeıı kaldııı) or . Ad anamız ue
yi bekliyor bilmeyiz ki? 

1 .. te Her anın beledi) e inde 
yı ak oa.yı. 

l - Brledi) e 11oırla11 içinde 
kadıuJarın len ralc, peçe, pe§temal 
ile gezmeleri \e göriiomeJeri ya· 
saktır . 

2-Bu ) a ığa ıykırı gidenler 
L608 nunıarah belediye işleri 
kınuuuuun birinci maddeeiııcleki 
<'eza ile cezalandırılır . 

3-Bu yaugııı lmyruguna uy· 
guuıuz giyimdeki kadınları i le . 
rinde kultınan, wığaza H~ i~ :sa 
hipleri de 2 inci maddede ynzılı 
re1.aya çarpılırlar. 

-Milli gi)iwle gczeıı ve gö 
riinerı kadınfarı üzecek, iocıltccek 
\ e dirlik iıliğ diişürc ek her tfü 
lü çirkin görünen :.CJ leri yaban· 
lar da ) ulcarıdı yazılı reza} ı gö· 
rürlcr. 

5-liu ya ağın bu) ruğu 635 
yeni ) ılının ilk gününden haşlar. _ .......... ___ _ 

Seyhan 
Okutan Bayanlar. nın 

duyguları .. ._._ 

e) lııuı kühur lcLf' i ) unu Kiı· 
zıııı, Aukora lu e\ i kodınlar toplan 
ıı .1 Ba konhğırıa, > l'ui Sayla\ eçi· 
mındt' keJınlarn da öıwn , eri hu<' in· 
tlen oıUrU Sı• lıorı Okutan Bayanları 
adann u ıdl yıııı ıııı gondt'rmi tir: 

Ankara llalheııı Kadrn/ar 
Toplantısı Başlrnnlık 

dlvamna 

lilİ) iik kum ita ıo oz yasada 
kadıu]ara ıaylın eçiuıine karJş • 

nınk 'e il} la\ eçilmck bak kını 
kıııeuıJırnr.ak deği iklik yapıl 
ıııa ı Atlıurn K. danlık iti mini 'e 
hıı nrıula okuruu9 Kaılrnlılıj'ı ve 
~1uıılJiuıleıi em &l!iJZ urett se\ in 
dırmi ,li r . lo!'iıll olarak her ıiirlii 
iııki~af hakk101 verdiği gıl,j hu 
g inde aırnlarm iyn n hayatında 
Erkek t.fltrı ynııındı lıirlikte •· 
, ıışmalırrna yr>I :ıçan bu yaıtadan 
<itliı H lu öod rr ta Türke en 
derin ' · sar ılwaz bı~lılık du) · 
<YUiarı mı 'c )ikraolarımı hildi · 
"· . rırım . 

Scl'lrnrı ıltaarlf Uudurrı 
il 

Yunus Klzım 

C. H. F. Bilen bilmiyene öğretsin f 
Kongreleri 

' e> lıau vil:İ)CIİ içindeki :Fırkaınız 
kıırumımuıı Ocak w·_ nahi) e kongre· 
leri sah hitmİ§tir. lf'rkez ualıiyc 
mahalle Ocaklarııını kongreleri de 
yopılmaktaflır. 

Saylav ve seçimi için dişi yurttaş
ların sayısı öğreniliyor . 

~~-------·--------~~ 

Kaza kooğreJf'rinr La:.loıımak için 
!"ırka \ iluyct Ba k mlığmd o kazaları 
nnz Ba kanlıklanna lJuyruklar azıl· 
mı tır. Keza kongreleri «>n geç bu 
O)lD )irmi inde bitmi olacaktır. 

\illi et kongrr günii gelecekıc 
lıelli edil,.rek. gereklilere bildirile 
cekıir. 

11 1 \ eçiuıi i in 1''ırkn kurumu 
hükumet kurnmn ile ı>I ve i hirli~i 
)&pmı tır. 

Fırka \ ilul eı liaı:kaulıAı k:ıza 
Uaşkaolıklann ıeftif tı )ttleri eçimi 
Hl ikinci ınüııtelıip Fırka namzetleri 
eçirui )Okl malarmm na ıl ve ur 

zaman )Bpılma ı uygııo vr. gert'kli 
oldu~ıınıı ezi le hildirnıi tir. 

Saylav seçimi için timdiye dek 
yalnız erkek yurtteılarm say111 bi 

fınir \le öylece defttrler düzenle 

nirdi . Kadanlırrnııım da saylav 
cçmek ve seçilmek önenioi alma• 

lnrı üzerine kıdınlırımı7.m da bu 

ıyıma girmeleri geteklendi . 

B lediye , yeui dotandan tn 
'aşlaslııa dek bütün kıdıolatıruı 

zıo ıy111nı öğrenmek içio dün ev 
lerin kıp11101 çılrlırtmıı ammı 
ne yuık ki , bilgisizlik yUılindt-n 
bnı evler belediye çevirg nlerine 
kıpılıunı açmnktao çtkinmitlcr .. 

Buuda çekinecek, Urkecek bir 
şey yoktur . Belediycnio bu her 
kapıyı b1tş vuruıu ; yılnıı çocuk, 
genç ve ihtiyar blltüo diıi yarttoş · 
!arın uyaııoı öğrenmek içindir . 
Görlll n gUçlDkler yüzünden aa 
yım , umulduğu gibi bir gUnde 
bitirllememittir . Bu gün ve bel
ki yıı ın dı lıu sayma işi sürecek· 
tir . Bu yazımızı okuyan ıardaf 
lar , yaulannda ve yörelerinde ık· 
lı ermlyenler var11 onlara bu ulu 
ı 1 iti anlatmalıdırlar ki baılauau 
)'UWUI kolay ve erken baıırılı
bil in . 

ıjı 

• • 
\lı.:rkt-z abip•dt- kooga clt rini 

) apau Ocaklar yeni idare heyeılr.ri· 
ne 'e miiıne illi kine eçilenler 1111-

lardır: 

Uluslar Derneği Konseyindeı 

Meslurı zade Uctlğı heyetine: 
li Gtilliı, abri Çicak. Ali Rizıı. 

M. Yevtiç Ve M. Titüleskonun Sözlari 
-----------·--------~-

Uıimessllll /r lerlnc: 
Co knn Gnvi'ıı, E{'zaeı Bası i: 
rorUırı Ocağı Jıeyetlne; 

Hamir, 'tııı i, tehıneı llirfi, Fu· 
at, Ukrü. 

Rüştü Aras Türk 
barışa bağlılığını 

Ulusunun 
anlattı •. 

.tlıimessllllklerl11e; 
Kemal Ku un, Hamit Bolak. 

Şucu zade Ocağı heyetine: 
i kir, ule\ ınan ırrı, H o! jfl, 

A lıdnrrahiw, ille) mım. 
Mıinıesslllı/\lerlne: 
'•lih Zeki, Uabioı. 

t'etıe\ re: 8 (A. .) - Ulu lnr 
clerrıeği kon e} inin '\: ugosJu şi 
1 iJClioi konu,hığu, Dünkü ilk 
toplantı ı hadi c iz geçmiştir. 

Bu ~a1 \ ae Kon .elloı bir 
çok munhha 'e gazetecilerin 
hayaaği) le toplautı) ı açtıktan son· 

---------------------------------.... --------------------
Trakya için 

,. . 
lsmetlnönü Edirne gençlerile konuştu 

--~------··---------~-Edirne a (A. ] - Baıbakıuı 1 
lımet 111ö11ü herabcıindeki ba) · 1 
tarla birlikte bugüo aat 14 5 1 
de Edirncye 'armıştır. 

Başbnkam uoıumi nılifetti~ 
İhralıim Tali çerkes kö) ihıde J• •• 
dirne vali i hny Ôzdemir alim 
ile Edirne 1) la\ ları 'ilayd hu· 
dudund:t kır ılaşmıJarclır. Be -
lediye rei i hay Ekrem ile bele · 
di)C erkanı f11ka reisi bay lbrı 
lıim kıucı 'e f ırkQ idare heyeti 
az ları bütilu memurlar birlikte 
ve kurumlar mektepliler 'e halk 
özleme ile bekledikleri bil) Uk 

Da bıkıuı ehrin dışında kavu mu 

!ardır : Burada otomobilden iueıı 
lnııhakaa blitün karşıl.yac•larra 
hatırını soımu elaın duran as· 
kcr, poli , jıudarına kıtalarının 
önüudcu geçmi§tir. 

Ba!?bnkau eh re 'ar<lıktaıı ou· 
rn umumi .. müfettielik daireshıi 
yeni yapılan hnpıshıneyi ve şeb· 
riu ba:.ka yerlerini gezdikten son 
ra belediyeye gelmiş burada çay· 
içmi 'e Ediroelilerle konu§mU · 
nrnşdur. Bu okıam aıt 20 de kız 
hocn mektebinde helediye tua · 
f mdnıı 250 ki:.ilik konuk yemeği 
'e yemekten onra mektebliler 

Geriıi ikinci firtikt• -

,---------------------------------------------------
C. H. F. yayımı 

Cumhu· iyet Halk Fırkası Adant! mahalle ocak
larının kongre günleri ve yerleri aşağıya yazılmıştır. 

Her ocağa bağlı fırkalı arkadaşların kendi ocak· 
ları kongresi gün ve saatte bulunmalarını dilt>riz. 

