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URUŞ 

Bana göre 
Öıedt>nheri kamunun bildi~i , 

•nladığı, h:.:llğt or, ıürkı;e •özlt'r 
dururken; .-li kalem tuıaolnrımızın 
bir çoıundıı. gUzP. hatan bir özenç 
Var : 

e apıtı ylpıl> hiç lşidilme· 
ıoıı ve ah ılnrnmı§ (izleri yozı içindt' 
sıralanıak 'c höylPı'tı de 'ı""'nilik \f' 
b'l . J 

1 •• 

s 

Yüce Vilayet katının Buyruğu 

erkek yurttaş Her 
Pantalon giyecek •. 
-------···--------1 l 1nlik atmak .. 

Ounk(ı Kuruıı uozetesiude df' 935 "'eoe i ikin i karıUD ayından itibaıco ' daoa .. elıri ile meı 
~:lı~eru ~-re Geneler Dirliği hn~ko· kez kazasf rıa bnğh köyler b lkıuıa { aradoo ) giymeleri 1 \ iln) et 

1 ı:: arlli;ada larımıı bu un b nzn L murni f tdi i l , e ( Vilayet id re he 'rfi ) k roriyl ya ak c•lilmi 
ep)ebi bir dil<'klerini okudnın · 
•ylavlaraımzdan I Mchu lnrımıt<lon) 'e bir ene nra Hrihnişti . 

ve 'l'ürk dili orn ıırma kurumundan Hu miidd t 935 ene i il iuci kaoun a) ındn hitc ek \e ya ak 
unu i te}orlnrdı: hükmü t.ıhık edim ~e ha lanacıktır . 

· ' •. ~rkek ycriııt' •Er,.' .Kadrn }C· Bunun idu İkinci kanun a}ından itibaren üzeri rin leki knra<loıu 
rıne dt· "Arı,, adi rııım kullamlnrn)ıf) 15 

Yayıluıo ıııııı 008) lnıımn 101 .. ,, bıo.kıp pnntalorı gi) mek ure tiyle medeni kı) af ete gir mi eulcrdeıı 

1 Gel g lelim ki " Kadın ,, söziı idare he ·eıi karari) le ( 5) b lir dan ( 25 ) irrni be liroyA k dar 

0 ti hirk e oldu u ihi Nkek öıu dt> pnra c za , nhnnr ktır . Bu r zülnrn knr l ititaz 'e temyiz hnkk1 
Y ece ôz ] Urkccdiı Şimdi • bu oz k 

•• 

. 
lneboluda 

Yoksul yavrularımıza bakcm 

1ııeholu : 9 ( \ . ) H 1 
Ki'\ i tukir kiııı l' ir. tnldıc·lere lıircr 

gi.ın ııru ilı· ıcok , emek da j?HlllB) ı 

koı nrlo ıırıııı oldu~u nelen bugiik ilk 
defa i5 } ok ul ~oruğn ev alomıodu 

rmt'k \•eril mi ıir. 

Ev ia hıı k.ırurıııdan t•\ iu n t 

lebf'lrr lıugun Pınekccu eour~ H 1· 
ke\'İ idor,. lı ) ıioP ff f'kkur lmı 
tir. l'..\ hu }DHlıııın d um t'ıltel'k 
, e lıa rnuıd ı d O)rıC ı auu okl rı 

.. , ,jodıret•rkıir . E\lıı bu )Old i 
ç )ı m 1 t hrinıizdr g nrl liır nl ıkn 
u aııdırmı "i • lırrk in ınkdirim ka· 

z nıuı,ıır 

Samsunda tış 
ticaret• 

J Ütkce v kamunun. bilip kullaııdı· yo tur · 
eı ôılcri ne di)c drği tirmrli hil • ._'oıı defn otar k umuma Han olullr . . ) Bu ll) il) •nem ki?,. , ___ =-' ____ .,... ____ ...,.cı. __ ..,_ __________ _ 

• ~ ilk eıli gtinıııı<lt> nı uodou ) o· 
Suıır 'Kodııı., 8 ÖZÜ Uz ıiur bun· lıaıwı ulk ll'r. ııondnilt"'n ıırunlt•r 

dQn ırıni ıki yıl dııcc, ilk Türk Q· Amerikada Konyada su nulımlır : 
~aklarının a ılıp çalı ma~a ho~lndık· 1 ? ~ loıı \ıp iıol)B) , 400 ruıı 
~h da iz 8~ ohm- Zi n (.,ök· neler o uyor Bir çok araziyi sula- rp Aluııut)ll)B' 38.5 ton Bıııtdo\ 1 
l'tn hır ö lc.,iui dU iiııdiım . Gök Hol ııda , 800 çu, 111 kf'p k Aloı ıı· 

alıı öle ani ımı il: \o iu 1011 9 ( A) Hukumet mak kabil olacak R ıı. 50 ıındık ummıa Alınarı)O, 
d ., .... Kadın ' öı Türkçe bir söz· lıiııüu ıııenılckcııe n ıı ruru u mod Kouyn civarında Kaybü) Ü li JOO ıorı rıohuı Juıl)tı) ı ' 200 andık 
, ür · HUrmtı t'luıck manaeına gelen deler<' k r 1 i ili ı; ça 8 giri§ilnıi;ı· <'•'\iZ 1 1 m rikn o , 40 andık ce· 