Ocaklar İdare llryclleri 

Ocağıo adı: Kongre günü : Saatı: Yeri 

Tarsu kapu ilk Kanun 10 20 Fırka VılRyel Biuuı 
Kayalıbağ ., 11 il , . 

ra ıuisıkm acun barı§ıuı bozmağa 
müsait boUerde uJusJar derneği 
üye inin konseye hı 'urmak 
hakkını haiz oldu 'Una dair olan 
ikinci mıdde ini okutmu ve 
bundan ıonra: ı. Y evli\· e ıoı 
Hrmi tir . 

ugo.Jav murabba ı talebinin 
tilkü ü siyas.ı amaclar olmaksı
zın barı§ da, a~ına hizmet olduğu· 
mı söylemiş ve Macar bUkOmeti
ııin ve mtnıurlırınm mubtırasm. 
deki belgelere göre tesbite çalı§
tığı mes'uHyetlerini bildirmİ§tir. 

1. Y evtiç, Yugoılıvya:zorba 
lığnıın ortadan kaJdınlmasi için 
uluılar ara ı Lir muka\'cle )&pıl 
mı mı mümkün kılmak üzere 
lm uğurdaki müzakereJerin genel 
olmuıoı onaylı) Bf'aktır. 

l\fnı·ar deJge i t Eckbardt 
Yugosla\ ynnm ileri ürdüğü hU· 
tün \'akıalnrı inkar ederek demi . 
tir ki: 

Mar ilya uikn tı lacal'istın· 
da hazırlamnamışhr Kral Alek· 
ıııdr incir ~topraklan dı~ında 

ihtilalcılnrın 'erdikleri bir karar. 
la ölüme mahkum olmuştur. ni· 
kast, 'yalnız anla mılnrm ortaya 
çıkardığı ihtilôkı durumun bir 
neticesidir . 

1ıcor murnhlıı ı Anupıuın 

bölümiinde karı ulusları nrasın 
da iş birliğini ya)aız anlatmaların 
deği .. tiriloıe i temin cnebilcccği· 
ni iddia etmiştir. 

MurahhA küçük itiliifm it
humlnrtoı reci 'e bolırı iyneal 
maot·\ re di) e öylenmiştir. 

llundın oııra Uomen Dışba
k 01 1. TiHilesko öz alarak, ma· 
damki t Eckbnrdt küçük itilaf 
muhtıra ını İ) a al manevre ola 
rak tO\Sif etmiştir. 

Kdık değişimine Yu
nanistan ne dıyor? 

Atine : 8 ( A.A) - Katrmcriııı 
gazete i, Yunan efkurı umuoıiyesiıı· 
den diui ki vclerin giyilme inin 
menınuoiycti ıne ele i üu-riode teh· 
likeli miinakaşalardan ~ az•geçilmellİ ıı i 
ve hu me elenin halli hueuıunu iki 
hUkı'.imete hırakmaısını i temektedir. 

Bn gazete diyor ki ! Ç..üukü bu 
çok fedakfirltklarıo mah ulu olııı 
Tilrk - Yunan do tluğunuo )&tamu~• 
ve ileri gitme i lazımdır. 

Diger gazeteler 1. \ euizelo uıı 
uzun beyanatım neşretmektedirlcr . 
Yunan hükumetinin icabedcn biltürı 
fa) dalı te~ebbb leri ') apmıı olduıuuu 
\c &)ili zamanda T,irk bükumetiodr 
dini elbiseJer meaeJe ini balletmr r 
hakkı bulunduğunu tcelim eden 1011· 

uıaileyh bunuula beraber Türki < 

rei icumhurundan, başkanından vt 
lıarici)e bHkamndan Runı patrikıntP 
dini clbiıeyi lt1§ımak için ktodieinr 
\'erilecek müsaadeyi tecdit etmek 
me "lrnriyeriııe tohi cutulmı mı v<• 
hu mü sadenin kari olma~ını rica er 
mektedir . 

J. \ enizelo di)Or ki : 
E~er Tilrk zimamdarları Papa Eftiru 
ıczıılctiae bir niha) et vermek urt· 
tile Türk -Yunan dostluğunun kıy· 
metini takdir etmekte olduldAr&nı 
miloakaş11 götürmez bir surette iebıı 
için bu fırsattao istifade etmek iıti· 
yet'ek olurlarsa oolarıu · bu hıreketi 
Yunan efkarı umumiyesiud.. basıl 
olıııuş~olan infiali yaVI~ yavaş ortıd11n 
kaldıracak ve bu suretle 'fürk Yu· 
nan dostluğu areılacak ) erd lıu ha· 
di eden )&lmz iki milletin devamlı 

uıeufaet gerİ)e değil , BJUİ zamanda 
bütlin •akın arkın ulhuoa hadinı 
olmak için ') cpy«>ni bir ltu" Vf'tlt
çıkacakcır . 

Dini elbise giymek katiycu aki· 
devi bir me ele te kil etmemrk.ıf' 
olduğurıdan me elenin kati bir bıl 
cklinc doğru i tikumet almı oldulıı 
zannerlilmekıedir . 

Büyük ulus ku
rultayı 

nkara : 8 ( A. A. ) - Buyuk 
l\lillN Me 1i i bugün Ha&an aka, 
O rahzonun) hı§kanlıAıuda toplana 
uaruk Eylfıl, Tcşrini&aui 933 kanunu 
cv~cl 933 ubıt 934 •) J1rıua ııt dı 
'anı muhaeehat raporu üzerinde ao· 
rhşmcnin bir hafıa eooraya bırıkal· 
masına karar vermi~ , Kiitabya mıo 
bu u merhum Hesihin oğlullun Jl•· 
ra ız okutulma ı hakkmdııki kauu
uıı teklif ile a keri h11 tahımelerdf! 
ha telarm ia ve idarcJcrin aiı kı· 
nunun birinci müzakerelerim yap· 
mışur. l\tecli puzarıe i ~unıı ıoplı 
ııacakıır. 

Kayseri kadınları 
Ka eri : 8 ( A. A. ) 'furk 

kaduıına a •in eçm«"k fteçilmek 
hokkrnm verildi~i du ulunca ebrı· 
ıııiz kadıııları Cumhuriyet rneyda 
ıııncln loplamıı Atııtiırkc, Ha§bakaua, 
Bli)iik Millet Mecli i llıtkanlıgıoı 
C. 11. F. Geuel yazganhAına kulduk· 
!arına &unar oylerlerde lmlunınuo· 
!ardır. 

Muallim lcmduho Fikreı H 

ebir ıuecli i iiyeleriuden 1aunırun 
de i leri çok alkış toplamı Maarif 
ıııUdiirU Irkılıtamn de cifi de t'Of· 
kunluk vermİ§tİr. 

Gece Halkevinde bir ıoıllıutı 
aınlarak AtatLirke e\•gi 'c 1 i' 

ıle bı~hlak gö terilmi§tir . 

O halde koııu,.mımn Macar r------------,-
uıulıtıraemda ue redilmif oı.rı Oruçta 

Eski hamım 12 .. 
Mermerli 13 )) il 

Nacarau )) 14 
Uhıcımi 

" 
15 

Döıeme 
" 

16 
Şıh Muıtıfa )) 17 
Hankurbu • 18 
Çannrlı • 19 
Seyhau 20 
Kaıııyaka 21 
Minaçelebi , 22 

" .. 
)) 

.. 
, 
• 
)) 

, 
)1 

l) 

)) 

• 
)) 

)) 

:> 

)) 

ıcd belgelcrioin.ara tnılma ındın 
önce kapanma mc isterim demiş-
tir. Kurun bildiren 

Hei • alakadar hiitün dC\ let 
lcdıı Macar muhtıra ına pazarteısi 
gürıii ccup \ ercbilcceklcriııi le· 
miu eylemi tir. 

J'ürki ~ Dı hakanı Tt~ fik 
HU tlİ Ara • • h daha aşa ıda Y•· 

- G•riıi ikinci firtlkte -

Bugün giineı 6,46 da doğa ak • 
ogle 'Z Ilı ) 1, 6 da, ikindi 14, 
21 d , ılı~am L6,35 tf', yat ı 18,8 
de okunacak. Em&ik !) te olacak. 

Şar muvakkıu 1 elılıı Okç.u 



Firtik : 2 

Anamın~ düşü 
• 

' 
Yazarı : Ferit Gıiuerı 

- Dünkü sayıdan artaıı -

Büyük babamı •lıp , Tekire dayım K•fkaıyadan bir d•h• dön· 
P14i.nın " çadırına götürmüşler, medi .,, 
herkeı onun başını bekler olmuş, Anam, ocağa bir çıra yarm•-
bir ceviz •i•cı için ioat eden bu ıı daha attı, ocağın bir kenarın-
çocuğa köylüler yanmışlar . da ~kaynıyan çorba tenceresini 

Paıı , bu dik bakışlı ıözünü tahtı k•şşıklı karııtırdı , batın 
yüreA"ini açık tutan delikan l ının yü- daki örtüsünün ucile gözlerini 
züne bakmış ... B•kmış : sildi ; titreyerek, artık düzenini 

- Senin başını soku tı şında bitirmiş , iyiden bitkin bir sesle : 
ezdiririm amma, ne yapayım ki, "Evimizin önündeki ceviz ağa-
lcıtı tazeıin .. H•ydi hem başını, cının öteki büyük dalına b.ı gc-
hem de ceviz ağacıDı sana baiış- ce dütümde bir yıldırım çarptı • 
ladım , demiş . cevizin gövdesi kömür gibi kap · 

İşte bu ceviz ağacı köyün kara yandı, dal çatırtıyarak yere 
uğru olmuş , onun meyvesini de· düttü ... Sizin de dayınız bu kav· 
dem köye bağışlamış , bize de gada ıehit oldU.,, çocuklar ... 

'·Tazeler,, demişler . * * 
Dışarda atlar kişniyordu . Kaç gündür, bu derdi içimde 

Y•nımızdaki pıııudan •tlarını su· uklıyorduı.ıı , Sıtm• nöbetinden 
l•yan çeteler, sürıtle boğaza doğ dalgınlıkla dütüp kendimden geç
ru gı:çiyorlardı , Ovıının dağa ya· tiğim sıralarda bu acıyı haşım
kın etekleriJ\de toplar homurda. da oturan anıma ıayıklarım di · 
nıyor , y•nan köyleriı, alevleri , ye korkuyordum . 
zift gibi koyu dumanların içinde Çıkıtın sağ y•nındaki sırtına 
boğul~ yordu . Anam başını yarı da küçük bir kayanın geriıind" 
açık pencereye çevirmiş bunlar topçu ateşinin durm•k , duruk· 
bakıyordu . mık bilmiyen ateşinden yanına 

Tekrar başım bize çevidi : çekilmek iıtiyen dığ~müfrezesi-
"Bir l.ıştı, çoçuklar, dedi. Yol· nin yanını ateşimizle koruyorduk, 

ları kar bastırmışt ı . Ben on iki dayım bu dağ müfrezesine ku
manda ediyordu • 

yaılarında ya vardım, ya yoktum. 
Şarapnellerin dumanları gök

Hiç bir yerden haber gelmez ol 
le sayısız pamuk yumakları gibi 

muştu , gün !erce ocağın b•şında 
savruluyor, aşağıya yıldırım gibi 

oturuyor, kütüklerin ışığında çev-
taııeler saçılıyordu ... Dığ müfre re işliyorduk . 
zesi Adına- Kurttepe yolunu 

Bir gece yarın an•mın yanık 
bırakmak istemiyor, fakat açık top &esine uyandık , ocağın başına çö-
mitralyoz •feşlerine de d•yana-

melmit , başını iki yana sallı) a mıyordu , 
11llıy• yüreklere eziklik veı en Bu bal •kıam karanlıklarına 
ağıtlar söylüyordu . Çok korktuk, kadar sürdü , Müfrezeden bet 00 

lıioıup bıştmızı oııun dizlerine kişi incak geriye dönebildiler . 
koyduk , se11iz, sorguıuz gözle- Bir ~ ar•pnel dığ müfrezesi ku-
rinden dökülen yaşlara bakıyor, mandaoının b•şı üstünde pıtlı· 
cın kulığile söylediklerini dinli mış , aliyle onu Çakıl kenarınd•-
yorduk • ki kumların içine gömmüştü . 

Büyük bacım sordu : Aylar geçti .. Top ateşinden 
- Ne var , ana, ne oldu ?I artık Çakıt kenarına gidilemez 
O : olmuştu • Orada pembe çiçekli 
- Dayınız şehit düştü , dedi. zakkum fidanlarının• dibinde ya. 
Anamın ağıtlarına bizim ağıt tanlan kızgın y.ı giineşl kavu-

larımız da karıştı . Fakat bu o: rup kurutmuştu . Bir gün hızlı bir 
nu nereden öğrenmi~ti ; köye güz yağmuru Çıkıtı tı~ırdı : ca· 
böyle kar kıyamette post• değil , nını toprığ• veren bu ölülerin 
kuıt bile gelemiyordu . kemiklerini alıp Akdenize doğrıı 

Yürtğinin acısı biraz dindik · ~ürükledi . 
ten 11oııra o, bize evin önündeki 
ceviz ığıcıoın masalını anlattı . 
O gece düşünde büyük bir fırtına 
kopmuş , ağaçlar bir birine geç 
miş , ağılları söküp uzaklar• it 
mif, meyve fidanları kırılmış, bu 
ııra evin önündeki cevizin koca 
bir dalını bu deli poyraz, korkunç 
bir çatırdı ile koparıp evin üze
rine atmış . Anam o zaman şunu 

ıöylemiıti : 
-Çocuklar , kanadım koptu, 

bu dalın kopması uğursuzluktur, 
dayıoıza bir hal oldu , dedi .,, 

Anamın elleri bala saçlarımı· 
zın aı asında karanlıklarda yitir · 
diii bir şeyi saçlarımızın arasın· 
da ırıyormuş gibi .. . Se~ gittikçe 
yorgunl•şıyor , benzine sarı bir 
renk (çöküyordu . Bizı korkut 
madan çekinir bir hali vardı. 

"Ah, dedi . O yıl Moskof4kav· 
gaıı varmış . Bir taraftan Rume· 
liye, öte taraftan da düşman Kar
sa doğru sarkmış , köyün deli
karılılarını bep toplamışlar , Kaf
kaı tarafınd•n yollanmışlar .. 

Geri dönenler anlatıyordu : 
Kızaklar bir gece Kusa baskın 
yapmışlar , dayım ileri karagol · 
da imiı, kar, tipi o kadar bastır· 
mı§ ki. onlar sığındıkları mağara· 
dan çıkamamışlar , bir kazak müf 
rezcsi onların bulunduğu yeri öğ· 
renmiş, gece basmıı . dayım m•· 
ğaradan çıkarken başını bir Ka
zak kılıncını indirmiı, o, bir dal 
parç111 gi bi karın ijzerine dDıüp 
ölmü, .. Anamın düşte gördüğü 
dayımın üzerine yorduğu çıktı ; 

•• 
* 

Poyraz arkamızdaki cevizin 
dallarıoı taht•lu• vuruyor , dü • 
şen cevizler şarapnel t•neleri gi-

~ bi pıtırdıyor .. Gün~f eisler için · 
de sıyrılıp ıslak kayaları kurut· 
mağa çalışıyor .. Terden şakakla; 

rıma yapııın saçlarımın ar111nda 
anamın elleri bir siper gibi du • 
ruyor, onun bınçkırıklara kurışan 
stsini büyük bir kargaşalık için 
den kopup gelen bir ses gibi se
çebilıyordnm : 

- Yerinmeyin çocuklu , dal· 
ları kopan ağacın b.ütüğü du · 
ruyor. 

Dövnük modası 
lnğiltereye vücutlarına döv • 

me işaretleri yaptırmak için git· 
miş olan Fransız kibar sosyete· 
sine mensup üc kadın, son gün· 
·lerde Parise dönmüşlerdir. ı 

Şımdi vücutlarda ;dövme yap· 
!ırmak moda sırasına gelmiştir. 

Evvelce dövme yaptırmak Po· 
lenezya adaları halkına mahsus 
bir adet sayılırdı. Fakat hu adet 
şimdi Avrupa b.iharlaına da si· 
rayet etmiş Avrupa kibar kadın· 
ları kollarına , gerd•nlarırıa, bal
dırların• ufak biı;imde yapr•k, 
kelebek şekliade düvmeler yap· 
tırmağa boşlamışlardır, 

Bu düvmelni yapmak. ıçın 
Londrada çok mahir lıir mütc · 
lıau11 vardır. 

Düvmc yaptırmak iıtiyeu Pa 
ris kibor kadınları bu miitehas • 
sısa ha§ vuruyorlar. 

ı şAR sAvALARı 1 Uluslar derneği konseyinde Tllrkiyede P 
r ...... ,J - ~~ 
--::-a;;,eti ·ı 

"Türkiye huk . rt•ı' Ulusavimizda 

Dün gUıel ıanıtl•r komitesi 
muzik koliyle birlilıte saat 18 de 
toplanmış , ulııs•I muzik ve Halk· 
evi bandosu çalıımnaı Uz.erinde ırö· 
rüşmüşlerdir . 

Toplantı Fırka baık•niyl~ , 
Ha lkevi baıkanının id.reai ıltınd• 
yapılırııştır . 

Nüfus işleri 

İç itler bak•nlığının buyruğu 
ve 2525 numaralı soy adı yas11ına 
uyuak farımız nüfus dairesine bir 
çolı: memur kağıtları gelmektedir. 
Nufus lelıesi Midbatın , bu kağıı
ları yerli yerine kütüklere geçirt· 
mek için iyi özen harcadığını gö· 
rüyoruz . 

Ağır cezada 
Sahte senet yapmaktan suçlu 

ve tutulır icr• muhasibi Rahminin 
duruımasıoa dün ögleden ıonra 
ağır cezada devam edilmiş bir ı•
bidin getirilmeıi için 16 ilk ka
nun gününe bırakılmıştır . 

Yaprak tütün anbarı 

Fırka yapın yöresiııde iu· 
hisarluın yaptırmakta olduğu 
y•prak tütün anbırının bir kaç 
güne değin biteceği ve şimdiki 
yerden oraya taşıoılıcığı öğrenil

mittir. 

Bir yanlışlık 

Zührevi hastalıklar mütehassısı 
Doktor Cevaııan şu yazıyı aldık : 

"Dünkü guetemizio ikinci 
firtiği dördüncü sırasınd• ,., iş · 

!eri baılığındı İncirlik köyunde 
muayene ettiğim baatıların bula
şık olduğu anl•şılmıştır . 