•d k d J t 1 Ö) ilud il 8 kilometre cimalinı:J .. •nıa •· nıa arın nn >8 P1 mı llr ıir. Bir ~o gf't.ici \e diğı ı .. atı ılor " ' \İZ içi lıol)ayn . Pi)O oda canlılık 
\e "llurm ı de~f'r lıir vurlık,, de ynkalıınını lnıdır . Hunlar ara ındn Ayadağı me kilnde )Ppılau ıctki. \tırılır • hkin w yumurta fiyatları 
•tıckıir . filrklerdı· kaılına hu ad kadrn. t•rkek, ıalr·lu de vardır. katta buracfa çok bol ıoiktardn i ırklidir . 
Vt-rilirkeu onların yanı ita mdaki f. Bir çok §ehirlenl~ baakml ı )8· u bulunduğu anlatılmıştır . Hu 
'•ndı, vurmak nıırno 11111 gelen "Je· cı1 1111 .. ,.e kodm. , rkek 400 Li:U 'u· 1 ] k k d 
de ~ · ' "U yera tım an a ma ta ır. oataJ· tı., mı darındım •Zen,, rleowiııir. elanwı§lır. 
U ioıdi kullandığımız ·•Ziucir11 özil ıı ıunıcu muddelrr daire i om tiye ioden onrıt lazım gelen 

e 
1

'ZP11gir. } ani kodııı ha lnruaga "fi bunloı le ugnı m11nın aorak lıaı· le i ata bışlanucaktır. Burad hü 
·~•hn demir halkalı hit bağ d,. loııgıcıntlu bulnndugunn öyleuıiıttt. ük beııdler yapılma ı dii iin'l 

rıı kıir 1 
\ i ıon O ( ) Çin ile K• lüyor. 

ıı)a Gökalıı htı lıaılungı~ı:uı ıuı lıforıııya •raııında Pauamrrikarı "r U)'Un Çok bol olduğu aulaaı· 
llıruıı hrüıtiiıth diı flıı .. t•lt•rı' f)lır"d.. H~S 1r.uınpanya11 15 bin 11.ilonıl"lrr I B ,1 I. k .. 
t "' " .. " •) or. uı u1111 }ır Çö ar azıyı su ıturı oaadı ahlalrhlil&t 1,t-1 r.ldı gOı. ıııuulııııında lılr han lolo aı;ın• ı 
il '* e "' ı ı. d ı · ı E lam.k kubil olacaktır. 
• 
lu:torutn. loıı iıeıı ktııdi pın llllB, ı fi nıınıt•-.ıe it. nletıH lla r Yl')'e 

ıug(' Ü knnıpaıı\u111 da Kaliforbİ)'• - Ha· 
d Hl rııııO~timiıı dil tlt•\İrinıiıı , 0 ,olunu ııçm k j ll'mtktf'Jlı. 

f•n 1 İnkılıthındao 1 • " ,. ıılııı ı A ) p ı 
lil ' \ aoiugıoıı 9 ( A o 1 U· tıu. \I' ı ıerııı• koıııunuıı anlı11 ıtı 
O ı 1 ) U§ttır ııeıı ıııttdde ıicarcıilr• ıığttt§ıHı 

1 )'"'İği fiılı>r olauıı .• ala) mı ku 345 ı•rkek H 71 kadın akalaııuıı 
egından ıhıup ıtlmak \,. l rl lrdrır , e olcı oıoıııolıil 11111 adl't<' f'!mİ tir. 
'6yle \'(• lıü le eııi özlı r ko:t 'akulonım zebirlrumiş kiııı rlrr ı·r· 
nıak • .• ,, •İbi lur ttıılıım 1 ııılirıB 1 he ı lıırakılmndau oııce ıeıfovi rdi 
''•kanoıyorunı . () lr İlif' ıJuı up ıhı lı f'eklrrdir. 

;,urken, öı gelimi, •• Kanın ••• ı.! ••.ı." M. Hanri Branje 
rı , ı • f rkrk • ı ıııp • r..ı .,ı 

Yok bıhncnı onıı ınıp hlınu almachı 
hir • ıg r fi\ da J olnıadıgını dnıu 
11 tf'k O)& ıınıaı denk aıuk olmaz 
ıuı ki ! 