Muayene ettiğim hastalarda 
hiç bul•şik yoktur , doğrul•nma· 
sını dilerim .,, 

Bir doğum 

Defterdaıımız Halil Er oğlu

nun bir torudu dünyaya ırelmi§
tir . 

Yavruya uzun ömür diler •n• 
ve babasını kutlarız . 

Trakya için 
- Birinci firtlkten art•n -

tarafındın bir müsamere veril 
miştir. 

Edirne 8 (A.A) - Başbakan 
İsmet İnönü bu (akşam kız mu · 
allim mektebinde şerefine veri • 
len ziyafette kendini selamlıyan 
h•tiplere sıcak bir Purette teşek -

kürden sonra bilhassa demiştir ki: 
İki gündenberi Tırakyanın 

yeşil ve btreketli ovalarında ça · 
lıtkan l. ve kndretli vatandıılar 
araMındayım, bir iki senedenberi 
memleketin bayındırlık yolunda 
kazındığı geniş meydanı yakın · 
d•n gördüm. 

Gençlik l hatıralarımla dolu 
olan Edirnede yanınızda bahtiyar
lık duyuyorum önel dikkatimi çe· 
ken bir nokta Edirnelilerin ça · 
lışkınlıkta azim v~ kutretirıe yük 
sek C•nhlıklardır. Edirnelifrr hü 
tün ülkenin kendilerine ne ·kadar 
yakından gözlediklerioi bilerek 
biuz nazlıdırlar . Blitüu memle. 
ket bu nazı çekmekten zevk du· 
ymaktadır. Buradaki kültür mü· 
esseselerini mamnuniyetle zikret· 
meb. isterim, büyük yurdun her 

yerinden aileltr evlatlarını Edirne 
mekteplerine göndermektedir.Edir 
nenin bütün memleket göziiud<! 
en sevğili ve en emin bir yer ol· 
doğanı daba ziyade inandırıcı bir 
özen göstermektedir. Trakya ve 
Edirne bizim için çok drğ.rli 

Türk vulığıdır . Bıı sözlerimle 
Tirakyanın imarında lıiiıüu yurdun 
alakadu olm.ısı sebebini iı.alı et· 

Blrlııcl flrlikteıı ar/arı - · irıı o ; JI 
petrol endüstrıJ ııı•~Jıl"". 

'b 1 eııııe 
zılı olın:söylevinde zorbalık ku
ralına Uluslar aarası tedbirler le 
engel olmağa çalııırken alikadar 
hükumetlerin zecri tedbirler ıl
muı lüımmtınu kıydeylemiştir. 

Sonra M. Bene~ çekoslovık 
yaoın Yugoslav talebine niçin ta· 
mamen iştirak etmek istemediği 
ni anlatarak; çünkü halihazırdaki 
ihtilafın konsey vasıtuiyle yatış· 

tırılmasını ve ileride bu kabil an· 
laşmımazlıkların imkanaız hale 
gelmesini istiyor demiştir. 

l\f, Benes, Yugoslavya muhtı 
sında bahsedilen hareketlere ben
zer ve Çekoslovak devletinin bü. 
tünlük ve ğüvenini amııç tutan 
teıebbüslerin bir müddettenberi 
Macar Şimal sınırlarında hazırlan· 
makta olduğunu söyledikten sou· 
ra yeni Orta Avrupa ulusları bir 
liğinin tarilıt yürüyüş ve genişliğini 
durdurm•k istiyen güderin var 
lığını teyit etmiş ve demiştir ki: 

Eğer ileride herhangi bir kim· 
se Yugosl•v, Çekoslovakya veya 
Romanya birliğine dokunmak is
terse bir felaket içtinabı imkansız 
olarak doğıcakıır. 

Uluslar derneğinin barııın 
yürümesi yolundaki rolünU gös 
tereu M. Benes, bu mühim nok 
tayı lıilbassa kayit ve işaret ede 
rim demiştir. 

Konsey, bugün saat 15 te tek· 
rar toplanacaktır. 

Türkiye Dışbakanı Tevfik A 
rasın yukarıda geçen bildirimi
nin aslı şudur: 

Bahadır ve mümtaz Kral Alek· 
sandr ve asil çehresiyle d•ha dün 
bu meclisi aydınlatmakta olan bü
yük devlet adamı Reisi Bartuyu 
vurmak suretiyle Muıilyada işle
nen menfur cinayet evrensel vic
dandan en haklı ve en ürpertici 
nefret ve hiddet uyandırmıştır. 

Kral AleJ..sandrın zıyaı önün· 
de kendisini en yüksek erdemlik· 
lerini tecessüm ettirdiği Yugoslav 
ulusunun hissettiği derin acıyı du
yuyoruz. Onu tanımıştık, onun 
eserini biliyorduk ve onun ş•bsın · 
da ulusların barış havası içinde 
ahenk ve kararıızlıklı güvenle 
yaşayabildikleri yeui Balkan acu
nunun kurucularından birini hay 
ran ve takdirle görüyorduk. 

Buış için çalışmaoın öu sıra 
sındı Kral Aleksındr Balkan an
laşması ve öbür uluslar anlaşma 
siyle Avrupa barışına varacak ye 
ni bir yol çizmeğe özlü bir suret· 
le çalışıyordu. Bn şerefli vazifede 
olanca kuvvetioi sarfediyordu . 
ülkesinin birleştiricisi olan Kral 
Aleksandr ayni zamanda büyük 
lıir Avrup•lı idi. 

Oun bu çalışmuınıla yalnız 
vıhşiceıine feci olan ölUm dur
durabildi. 

O , büyük önderim K. Atıtür · 
kü görmek için İstanbula da gel · 
mitti; uluslar ırasında barıf ve 
anlaşma için olan sıcak ve arı iı · 
teklerinde her ikisi birbirini ne 
kadar iyi anlamışlardı ve ne ka
dar kendiliiiaden sağlım bir 
dostluk diiğümlenİnişti . Onu ta 
nımış olan bizler onu derin ve 
umimi bir dostlukla bağlı bulun
duğumuz ulusunuu acılarını bü
tün şiddetile anlıyorut . Diama 
duyduğumuz bu büyük acıyı bu. 
rada bildiıirken yalnız Türk ulus 
ve bükiımetinin duyğularını an
latmakla kalmıyarak aynı zaman · 

miş oluroyum. Atatürk için gös· 
terdiğioiz engin bığlılığt onun 
yüce katına götürmek benim için 
mutlu bir vazifedir. 

Gelecek göıüşmelerimiı1de i
mar tedlıirlerinin yeni ırwere 

!erini yine lıeraber b.onu~maJ.. 
kaydile yürekten teşekküılerimi · 
ve selamlarımı kabul buyurunuz. 

Qd• acun ulus ve htıkiımelinin de 
hislerine t~rcüm•n olduğuma kı
niim. 

Reiı Hartunun ÖluümÜ de biz· 
de ve barışa ve düzene susamış 
bUtün kalplerde aynı acılıkta du 

, yutmuştur müttefikan takbih e· 
dilmiş olan bu cin•yetlerden ıon· 
ra Yuğoılavyı bize bir muhtıra 
ıundu. Bunu özenli bir surette o · 
kuduk hu muhtıra teşrih ettiği 
lııdiıelerden dolayı bizi mütehıy· 
yır ve ıoüteellim etmekten hali 
kalmadı. Bızı makamların muh-
tırıda tebarüz ettirilen meeuliyet· 
leri okuyucu üzerinde şiddetli bir 
intiba yıpmakcan hali kalmamak· 
tadır · 

Macar ulusunun b•tında bulu· 
n•n hükumetinin mesulleri haklı 
ve şiddetli bir surette tecziyeden 
geri ka lmıyıcığından bir dakika 
bile şüphe edrmem . Bu hepimi
zin güttüğümüz ahenk eserine 
karşı değerli bir yararlık olacak 
tır. lıte bu düşüDce iledir ki Tür
kiye oımın• ve bundan dahi ba
rışın berkiıtirilmesi eserımize işti 

r•k eden Balkan uluslarının duy· 
ğularıDa tercemın oldoium kan•· 
atile aşağıdaki bildırimi yapmak · 
I• şeref bulurum. 

Müsalemetperver teunüt ese· 
rimiıin büyük kurucusu baiatir 
Yuğoılav kralı birinci Alekaande· 
rin ölümü ile Avrupa düzeninin 
enerjik koruyucusu Fransa Cum· 
huri yeti d ıı işleri b•kanı M. Bar· 
tunun ölümü uluılaıımızı pek acı 
bir ıurelte müteessir etmiş ve bu 
uluılar otıdinde müttefil.. bir tık· 
bih hissi uyandırmıştır. Bir çok 
zoı ba hareketlerine katılar•k Av-
rup•d• bir anarşi 'e güvensizlik 
durumu yaratın bu çifte suikaıt 

ku§ısıncl a uluslar derneğinin şim
diki mi\essif durumu husule geti
ren ahvali aydınlıtmağa ve zorba 
hareketlerinin tekrar lanmHına 
engel olmay• mıbıuı tedblrlerin 
kabulü ve uluslu •raaındı gilve 
nin iadesi için uluılar arası iı 

hiıliği kurallarının artftırılmasıD• 
tevessül etmeai gerelıliii kanaat•· 
nı izhar ederken uluılarımızın 
sadık tercüman olduğumuzu id· 
rak ediyoruz; bu aydınlatmanın 
amaci mesuliyeti ıabit olıcak ma 
kam ve ıabısları karıı icabeden 
ındlaşmuıoı imza etmiş olan 
dört memleketin Belırratta ne~ r ll
dilen tebliğe daim• 11dık olduk
larını ilaveye lüziım görmüyorum. 