4\acl A.lwcrdl 

-·······-
Gazetelerin sıyasal 

düşünceleri 
Lonclrı: 9 ( . !\) lmtlıır nıııaı 

kou eyi i ıir!k için 1. Edf"n taı af ııı· 
dıo \ rileo kararı go:ırıelrr ivi kar 
ılanıı lardır . 

unda linıe gazete i uluelar 
d •rrıcğinirı arda köıii lıir de\ renin 
lelılıkeJeriud"u knçınılmı olma ırı 
dıo cııUrii ~inç gö tt:'rmekı dir. 

Gaztc ) u(;o in\ 1ocar ole a 
•ııaıııazlıgınııı i ı hir un ıtı• ) iırii 
111 l"lue o lduıtu nu ku~ drdnf'k lıu 
~orlutrurı ulıı lnr dl'ı nell'inin kcır ı ınn 
~•koıı zorluldoım eıı oğırı oldu~ıııııı, 
lıu iıilıarln l u uıe rlrniıı iyi hil' ıı· 
tetıc vurlıtulme i ulu lar d rne~iııe 
ltJ bllyilk: bir ennıl' fır ılı \('rPce· 
~•ııi hildırı ı ktedir • 
I . Olı n <'I' eozetı i de logiliz ko· 

1111 r ıuin , 11 ıur} ı mr tir irıd ulu 
~aı derrıe ınıo mu .. ir oldu,..ıı hak 
tııd ıınd(' Time in dii ııııce ini 

oııa,lıınınmnkı dır . 
Peri : 9 (A.A) GazeıcJer la· 

~ar Yugo ı , nnlaırmornıızlı~ı lınkkın· ı 
(1° Ct•ncvıı uin uz c rl'I H'riri oloıı 
' 

1•11k 1 l 1 çah m ırıo r Ameu ıııe elen ıı 
~ it ıuıııiyeıi ·he lıilı lıır uzliı ımı o 

11 lııılunoc ını ıımıııaktadırlıır. 
1 <' Jurn 1 gezeıı ı di or ki : 
l){ıııku .ılı nıu ıılıı lar rlnnl'~i · 

••ıu b . 
b ır e apaca~ıııa rtii\ ı•nerılerı 

1 klc'ıuf'lt·rirı kar ıhk olmodı~ıoı er· 
,1'"'1~f' İİ) lf'ı rk l:izııııdır. 1-1.t•ırkrı 
tr 111 kı M. Lava) o le\ i ıle işi bir 1 
trel• ye kadar l)dıulalwııur. 

Pa~iı 9 (AA) 1aıı <lı§ i~lni 
l..onıi onu h kanı M. Hnnri Ut>rarı 
je rmhalık hareketini lıokkındaki 

Yuğo 1 \ muhtıra H ııoıa i le Ma· 
car kor ılığının ıt ıllıtrını komi )Ona 
lıildiı nıişıir. 

Konıi )Oıı Hulkuulıuo idf'ırk 
purll'mf'ıılonurı on konuıı ıoplautı ı 
idn lıir rnpor auıklıınHlHl 1 l'df'n 
Plf'zuni ıııemur c·ımi tır. 

Bir Alman siyasa ada
mının ııydışı 

Bohuın 9 (A )- De' let bn· 
kauı 'e 1. Hitlerin ruürııe ili M. 
Huclolf He hurndn binlere· din 
leyiciııin önUndeki O) le\ ıı ıle rle· 
miştir ki: 

l'rn11 nnııı \im. il) a) n kaışı 
gt.illiiAfı )Oln de~h·tiıiJm" i \1-
oıan) a11111da l 'ran mc ele i kaı • 
~ı ındnki gıdi ııin ıl gi,.me ine 
u 0 ur \ t ıerf'kfir. Biz Almanlar 
imadan bô I<' Hulıt un i goli .ıra· 
ıııda ınt11ri olıııı du lindu~ürııüı 

gibi l ı ıı um lilkenıızi lıeı tür-
lu Çtre ba" \Urnral )tlk cıuıeJ 
i tt:dı rioi dü Uuuıu\oruz. Bugtin 

ı ı}ornz ki, l ran il aıılcı m 
miimküuıJür. 1 rao ız r ki sav . 
"'ılnrıııın Ö) }evleri ' cliger mem· 
h:ketler e ki a\n;;çıl r nın kar~ı 
lıklnrı 1Jizim lJ rı e\ er parol 
ıııııı bize kar ı doğrulmaktadır. 
~erğin hir H~ telılikP int inan· 
rm ormn. 

Bız \lmanlıır dış )El anın 
clegi ımir i iıkundle dü.iınl"lıi 
liriz, ulu larrn hnı iki nıüme ıli 
olup da ava a doğru yürii} en 
me ul devlet adamlarınııı varlıgı· 
ıu sanmıyorum. 