Aydında soysal orunç 

Aydın 8 !A.AJ - Büyük ulus 
kurultayının saylav seçimi hak· 
kında yasada yaptığı deoişiklik
ten sevinç duyan Aydın kadınla 
rı halb.evinde genel bir toplantı 

yapıııışludır. Toplantid• bayan 
Zahire Etem güzel bir soylev ile 
isin özünü an veı ilen bu soysal 
haktan ötürü büyüklerimize çek
tikleri tel yazılarile derin saygı· 
larını sunmuşlar . Cumhuriyet 
halk fırkasına ve halkevioe yaz· 
mışlardır. 

Aydın 8 (A.A) - Kırmızı ay 
kurumu valimiz Fevzinin başkan 
lıgı altında hükumet kongresin
de mevsimin ilk balosunu Yer · 
mi~tir . Balo çok eglenceli olmu~ 
ve k•;ıgün clo•tu kurum lıu işten 
faydalanmıştir . 

Aydın 8 !A.AJ - Halkevi ta
rih dil ve ~debiyat şubesi yılba 
şı gece"i için bir Eğe köşesi a . 
nıklamaktadır. 
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Howa : 8 ( A. A. ) Ayao sıııı gerekt:ğiP• 'ııeoe'ıı 
uırclı s ı kış toı•laowa devresiııiıı ik- M. Yl'vıiç vC0d11~1• JI 
ıııul ederkeu ıali ve )'(iksek uıektep 1ı 11 tu ~' 

ni fikirde .o~ lerde askeri kültür ilıdası ve asker- • 
likıeı.ı cnd ve soura hazırlıklar ~·yin miiztık~'.e 11 ııl•f' 
hakkındaki kauıınu kabul etmiıtir. l kabul eJec•J1 
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Yeni Türkiye - Avrupa ı ,( S O N S A V ) Muameleleri 

J 
PAMUK KOZA 

bir Cumhuriyet - r 

H 

Son ıatıulndı Ankarada bir latma itinde ifadeıiui hulnıık 
koofe11nı ~çiİmıştır ki çok bllyUk dadır ; 
db'.ld,atlere deier mahiyettedir. Bu Bu iitn en ziyade g6ıe çarpan 
ır Balkın konferınaıdır ki Bal- tecelli ve tezıhurleri Türk kadını· 

Oz Türkçe 
$. f; pArQası 

Ankara 9 ( A A ) - Türk dili 
araıtırmı kurumunun ıoy adları 

bıkkındı bildirdiii ı. ve I; liıteai 
fUnlardır : 

1 Ulus kurultayının 1 

cevabı! 
1 

1 
1 

1 

kan memleketlerinin hükfımet mer· nın hürriyeti ve l&tin haafleıiııiıı 
keılerindeo birinde değil , Kllçük kabulüdür . Türkiytnin lıilerek 
Aıyanın lıükümet merktıi olan kendiıini cenubi şarki vrupa yıicl· 
Ankarıdı açılmııtır . Bu koofe· J hal etmesi Türkiye için biç bir su· 
~a~sın vazifeai , derhal nıkeri lıir retle iıtiklalinin her kangi bir ba • 
ıttıfık akdetmek detilatJe Balkan kımdın feda cdilmr~i man11ınn 
llıcııılel.:etlcrini mllıtıkil bir · poli- ıdmez . Türkiye ökonomice son 
tık. takip etmeleri için birle~tir . zamanlarda o derece kuvvetlidir ki 

S Sınay , Si mir , Siramn n , Sı-1 

Ankara ı 9 ( A. A. ) 'fürk ka· 
dınlarına saylav se~ilmeferi •c ıeç· 
meleri hakkım veren kanunun ka 
bultl dolıyısile Büyük Millet Mec· 
liıi riyasetine ınemlekeıiıı htr ya
ııındaki kaduı teşekkülleri tarafın· 
dan yüzlerce ıel yazısı gelmi~tlr Te 

gelmektedir. Hüyük l\lilleı Meclisi 
başkanı bu tel yazılarının hepıiııe 
ayrı a)rı cevaplar vermektedir . Ya· 
ııl•n ce\'ubıo urrti agaj!ıdadır : 

1 

llıektrdir • lıu sayede geniş bir nıikyasda 

Bu yoldı şayi olan haberler müstakil bir politik• yapaıaia 
A muktedirdir , 1929 senesine kı· 9fupanın bazı bükümet merkez· 
ler d dar her ökonomi yılı , 50 mılyoo ın eve bilbas11 Pariıde mem· 
1

2ı~ııiyetle telakki edilmiyecektlr . Tllrk lirası kadar bir dış ticaret 
ıra T" k' k açıöı cr6stermiştir , O ırnedenbtri Ur ıye Avrupa 111110 • 6 • 

t~ lıtanbııl ve hinterlandı ile az geçen her sene daha iyi olmuştur. 
•ır arııiy~ malik olmuırıa ratmen Ve 1932 de 101 milyon tooluk bir 

lek A ihııcata karşı 86 milyon tonluk bir rar vıupa işleri ile meşıul ol· 
tııaia ciddiyetle mütemayil göıUo- ithılit görUııllyor. TlltUn , cenup 
ıııe~t.edir . Türkiyenin takip ettiii meyvalnrı , pamuk , yüo en mü· 
Poht k blm ihracat maddelerdir . 
d 

1 • , Tllrkiyenin onuncu yıl 
llnllınü kuthılama bayramı ınüna. İthalat memleketin sıoıi kuru· 

•ebeıiyle « Ttirk milli ikti~at ve Iuıunda lazım olao e§} aya ıı.hisar 
taı.,ruf ceıniycti ıı nin Lu muhtı· ediyor . Ökonoıııik bayatın tek 
ra11oda ilan edilmiştir . Bu muh- cepheli zirai ıekil ve mahiyetini 
lırıda •yn n fÖyle deniyor : deiittiımek için bükCımet tar1fın· 

« E ı.· T dın beş senelik bir plan çerçivesi 
1 

SKi llrkiye bir Aıyalı dev· 
eı idi. Yeni Türkiye ise lıir Avru· içinde canlı bir faaliyet gösteril· 
P~lı cuoıhuriyettir . Eski Türkiye mektedir . Bilhassa m~ııılakttin 
•ıya bam maddelerinin yerli sanayide ıa ve ökooomi bakımından 
taı b' kullanılması diişünülmektedir. Me · ıııı ır kolodi idi . Yeni Türki-

,/, Ytııiıı eiya11I ve ökonomik istikliili ~eli daha şimdiden artık kö ele 
\.~~ 1 •nı Olup htr türlü mllnaka~aların idbal e dil.~iyor , zira meıııleketde 
~ıı d~ııııdıdır . Ttirkiye uaılıinin ge. buırün 4000 toıı köıtle yapılmak· 

,·t f ~lfliti 762,000 kiluınetre mıınb- ılıdır . Biz Almanlıre yalıaocı ol· 
ıo'I. ..,,••dır. llıı genişlikteki arazi ile mı)an fikirler. Tllrk.bükCımetinin 
.~ . .J 1 Ürk iye _ Ruıyı hariç _ dış kuıuluı proiramrnı hakimdir . •7' ·i~ru~auııı en büyük memleketidir. Umum iıtih1al , devletin umu 

urkıve Eie denizinin en crUzel mi refahını hakim kılınmak _iıte-
·,,11_1 •ab 'il • 
ı';. b' 

1 eriııe , Yıkın ıarkın en ge· it" lf buiday tıılılarını \e acunun 
Iİ ru ıııü11it nziyetttki 'yaylılarına 

1 1' llııliktir 

I~ Beıılik .. ıuurunu ifade eden bu 
:ıı~hlırı , clyevm büyük eserlere 
•ırıneıı dahı henüz başlangıçta 
~lın Kemal Paıanın bliyUk kuru 

·fe' Uf eserlerinden resmi iıtihr1çları 
\tt~ da ihtiva etmektedir , Türklerin 
ı / ~elaklıilerine göre Avrupaııın tabii 
r~ <11 ~ 1 utlarıada bitmiyor . Bu öyle 

1;,. hır telakkidir ki ıeopolitik düşü· 
f- heıı Avrupılılaıcı daha hupten 
il1 evvel uzık ve yıbancı bir fikir 
r d•iildi . Harpten evvel Alm anya· 

~, 
ç ·r 11 lıı Kü~ük -Aıyaya taalluk eden 
il~~ Polıtikası ve bu politikac.lan doğan 
v (Alman idare ve rehberlıği altın 

ı ~. "' • H mburadin yahut Ber-
tı ı· • 
v 1oden Bağdadı kadu ıı parolasını 
ı~ ta.ıyın bir Orta - Avrupa ) fikir 

~·:;; 'e ınutalıiılırı dı ayni vcçbile Av· 
ıı 111

Pa cenubu şarkiıini Küçük -
ıı' A.~_Y .. nın tı İçlerine kıdar ileri ıür 

f'ı ~uıtü . Bundan başka tarihçe de
~1'/ ~ın bil~ileıe ahip okuyucular da 
1 • tıkı Hı:lla devirlerinden Kü-

Ç\ik - Aıyıaın ön kısmının Av· 
o'1~ 'Upıı kıtuıodın ı· yıldıiını bilirler. 