Demir yolu inşaatı 

1alat) arlan n., arhekire ka 
ıfac.Jar hürün demiryolu iba)e t"<liJ 
mcktcdir. Bu 'ol Uzeriııdc çalıwıl 
waktadu. Ağn lo a doğru hatlııı 
Oiptrdckire urırığı auta ılwak· 
Ulılır. Hat, DiyarLekirc bir kilo 
metre nwufctleıı g~çtcektir. le 
ta onlauıı İn§uuıa ha:.:lammştır. 

------·-----. 
lstanbulda kıf ve 

zelzele 
1 ıuul,ııl : 9 ( A. A. ) 'ıfır 

ılı·ı ı> t:i horareıe \'c deniz t'\ İ) e iue 
inditilıııi huruıııl'!rı hu ııhah oat 

11 ı~ 768 !l dneC'f'İ hoıarrt aar 7 
dı• 8. 5. dı rtcf'i lınrareı eAal 14 \e 
6. 5. 1. nz mı lU. .> .. guri 4. 5. rUı· 
ı;ar puyıazd 111 t ıımitıir. A~ 1111 iıraıi 
ani ı·de l) nıı·rı ryf• kudor çık ıııı ... ur. 

Buguıı hulı ~not 6 JU ıııı 6 
10 16 w·cı• nırrkc zı lımırıbııld il )00 
kılonıı ırı· i ll'cn\ iız ı ııui cıı lıafıf 

lıir }<r ı ıntı ı dıı)ulımıı:tuı. 

Birlik kapatıldı 

Biı' Fransız gazetesi mem· 
lekete giremiyecek 

\ııkar ı : ( \ . ) l ı ııılıııl· 
el ı çık rıloıı lı fııılık ulıı ... ııl Lırlık 

r-
1.t ı inin ın mi k ıin ıç ı\ ~ın ı 
1\ l ıı ı ' zıl r zdıı!md ıı ulıırlı ıı 
'ıl mudd ılı' lı pntılınn .. 11111 , r Pıı 
rı le çık rıl ıı Po llıdn u\ ı ~ıi 
g ızec inıu dt' ıııeıulekı ıınıiz ulı \ • 
lıiııdı• }tıı~ılar ) zmn ınrluıı oıııru 
'urdıııııuzcı okulın ına ını lırıı \.-. 
&..ti ı ı lı t•ıınct koraı verilıııi ıır. 

Siirlte sa) lav seçimi için 

~ıırı : 9 ( A. . ) ' a l I\ ı·· 
,;iuıi onıklıkl ırı ılcrlt'nıekıcıfır. ))ef· 
tı rll'r lıitmı e.,;İuıP gitt c.:eldC'riıı ıt 

ı ı 1 cllı olıııu ıur. Buna eOH' !ııııl· 
tPn dör ı n la\ ~ıkor ıı~ı aula-ılıııalı.· 
ıadıı . 

Bolu bayanları 

i
l Holıı : 9 ( A. A. ) l'urk kı 

llınınıı n'lıw ı çmtk \e eçilıneL. 
onrrıinin 'nilme iodt'u hüyük biı 
11~\ ın~ du an Bolu hayaoları • dUu 
gf'C•' Ha1kt-\ inde lıir ıoplaulı epa· 
rak lıu öuruiu ü I'. ılrReri cizerinrlo 
kouıışnın lardır . 

Uayunlur AlutUrke 'e ülke ulu· 
lurına tt-1 ıır.ılerile sa\gılarını bildir· 
miılnıli r . 

Muğla da 
Yeni bir yol yapıldı 

Muglu : 9 ( A. A. ) tukt"I· 
leL: i çioin ollarda çalı ma zamanı 
lıituıi rir. ) apılan be al>a göre iıçi· 
ııııı tızclı· kırkı i_r. gelnu•mi ıir. fır 
gl'lıniyı•ııJ,.rıin i lerı p11roya çevrile· 
cf'.kıir. Uıı ı•arıt ile Fe)tİye Köyceı. 
oraamduki 11u df'liklerile daha haıı 
ı lf"r apılacokrır . 

f\.IS) cı de Fı·ti) r uraeıııdaki )Ol 

gdip giııııt-)ı' R\:ılınt.ıır. Bu )Oluıı 
ıoprok di17.ı·ltilmrilİ hitmi~ıiı. Yalnız 
kiiprıılerl~ u dt'likleri kalmı ıır. 

halyada kambiyo inhisarı 

Howrı 9 (A.A) - Dün İtal 
'ada lıir kıınbi) o iuhi nrı ilıdn~ 
cdilnıi lir . Hlitüıı hankılar ee 
mi yet it r 'e nıüt" t eler Jtalyan 
ol uu, ltıl) adrı yerlrşnıiş bulun· 
ııun ecu hi memleketteki kredi 
lcıini e<'ıu·lıi mcmlekctl~rc )Opı 

lnn ıııiihadele ile ınillı rr. titii füı 
fenµ ctmİ}' mcchur olacakler 
ılır • 

Hu u i e hn ı la oıı gün oııra 

im uı c bm·i) et,. tabi olacnk1nrdll' 
Bumlnn h ,.ka ltnl) au teb sı e 
ı c 11ihn} ·tıı ti il C\ vcl elle iude 
kı lıultin <'slıaıuııı ııuktnrıoı ini 
dirm k nıel'burİ) eıindediricr. \k· 
F<İ tnktınle pnra erza ı ' rtcrklcr 
v" nılaJı:ıra lehcır oluuacnklır. ------. ------

Yazım işleri 

Sa} lın eçinıi iç n ~ rmıızdıı 
dı i 'ur lla. larıtı ·ayımı dün de J .. 

iiriitiilnıiı ,lür. 1ılıalle1erıu 'a 
rı rnılıu çoµu ile mukez koza lw 
lerı tiim bıtmiştir • 'ıi. arınıızda a· 
zıuı lıugiin yürfinerek bilirı · 
lecektir. 

·- Yarın 
lkti!llt H' tasarruf hafta ı lıaıh· 

or . Dö eme ocak )apısıuda yerli 
mallar &t•ı·gi i açılacaktır . 

=fil ™ 
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Marsilya kurbanları 
Muhtelif ulusların murahhasları 
hadise etrafında düşündükleri -

anlattılar • Dl ,,...,,_ 

Ccu vre 9 IA.A} - 1. Lnrnl 
dlin J on ey•lekı bildiriminde 
Fran ) oğu in' yauın } nındadır· 
) ogu la\ ya ile birlikte \urum 
y mi tir dedikten ourn unları 

oylem ,.tit· 
Dlizenin bozulma ıu ıı onii 

u g çılınek Uz •re güç kull mıl -
hılır. Cirıo et, bir sı) n a alemi 
olmamalıdır. Kon ) lı rekt!tl' 
gLçmtıi 'c im kocu~uıadıuı ulu 
JEır nıa ı Lir ceza tobiri çıkmalı

dır . 
i. Len nidan oııra BnrorıAlo 

azi, krnl Alek amir ile llnı to için 
)llZılan saygılara İtel)OD Leyeti 
murahlın nsı uamıf\a iştirak <'tle -

r k 1. fo oliniuiu İtnl} auııı i 
birliği v barııo i teği ile lınreket 
ederek konuşmalara girdiğini öy· 
leıniş ve demiştir ki: 

Uluslar dern'°ği korkulu ah 
\alda yeti~tirici rolunu yapma 
hdır , Önümüzde bir ulus duygu· 
ıuudan 'e onurunclın yaralıyan 

1 çok ağır bir suçlama vardır. 
M. AJoazi şikayet hakkında 

derhal \'C tam bir tahkikat ya · 
pılma mı i itmek 1acaristan için 
bir önen ''e yiiküm olduğunu 
öylemi§, Bundan sonra Macarb· 
ıanuı aud laşwaJarı değiştirme İ· 

yuaeını geçerek konseyin zor· 
balıktan bambaoka o]an bu siya· 
anın barıfc\'Cr mahiyetini doğ 

rulayaıı Macar murabhasıoın bil· 
dirimiadeıı sadece bilği almayı 
yr ter sayması ~gerekeceğini söy 
lemi§ \'e demi tir ki: ltalya and 
laRınılaunın kurunun yeni gerek
lerine uywı ı gerekliğini ber 
kesten önce bildirmiıtir . Çuokli 
bu bırıt• eağlamlaştıı mak için 
en İ) i çaredir, fakat bu ııyma meş· 
ru fCkıllerle )&pmalıdır. 

ltalyarı murahh111 ltaJyaıııu 
t. La\ el tarafnıdan ileri şUrulen 

zorhalık kurallarıua kaı§ı ulm1lar 
arası İ<'roat mcııele!iııi ehemmi 
yeılt· tetkik edeceğini hildirnıiı 
tir . 

lluudau oı1ra aöz alan M. Lit 
vinof 'akalar hakkındalli düşün 
ce}eriui r 01Jf8)1R sakladığını \ 
fakal Yoğu ]n\} a ile J• rao nuın 
kou t} in hükınüue baş \iUrmaktn 
ônenH oldukları düştirırc ind 
lmlundu~unu hyJiyeıek tethi 
kuralı luıkkımla görü leriui anlat · 
mıştır . 

1. Lih inof ferdi zorbalık ku· 
ralıuıu bıllırı n Hu yada yopılmı~ 
oldu •lmu Ö) li) er k lbunun kı 
biı t ıih esini )&pmı 'e demi 
tir k. Bir , \ n ,t nberi ort~ya çı 
knn 'r n çok iıt rakar bir ma 
bi) el Jau daima y ba ı ı toprak· 
Jnrd ıuıklnn u ekıldeki zorba 

lık kurnl ınd mıancnk lik nlı ve 
lıicld c du)Rbilrrız hiç bir d vld 
iki ülke nrcı ı•ıdn anla nm maL • 

lık onunuınn 'nrnu bu O) dan 
lul'eketlcri orıı) lıyamoz . 