ıt ; I Şarki Roma devrinde , Hıçlı· 
~31,ı r ıcferleri eıoasıoda ve Napole· 
ı ~n tanıınında Türkiye Avrupa 

1 
11••ından sayılırdı • Akıi istika 

~fi d ' 1te Türkleriıı Boğazlar üzerin· 
'

11 A T 1 h vrupayı ve unı .oyunca 
o~~ ı;;eler c kıdır ileri gittikleri ise 

1 _3 ıeneıiııde yıpılaıı lıatıra me 
il ••ııı. r 1.1 ınden soıııa umunıiyetle btl 

hıır 

,,, a· B 
~ U lr alkan pakti yualmak hu 

niyor . Bizzat devlet hayali tbem
miyeti haiz olen veya yüksek ıer· 
maye konmasını gereklettiren ve 
yüksek bir tthlikeyi cami olan 
11nayii kendi llztrine llmıştır ve 
bunları Sümer Bank usılası ile 
idare ttlirmektedir . Bunlardan 
gayri i~lerde devlet busuıi teıeb
bllıleri d• daimi bir kontrol ve 
mürakabesi ve rehberliği altında 

bulundurmaktadır , Elyevm yapıl· 
makdı olan vtya yapılmasını ka· 
rır verilmiş olan 35 milyon lira 
kıymetinde unayi fabrikaları var 

dır ki bunlar 11yeıinde itbalıitı da· 

hı 30 milyon kadu az•lımak ümit 

olunuyor . 
Türkiyede ıimdiye kadar yıpıl

nııt olan kurulut eserleri knrıısın
da beş •enelik planın muvaffak 
olacağına şübhe edile ınez. Bu plan 
Türkiy•yi Avrupa cenubi §Brki 
memleketleri çcrçivesi içinden eo 
kuvvrtli lıir faktör hılin~ ıokacak
lır . Kuvvetli bir Türkiyenin nüfu
zu Avrupa cenubi ıarki ülkesinde 
hiç bir suretle ııyri mllsaid hir 
ttsir buaule ıetirecek değildir . 
Zira Türkiye bir taraflı ve siyasal 
mac~ıalara matuf politika takibin
den uzak bulunuyor. Balkan mem
leketleri hirliii çcrçivcıi içinde 
Türkiye . Fransanm hakim devlet 
planına ve dıierlerini çeııber içine 
almak tasavvurlarına karıı mııka· 
bıl bir sıklet tesiri yapmaktadır . 
Eğer Balkan dnletleri Ttirkiy~ 

ıle birltşirler ise bu, biz Alm•nlor 
ıçin her belde faideli ve ıyni za 
manda Türkiyeye ıirittiti kuruluı 
işlerinde mümkün olao her yardı 
mı eeirıememek için bir saik ola· 

hılir . 
ı;ıl'ı Y•I Uııda Türkiyeden doğan fıkiı , 
~ 

4 
~1•ı •ı~i gtopolitik amaçlara 

' ~,'l ılıtı ve onların inkitafını ifa· 

d/ i ~tıııektcdir • Bu fılcir , Eıe de· I ~ı , 

1r Ut~lrafıııdaki memltkctlerin yurd i bu 

-Klyler Zııyııııy~ 1 

AUl!I llı 

gece nöbetçi _, h ~IUtii lıialnriain ifıdesi , •i 

rı Sıt , Sorman , Su . Sur , Süt , 
T -Tabın , Batur , Tabar , Ta· 
bazık . Tacer, Tacı Kıyan . Tıc 
Yıldıı, Tacar, Tığhan , Tığay, 
Tağluk , Timllr , Tıima, Tağmat, 
Tağrak, Tağrı, Serdi, Tığtekin, 
Tağuaar Tahmaz , Takı , Takık, 
Sak Kuıı, Talan , Talay , Talyak, 
Tamı , Dama, Tımac, Tamınka, 
Taıııar Bıva , Tamğıc , Tamırık, 
Tamuca , Tın . Tatatmıı , Tan
boin . Tıncuay , Tanıehnay, Tan· 
ju , Taııll" , Tangudut , Tınıf , 
Tınkl11 , Tanuyıt , Tanrı bermiı, 
Tanrı kuiu, Tanrı verdi, Taratay, 
Turğay , Taıakay ' Tardu , Tar

dus , Tırıay , Terııt , Tarhan , 
Tarım , Tarkan , Tırkun , Tasun, 
Toıua , Taş , Tudemir , Caoaı, 
Tatın , Taskın , T11tekin , Taş· 
temir , T ..atimur , Tatar , Talas, 
Tııtu , Tay , Tayam , Taybars , 
Tayboğa , Tay, Bava , Teyıan , 
Taysi , Taytuilu ka , Tıyyın , 
Taiyın . 'faz , Teningu . Tekel , 
Pıpılur , Tckttekeş, Tekin, Tc
lo.inalp , Tekin Tamgal' ,' Tekle , 
'l'ektimur , Teky , ka , Tcliınen , 
Temirkııın , T cmuian , Temuğe, 
Nucio , Temur boia, Tenim, Ten· 

ıiz • deniz, Tredi , Terim kı , 
Tıkııa . 'l'ımas , Tuaı. . 

Tibin, Tire. 'figu, ,Tillıe, Ti
ınur Timurboğa· .Timur bouga, 
Timodn, ı'fimur turken, Timur 
kano. Timor lı.uılug, Timur ~kut· 
luk, Tiıuıırlaş, Tinbek. Tıı.du kı 
Tini, Toga, Togacar, Toğu, ,To 
gan, Toğantt'kin, Toğar , Togay , 
Toğluk, Temıır togmus, , Toğrul· 
ca, Togun, Toktay. Toğnl. Toka 
'fokak. ,Tokın, Tolıaıı , Tokar, 
Tokcak ka, Tokıan ka , Tokil , 

1 Tokiı. Tokmak Tokıun, Tol..ta. 
Toktdmı . Toktamıır, Toktimur, 
Tokıae, 'foktay, Tok lenıur. To · 
ku Tokucin, Tokur. Tokuş, To · 
kuz ka , Tokuz timur , Tolan . 
Tolan boga, Toldari, Tolmaç. To 
lu, Tolak Tolukan, Tolun, Tolun 
bikc, Tolo, Timıır tuman, fom 

ıis kı .. Tomul, Tona, 'l'iğiu, Tougı· 
Tonla , Tonuc, Topu, Toraman, 
Toran. Torun, 'l'oruntay, Torzok. 
Toıun· To@a Tovmaaat, Toygar . 
Toygun 'l'ukel, Toku Tule, Tule 
bogı, Tolegen, Telek. Tuluk. Tu
lrık, Tubay. Tuday, Tutluk, Tu -
dıın, Tuğrsar, Tuğal, Tugay, Tıı 
gerlimur, Tuğluk, Tuğra, Tuğcu. 
Tuğrul, Tuğ aı, Tuğtekin, Tuğun 
timur, )Tııkıa kaya, Tugluk ti • 
nıur, Tukta. Tukıa kaya. Tula , 
Tula hoğa, Tıılan, Tıılıy, Tulutı 
dulun, Tuluy. Tumı, Tunıın, Tum 

ıan, tumris, Tunur, Tur.Tura, Tu 
rabik, fnrak, Turoman, Turan , 

Turaıutuk, Turbin, Turcan, Tur· 

da Tıırgan, Turıay, )Turgut, Tur
ıut alp. Ttırhan ka, Turgay, Tur
koman, Türkmen, Turmiş, Tur 
muş, Tursun, Taylak. Turumcu, 
Tut•k bala, Tutal, Tutın, Tutar, 
Tuta~ k11. Tuıay , Tutu , Tutuk . 
Tutuman, Tutuş, Tuygun. ,Tubek 
Tükek Tukle Tunıa,,. Tulek, Te· 
mur, Gömülıa , Tümen. Batur. 
Ttimeu tiıııur' Tiimen Tuıakinc , 
Tiire limur. Türk, Tiirkıiıı 

Denizlide 

tJ,·ui,li : 9 ( A . .-\. ) c. tt .•. 
~' benlik elde etmek yoluodaki 

i,j )lcıek gayret ve amacın ifıde- f 
it • 

u 1'ürkiyeni ı·nııbi şnr~i ~ v ~ 
Eczane 

Orozdibak eh arıııtla 
Merkez t>cz•uıı•siılir 

u .. bive ~ongraları viliivt-ıiu hı•r tarR-

! Dı·ni•li : 9 ( A. \, ı Jl u U>I l lındn ·:ıpılmaktndır . 

l ıtlarc fıılanlıµıııtlın hıı } ıl :"ıUO hin 
,\ınrri k., a"ıııu fi~f>1111 lü~lü ol.uo.tk 
}'t·lİ tirilnıiğ . Bunlar paraoız ulıraı.. 
ıılu•a d•ı?ııılaı·akıır. 

t- \ilkesine mr~ sııbıycti ıııeın · I 
~t\' • 

ın geııit mıkyı da Avrupalı l ·' ıııımıııı- lllllllHiU~ ımıtllllli 

i 

Türk kadınlarınıo ~ayla\ seçme 
lcri \'C seçilmPleri için ooaylanau 
ya adao ötürü gösterdiğiniz lıu 

canlı kalkınma 11üven~le kar ı· 
1 nmıştır. 