Martııly cinayeti ulue1ar ara· 
ı;ında Pnriııı cchlikcye koymuf 
tur. Uıu Jar deıneğiuiu ükümil 
de Parııi korumaktadır. Bu alan 
da ulu lar urosı birlik gerekliği 
a ikardır. 

lugılıı ,murnbbaeı M . .Edeu 
'\ o~u Ja, ya ıoa iştirak ederek 
bugUokU §artlar içinde bu mı • 

lıi) ette ' knları ükunctle araıtı 
ran hır kurumun 'arhğından o 
türü kt'ndimizi mntlıı ayabiliriı 
demi lir. 

1 Eden uç ortaL:Jarındau 
h ı•l rı mr,kuf 'e tahkikat he 
um: bitmemiş lmlunduguudın bu 
hu u ta ha en bir fikir <'dilinm~ 
i çok zor ol Jıığunu söylemi§ v~ 
onr )' oğu 18' ya tnraf ından ile 

ri siirüleıı ve zorbalık kurnlıoııı 

geuel surette ortadau kaldırılma· 
r mesele ine geçıni tir. 

lngiliz murahhası ığınma ci 
uenini ele alırken diyor ki: 

Bu öoen her • İnğiliz için çol 
onuk (Aziz) tut, fakat erb~stlik 

ile erlıe rlik kerte ıni a~an hal
leıi hirbiriııc karı tırmamk g~ 

rektir. İngiltere :hiik\ımeti keıııdi 
topraklaıı üzerinde başka hir u 
lu makamlarma karşı şiddet ha
rt keli anaklaomaaıııı göz yum 
mnmaktaclır. 

M. Eden asıl olıu şeyin kin 
\e garazları çoğıltmadan bir yu· 
muşu ~hava eis içinde yörümık 
o 1 d uğunu bildirmiştir. 

1. Eden den İıı.sonra Lehi tın 
murahha ı öz alarak • farar ve 
) o4uılav dostları ar1sıada bulu · 
uaıı memleketin bu İfte objektif 
geclişini koruyacatım ve bu ka 
bil rina •etlerin bastırılması i~·iu 
devletler l:\rA ında kareılıklı rii 
'cıı veren yDrüyücü tetbirlerin 
aranıp arrmıp bulunmasında i~ 
birliği anık olduğunu öylemittir 

'uika t kurumsağlarını Myg, 
ile nunn diğer ıoylevlerdf'n ıon 

onra konuşmalar pızarcsiye hı· 
rakılmı tır. 

Avusturya - Macar 

\ aşiogıon 9 ( AA ) ~iya11I 
uıalıufil 1\locaı Yu~o lav hRdiı~
lt'rini ôzeule gütmektedir. Macırlı· 
rııı ) u5o lav)•aclaıı çıkanlm11101 
protc tu eıti~i do~ru de~ildir. 

Gizli şeyler 
l ondrA 9 ( AA ) - I>ün •lı nı 

ı;ı kan bir lf'hliğdt" ingapurd• ıçıl• 
çıkarıldığı Japon caeu hık çılı1m111 
h kkıuda Londrada biç hır rapor 
olrnınadı~ı bildıı ilmckıedir. 

fehliğdc 'irıgapur deuiz ve hı· 
'o mnıı vralarmııı gizli i<lare edıle· 
rtgi hnkkıntJn bir e iı lrnme 
mckı <lir. 

Asılsız haberler 
Hudnpt t 9 ( A) .. Plahiyrı 

tıır ıııolı fıl 1ncari tanrn )1 uğoıln 
hm knr ılık olmnk iızcrc tacariııım 
dnıı urdti~Uoe doiı çıkan hab«-rlf' 
ıı ıı dogı u olın dı~ını lıildınui , bezı 
~ uıtu 1 ' zeıelrri uıraf ından ortaya 
nulau lıu hııhcrlrrin aınl ıır. oldnlu· 
mı ıı\ lenıı tir. 

Oruçta 
Kurun bildiren 

Bu~üu glirı ı 6,46 dn doğacak, 
ot;le "znnı 11, 7 de. ikindi 14, 
22 <le kşam 16 35 tf", } at ı 18,9 
ele okunacak. Em ak !) ıe olacak. 

Şar muıaJJotı I elıln O~çıı 



Firdk : 2 

Deylt firtlkleri : -------
Türk Söd 

Öz Türkçe 
Acun genel ba· 

rışı için 

Karacoğlan 

($AR SAVALARI) 

Maarifte 
Şarımıı liıeleri ve orta mele 

tebi okutınlarının bir kıçının 
ders 11atleri arttıiıı için artı9a 

göıe kendilerine ücret verilme 
ıi kültür bakı11lığındijn viliyete 
bildirilmiştir . 

Hepoderd 
Ve gençlik teşkilatı 

Avrupı basım (Matbuatı) M. 
Yeltlçin Uluılaı cemiyetine , Ma 
caıistanl hakkında 'eıdiği notayı 
d•lgınlık ve eodlşe ile karşıla· 
ttiaktadir. Bunna içi.ı İtalya bii
kiımeti, diğrr devletlerin bu me
s~le kırşHınd• alacakları . hattı
hareketin aydınlaırmuını, iıte
mektedir 

Ôz Tüıkçemizin incelılılerini 
düşünür ve bunları birer, birer 
elden geçirirken Karacaoğlanın 
bize birer urmağan diye bıralıtığı 
deyiflerioi ateşli duygularımızın 

hat yordamı sayacıAu .. 
Şarlarda , lıcntlerde Türlıler 

Türkltr; lürelerini , düıünceleri· 
ni , geysıleriai .'Farslara, arap · 
1 ra yoluğ ederken Kuacaoğlan 
Uıı1far başında , çam kuruları 

İçinde , çadırlar a?asında . buz 
gibi pınar başında yalınız ulusal 
lıenliği içinde , güzel çoban duy. 
gularile yaşamış ve yaşarkeıı hiç 
lıir çağda Türk dilinin özlüfün
den bir kıymık ayrılmamııtır . 

Öz dil bolamadılığını yapmak 
istiycnler ; bugünkü genç Türk
ler : Bunun için Karacaoğlana 

lıir (Abide) dikseler azdır . 
Bu üolü , şenlı ozan (JOO) 

yıldın önce Kozan dağlarında 

Türkün ululuğunu yapmış v~ arı 

budunumuza bu arığ dilek yrr 
yüzü durdukça yaşıyacağını gös
termiş ve bütün bir ulustan say
gı ötleri kazanmıştır . 

7- 8- 928 yılında Çatalo 
lulcta Porsuk Hüseyin oğlu Ali· 
den dinlediğim şu deyiş sözlrri
min gerçekliğini göslerece\ctir 
umudundayım . 

Altı kız bir pıuara iniyorlar 
(Karecaoğlan) bu keklik sekişli 
kızların pınardan ıu içiılerini u 
zaktan gözdiyor . Kızlar gittik· 
ten ıonra çamları uğuldatan bir 
ıesle deyişine başlıyor . 

A!J lrnııırıılar s6kıin elli yrır
dııııdaıı 

Koç yiğll/er delı oldıı derdinden 
Öglcderı sonra da bellıi urdırı· 

dan 
Suydım allı gıizel, lııdl pıııora 

* • * 
<:ııııdu sarucayiıı l'almaııııı belı 
J:L lıılıı1J derecek Eşeıılıı gıilıi 
/Urısi haylı dıı, biri Dö11dıılıi 

Sandım ki keklikler , iııdi pı -

* * • 
narcı 

lİçıı ince belli , ya/pırtı gıızel , 
Oçıi ıısııl boylıı . kaşlarııı sıizer 

Fransada radyo J 

neşriyatı 

« F ransada radyo teşkil:itınıo 

fovkalade geri kılmış hir halde 
hulunduğu inkar ol•ınamn bir ha 
kikattir . Almanyıda beş ve İngil 
terede altı milyon radyo abonesi 
varken Fransadaki abonelerin u 
yısı ancık bir milyon beşyüz bın
dir . Bizden başka bütün büyük 
Avrupa memleketleri hakiki şu· 

mu! 1&baları ciddeo Uluslararuı 

mahiyette olan büyük radyo istu 
yonlarına nıalikdirler . 

F rausanıo Uluslar bayatı aben-
gindekı yerini alabilmesi için Fran

sada büyük ve teknik hakımınJan 
kuvvetli radyo istasyonları )apıl· 

maaı gerektir . Bunların proıiram·: 
ları cazip olmalıdır . Bu ıurelle 

Fransız diıılcyiciletin sayısı da der· 
hal çoğalacaktır . 

Makalede .Fransız radyo i~ 
tasyonlarının kifayet~izliğı orta 
ya konulduktan sonra dl'ııili 
yorki: 

" · · · Bu büyük gerilik göz 
iiııüne alınınca P. T. T idaresi 
muhtelif hizmetlcrı arasındaki 

inRicamdan ııüpbe etmek haki• 
olur . Bilbas~a nrşriyat, müdü 
rifet ve binalar hakkında bu 
~üplıc daha kuvyetlidir . Bu lıi 
ııalu hizmetinin haiz buluot.lu. 