Kadıolarıwızıu ülh için her 
asıglı i~ı olduğu ıribi bu en yüksek 
iyual yurguyu da kolaylıkla onara· 
rakları bayıktır. 

Ayvalıkta 

Kültür işleri ---
Ayvalık : 9 ( A. A. ) - 1\.11· 

ruwlarımızdan ocak ve nahiye kon· 
g-ralan ınuvaffal.ıyetle bitınittir : 

Bugün vilôyet idaıe lıeyeri rei•i 
Tevfik }'ikreı llel bayın riya eıi ıl· 

ııııda kaza koogruı ıoplanını yeni 
yıl ~ahşuıa tarzı hakkında hararetli 
konuşmalardan sonra nzimli ııenç
Jerd•ıı yeni lıir idare hı·y~ti arçilnıi 

H kongra hryeti ııınuıniyc kaıarile 

bü}ilk §eflere taziınaı duygularımı· 

zın lıildirimesine alkı§lerla karar \'C 

rnek reısiıuiz Fikreı bay tarafında 

bu yüksek dııyµıılar ıellı· bildiril

' 
. 
n 

mişıir . 

ltalyanlar Habeş top
raklarına ilerliyor 

Addi Ahını: 9 (A. A.) -
Hoyte.ı ajau~ı muhalıirinden; 

-
. 

1 

1 

1 
l 
' ' 
1 

Homa•la huluııı:ın Uııheş lae 
labatgüzarı ltalyan kıteatı tuı 
fından Hıbe~ topraklarının mulı 

telif noktılırıııın işgali için lıal 
yan bUkCımcıi nezdinde şiddetle 

protesto etmiye ve izılıaı isıemi 

a 

ye memur edilmiştir . 

Burada bildirildiğine ıört 

İtalyan zaLitlerirıiu kumındıs 
altında buluuan omalsının yeri 
kıtaatı T•ok, Tayyare \ e Topçı 
lıımayesiyle l alualda lıu ayrn 
he~inci gUnü İngiliz, Hıbt§ ko 
ıni~yonunıın woiyetine lıiiruw 

• • 

• 
l 

1 

1 

. 

elınıştir. 

llunuo ııeticesiııde Halıeş ve 
1ıalyan kunetleri arasında hal· 
yan ıomıli~inde bir muharebe 
olmuştur. Altnıı~ 1ıalyan tabaas 
öldiirülwü~ \e 100 ii yaralanmış 
tır. 100 Habrşin ölüp 'eyn yara 
landııtı zannediliyor. 

1 

-Loııdrı : 9 (AA) - Romı 
ılan gtlcn haberlere göre İtalyan 
bUlulmt'li Habeıistao nezdinde 
prottatoda bulunmuştur . 

ıe Romıda iıldiı edildiğine gö 
Lundan iki gün evvel mitnlyoz 
tüfek ve küçük aıbn topları ile 
ınücehbez lıir lıabeı kuvvetinin 
hutludu geçerek ltalyı muhafız 
laırnn bllcum rtmiştir . Habeşler 

İtılyınları hududu tecavüzle itti 
hım ellikleri için bir müddetden 
beri İtalya ile Habeşiıtın arasın 

. 
. 
. 

da bir auhiycı vardır . 
Bir baş1'a uahi~et menbaı da 

ltalya ile yapılmı~ olan anlaşma 
bılafına Uıbeşiaiaııın pamuk ziraa· I 
tı için Japonya) ı geniş imtiyaz· 
lar ve ılnhA başka iktisadi tefev 
yukler vermi9 olmasıdır . 

Addis Ababa : 9 IAA) - lro· 
ter muhabirinden 

Sindi yapılan iddialara göre 
ltnlyan kuvvetleri Habeş loprak
laıında 75 ıııil ilerlemi,tir . Yal · 
nıı şurasını da hatırlatmak lıi 

zııııdır ki Habetistan ile itaya so 
mıliai ara•ında hudut henüz tayin 

l ve tıhdit tdilmiş dc~ildir • 

ve 
- -
CİNS l 

Kilo Fiyatı 
Satılan Milı:dar 

En az En çolı: 
/(, L__ ıı::. s. KiU> ·- -- ,-_ 

Kapımalı (!•muk .-
Piyasa parlaı?ı .. 42,75 4-'3,50 
Piyasa temizi 
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Muğlada konferans 
ve kadınlarımız 

\lu~la : 9 ( A. A. ) - Düu ge· 
,.,. Halkevinde Türk tarihi hakkında 

1 
orta uıd,ırıı okuıul'lılarıudan bay 
Ekmel çoJ.. ıı~ııerli bir konfnano 
vermiştir . 

1 
Bay Ekmel bu kunfer8uaıa !'ürk-

lı•rin ilk ıkııılarındaki muvaffıkı· 1 

yellerin ve dünyaya yayılıştaki ko· 
!aylıkların ulusal kültürüu ü tünlü· 
ıtünden ileri geldi~ioi ö}'leıııiş \'f 

ı;nk alkışlanmıştır. 

Kouferan lıi r ~ıhHteu ziyaıle 
ıürmü ıilr . 

'Jup;la : 9 ( A. A. ) Kadın· 
lura saylav Önt'ninin Hrilme i vilıi-
yeı içinde onlllZ bir evıuç uyan· 
dırdı . 

Düu nkşaw lıiilliu \t u~la lıayaıı· 
l•rı adıua bir çok iııızalarlo .\ta tür-
kr, ismet lnönü ve ~le!'Iİ• l:laşkaııı 

Kiizım Özalp ve C:. II. F. <;ı·ncl yaz-
ganlı~ıoa se\ inı; , . ., miıııırı ıel )'I• 

zıları çekilmiştir. 
Bütün \ iliiyet kadınları OOlllUZ 

lıir •evinç iı;indedirler . 

Antep savaları 
.\ııtt·p : 9 ( A. A. ) izi pte 

bir fürk şirketi ıarafındau yapılan 
elekırik tesi acının açılıt rt"ıuıi dün 
valinin hıızıırile biiyük ıezabüratla 
yııpıldı . 

• 'iziplil..r ko ıbolorıua medeni· 
yı·ı ı~ı~ı getiren l}ııııhıırh el idare· 
eini takdir ediyorlar . 

Antep : 9 ( A. A. ) Hüyük 
\JillN :\leeliijince l ürk kadınlarına 

•uyluv ıeçnıck 't st•..-ilmek hakkının 

nrilmeıi şelıriınizdt' ıı·viııçle lrnr-
şılaııılı. 

Kaclınlarımıı llalhviııde ıopla
nıırak hu rn bii)iik bayramlarını 
ı..uılarhlor nutuklar iiyh·diler. bü
ükleı-imiıe iikrun ılııygulnrını hil· 

dirdilrr. 

Kambiyo ve Para 
lı Bankıeından ahomıııır. 

K. ~' 
İ..ircı 
Ranmark 
Frank" Fransız,, 
Sıerlin "lnııiliz,, -
Dolar "A merikın,, 
Franli: "laviçre., 

Yonan topraljındaki 
hadise 
-

::iofya 9 (A.A) - Bulgar ajan· 
11 bildiriyor : 

Bulgar efkiri umumiyeıi 29 
ikiud teıriode Yunan Bulgar hu-
duduudı Bulırnr pomaklarla Bul 
gar hudut muhafızları ara11ndı 
\ukııa gelmiı olan bıdise dola-
yiıile Türk maıbıııtının ittihaz 
etwi§ olduğu hattı hareketten 
dolayı hayret içindedir. 

Bazı Türk gazetelerinin ec.la 
~11>1 hayali haberlerini ve lıuıuıi 
maksatlara müstenit muataleatı-
nı izah etmek müşküldür, çüıı -
kü mevztııı balıiı hadise iki ala· 
kadar tarafda bir kaç günden· 
heri taefiye edilmiı bulunmalı. , 
tadır ve muhtelit Yunan Bulgar 
komisyonu tarafındın tanzim ve 
ur redilmiş olan protokol teeeıü · 
fe ~ayan olan bu hadisenin ne ıi 
lıi ahval vr ~erait altında vııkua 
ıelıniş oldugunu tenvir etmiıtir. 

Bulgar hudut muhafızlaıının 
ecnebi propoğandanın teıiri al -
tındı gayri kanuni bir ıurette 

hududu geçmek istiyen Bulgar 
pomakları takip ederken keıif bir 
sis \e kaı anlık içinde aldınarık 
'e iıtemi}erek bir kilometre ka 
dar \ unan arazisinde ilerle mi 
olduklermı bir kerre dahı ta1rih 
etmeii vazife addediyoruz. 

lzmir bayanları 

lzwir : 8 ( A. A. ) - lzmir lı.~ · 
dınları 1&}lav seçmtk ve ~çilnıel.: 
hakkının ,·erilmesindrn duaau kı 
vançlarıoı ı;ö•teriyorlar , Bııgüıı ıı~ 
Halkc' inde toplandılır. Bafkaı·ı teu. 
liklrr ·ıpılaca ktır. 

Antep : 9 ( A. \. ) - Şehri
mizde Halk Fırka-. ocak kongraları 
bitmiştir . Yekınılıı nahiye l.ongrı
laıı h8 lı acıkıır. 

llalkevindr itç ııııl'lı lıı~ilizt•e 
kur u açılmıştır. 

Antep : 9 ( .\ . ..\, ) Kili ıu 

kıırtulu lıayrııııı rliin kili"lf mera· 
ıimte kutlandı . Ge«e bir balo ve· 

rildi • 

, __ Yurttaş!-~ 
Bu ayın on ikisinde 
tasarruf haftası baş
lıyor! 



Firtik : 4 
~-

ıı __ B_e_l_e_d_i_y_e __ i_I_i._n_ı_a_r_ı _I' 
Belediye başkanlığından : 

Bir fen memuru aranıyor 

Adan3dtı Numrotnj işinde kullanılmak iızer~lhir len ınemurt1na ihti
ya~· vardır. 'l aliplerin Nafıa fı'en mektebinden mezun veya harita ve 
nuınroLaj itlerinden anlar, veya askeri fon kısımlarından mezun olması 
l~ııındır. ~hliplerin tercümei hallerilc birlikte hemen Adana lıele<liye-
@ine müracaatlıuı ildn olunur. 4825 9-10 

Kanara için bir kompressör setin ahnacak 
Be)cıliye Kanara ( Mezbaha ) sı İçin komple bir yedek kom

prossörün satın alınarak yerine konulması kapalı zarf usulilo ekıi)t. 
meye konulmuştur . 

2 - 15 ikinci kAnun 935 salı günü saat on beşte Bale<liye encü
meninde ihalesi yapılacaktır . 

3 Şartnnmeler Belediye yazı işleri müdürlüğünden Leş lira 
mukabilinde tedarik olunabilır. 

Taliplerin 14-ikinci kdnun - 35 akşamına kadar ttıklif mek
tuplarını ve yüzde yedi huçuk teminat akçalorını usulü daire • 
ıinde BüleJiye reisliğine vermeleri illin olunur . 4822 

7--9-10-1 t 

1 - l lülıumtt binası önünden Taş Köprüye giden yolun parkeye 
c Kaluırıın » uağiştirilnıesi için Toprnkkale yakıntodaki taş ocakların

tlan çıkarılacak • l 10,000 » taş kapalı zarfia eksiltmeye konulmu~tur. 

Bu taşlar, ot.uz beş bin, otuz beş bin, kırk bin olmak üzere Ü{: kurup 
olnrok ayrı, ayrı müteahhitlere verilebileceği gibi isttıklisj zuhurunda 
hir kişiye de ihale edilebilir . 

2 - Münakasn, 1-1-935 salı günü saat on beşte belediye encü
meninJo yapılacaktır . 

3 - Talipler, ilk teminat olarak, teklıflerinio yüıJe ytdi buçuğunu 
para olarak veya bir banka mektubu suretinde verebilirler. 

4 - Münaknen şartnamesi Fen dairesindedir. isteyenler oradan ma-
h1moı alabilirler. 4829 IO - f 4 - 19-23 

itfaiye efradı ile temizlik amelesina elbise 
yaptırıhyor . 

Belediye LemizJik işleri amelesiue seksen il~· takım elbise ve seksen üç , 
dfı fotin ile itfaiye efradı için yirmi l.ıeş takım ve hademeler İçin on ta
kım elbise nümunesi vechile kumaş ve imaliyesi müteahhide ait olmak 
uzcre kapalı zarf surctile münakasaya konulmuştur. 

lhnl"si Kdnunu evvelin 18 inci salı günü saat on beşte yııpılocağınılan 
tuJiplerin o gün belediye encümenine müracnotları ildn olunur.4789 

27-2--6-11 

(Türk SöJJÜ) ---
Alsa ray • 

sın em ası 
Bu akşam 

e\·yorl.: opuaııınıo cmtıalsız ıt-ot"ro dün joze wuıika ıarafıodan ~ıplak 

aeıklar filmine nazırı olarak yıpılao 

Şehvet Adası 
Filmini görmelidirler 

Baştan ha ıa emsalsız muzik, şarkı ve tabii güzel.liklurle 1ıreren lıeye

canlı ve görülmemit bir macern.4824 

ilave 

Dünya havadisleri 

Pazartesi matine 2,30 da 

Uğur iş • 
evı 

Borsa yakınındaki Emin Pekmezin ,.Sürat komisyon 
evi ,, ni yıllardanberi piyasada komisyonculukla tanın· 
mış Abit Osman ve Saminin el ele vermelerile ge· 

nislettik ve kuvvetlendirdik . 

Hıırada11 Tiirldyenln her yerine vullecek mal sparlşlerile 

lıdarıadaki tüccarlar tarafından bize teslim edilecek malları alıp 
gönderme ve her yerden gelecek malları şlmendiferden çıkarıp 

salılplerl11e gellrmt gibi komisyon işlerini çabukluk ve ucuz. 

lukla yaparız . 

lstanbuldaki bat AOazade vapur ve nakliyati umumiye anba· 

rının Adan• •c•ntahOını da yapmaktayız . 7-9-10 

--------------·-----------·--------------------------~ 

Ziraat mektebi müdürlüğünden . 
18-11-934 tarihinden 8 -

12-934 tarihine kadar yirmi gün 
müddetle münakasaya konulan 
(35-50) ton Kütahya veya Ereğli 
maden kömürü ile ( 3000 ) kilo 
kuru çam ouununa talip ıubur et
mediğinden 8-12-934 tarihinden 
itibaren bir hafta müddetle müna 
kasası uza tılm 1§ 16- J 2 - 934 pa
zar günü saat on dörtte kati ihale 
leri icra kılınacağından taliplerin 
o gün viltlyot Ziraat müdürlüğün · 
de müteşekkil komisyona müra
caatları iltln olunur. 4827 

Seyhan Natıa başmühendislilinden. 
Dört hin sekiz yüz sekiz lira 

otuı kuruş keşif tutarı olan Fe
ke-Kozan yolunun 55-1- 000 nci 
kilometresindeki ASMACA köp
ıüsii tumiratına talip çıkmadı · 

ğın<lan eksiltme müJdeli iha1t3si 
934 senesi birinci klinıınun 20 
inci perş~ınhe günü snat r..n bir
de vildyet ılaimi encümeninde pıı 

zarlık suretile yaptlmnk üzort 
bu tnriha kadar uzatılmııtır . 
Talip olanlar bildirilen gün ve 
saatte viltıyct daimi encüme -
ninue bulunmaları ve keşif ev
rakile şartnameleri "e mukave· 

Seyhan muhasebei hususiye müdürlüğünden • • 
ılename suretini görmek ve bir

likte gösterilecek evrakın ne
lerden ibaret olduğunu öğren

mek üzere Unşmühendieliğe mü· 
racao.t etmaleri ildn olunur.4823 

Cinli , me\'ki ve lıuJuJiyle evsafı snirrııi oşağıdn yazılı cmlAkin mülkiyeti &\·ık &rtırnıa surotile vo peşin 
para ile satılacağından ttıliplerin yovmi ihale olan 20-12-934 perşembe güoü saat onJa, t;o 7,5 dipozito 
ak~·olcrile encümtıni vilılyete müraonatları ilin olunur.4802 2-6-11-16 
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Yemeniciler \~ arş181 

Babı Tarsus 
Paşanebi 

,, 

7_ 10-13-16 

Tarsus belediye riyasetinden, 
~lakem camiinden l~ hanka11 

önüne kaJar ve Ziraat hankası 
önünden Jua tepe mektebine kadar 
" 4095 ,, lira bedeli keşilli bozuk 
yolların tamiri kapalı zarf usulile 
20 gün müddetle münakesayn çı
karılmııtır. 1- inci kAnunun 19-
uncıı {'arşamba günü saat 14 de 
ihale edileceğinden talip olanların 
şartname örneklerini belediyemiz· 
dı-Jn aramaları ilAn olunur.4828 

10-14 

Yitik 
Mührümü yitirdim. Yonisiui ala

cağımdan eskisinin hükmü kalma-
' ılığını iJAn eylurinı. 4830 

Durmuş Fakı mahalle
sinde 52 numaralı ha
neJe mütekait tloklor 
Ömer Faruk zovcesı 

Ayşt! 

Asri sinemada 
iıib•,.. 

10 K~uuou evvel pazartesi güoü akşaınıodao 
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fimlAki milliyeoin 2~0 
Hacı Seyitler ile 
mü~terek arazi· _J 
ılen ıürmüşler . i ~~~ 
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llazineyo ait yokarıda cinsi ve miktarı ve ağil~ar; z .~~ 
4_: 12-934 tarihinden 4 - 12-936 tarihiııe k9 .~niJ ~~tvj ca 
icarları 24- l 2-934 tarihine musadif pazartesi gu ,cı~;,.. da 

saat 14 de ihale edilmek üzere yirmi gün mütIJ~ll~ ııaa' ;\~ 
karılıhğından taliplerinin MılJi RmlAk idaresıne hı 

olunur.4817 6-16 
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Beher metre murabbaı arsa 
66 arşın temnmı 

Orozdil.ınk nivarı 

Adıına sokağı 
Eski Hamam 
Akkapu 
Yemeniciler 

Hizmetçi kadın --------------
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1/3 Hissesi dükkAıı )J 

1/3. Fevkani ma tnh toni <lort odalı evin 
1 /3 DükkAn Edirne hanı oiverı 
1 /9 Herber dükk4nı :;aathane tu1111 

~ukur Mes~it 
Rnhı Tarsus 
Bü yuk t)arıı 

aranıyor 
lı;vde hizmet etmek için hir 

hizmetçi kadın aranıyor . Matbaa -
! mıza müracaat edilmesi. C. 
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