Yazan: Yalman Yalgııı 
[ A. Rızı) 

Dedim ağca cereıı çölde ne 
gezer 

Emiııem çok içli. kandı pıııara 

* * * Karacaoğlaıı bııııu bôyle söy · 
ledl 

Aşkın deryas1111 . giiıııll boyladı 
Gıizel geçil diye pınar ağladı 
Acıdı yıireğlm , yaııdı pınara 

* • • 
Btlki türkünün içinde ıreçen 

bir iki arahca ıöz sonradan tür 
küyU dild•n, dile götllrenlrr ara
ıındaa girmiştir · 

Geri kalan ıözler hr le deyi 
tin özü adam'n yayla günlerini 
göz önüııe' ııetirecek gibi canlı 
bir örnektir . 

Porsuk Hüseyindeu o gün bir 
türkü daha ya 1.mıglim , Bu tür· 
kü de gene Karacaoğlaaın yanık 
ve oyaşık deyi,lerindendir . 

Ycır olıırnıuş zıi/ıiflerlıı larıyur 

Salmış yaııak/arı11 aralarına 
De dedim dilber sana ııı> ya· 

/\ışmaz 

Aarıarı ipek d/ks/11 saya/arına 

* * * Haydin gidelim şıı aydın e/iııc 
Karaknş kirpikli nıayalarırıa 
İlimizde çakır doğan alamaz 
Tur şalılııler koıııııaz kaya· 

• • • 
larıııa 

Karacııoğlaıı : Tuna o!sam sel 
olsam 

Sevdiğimin ayıığırıa tel olsam 
Taıırım lılıı verse bir lop gıil 

olsam 
Sokıılsam zülıifler aralarıııa 

•• • 
Biz hu eıki türkülerde bir 

çok türeleri, ötküleri de öğrrn
mit oluyoruz . 

Bokınız: türküde geçrn Çakır 
Doğan) (Tur Şahin) ve bunların 
av yurtları ile Karacaoğlaom 

(Tuna ve Sel olmak isteuıesi , 
sonra da eski günlerde kızların 
ayıgına (Tel) takmanın bir türe 
oluıu bize o;ok karanlıklarda kal
mış eıki firtikleri vermlı olmu
yor mu? .. 

ğu muhtariyeti münakaşa etme· 
den bunlar arasında, lus men· 
fıbtlarına uygun bir bığ olup 
olmadığını sormak doğru olur . 
Bunlar arasındaki bağlar diğer 

P T· T. hizmetlerine faydalı 

olacak şeylerdir . 

... Proğram meeelesi şüphe
siz aeşredici istasyonlar mrselui 
ile bağlıdır . Fena lıir istaeyon 
tarafından neşredilen iyi bir p
roğramrn ne faydası olabilir ·~ 

Mamafih proğram bazırlımak 

işi de az ehemmiyetli bir iş zaono· 
lunmam~lıdır . Radyo neşriyalın
dao istenil~n neticrlerin elde edil

mesi için proğramların tiyatro , 
mu"iki , koofernı, haberlrri gibi 
kısımlarıoon ulAbiyatıar kimseler 
tarafından tanzim edilmeai lazım· 
dır . Proğraınları tatbik edecek 

olan kimseler zeka ve kabiliyetle· 
riııe göre seçilmelidir . Bundan 
mıda proğramlarıa her gün müte 

nevvi,olabılme~ı için devlet tara 
fından idare olııoıın radyo istasyon· 
lar neırıyatı proğramlaıı ırasında 
bir ahı uk mevcuı olması şarttır . 

Lö Tıııı 

Bunları eıaiıya ynıyoruz : 
~rktk lisesi Riyaziye okutan 

!arından Muhittin Eren 35 lira , 
Muhlis 40 lira , R11im 16 lira , 
Dil okutanlaı dan Kemal 5 lira 
İbrabim Halis 25 lira , Rosim 20 
lira.' Tarih Coğrafya okutaıılar· 
undan Ömer Ktmal 20 ve mu
siki muallimi Hilmi 16 lıu .. 

Kız lıaesi Tabiiye muallimi 
Huyrunnisa stajını bitirmiş ve 
25 fıra aylıkla bulunduğu mek
t~pte bırakılmıştır . 

Geçenlerde Mersin kültür le 
beliğine geldiğini yazdığımız Na
hit Cemal , uıl işinden başka 

Mersin Orta mektep Yurt bilııiıi 

muallimliğine de 20 lira ücretle 
tayin edilmiştir . 

Soy adı alanlar 
Ziraat Mensucat fabrikaaı 

güıılUk" aylık yazganı Kemıl "Ok· 
ay,, , Borsa muhasebecisi Namuk 
"Utku,, , Tornacı Ali "Erdoğııı,, 
Hasan , Aziz , Hüsnü ve Tabir 
kardatlar "Pamukçu,, , Simsar 
Abdullah "Goral,, , Pamuk müs
tahsilleri satış kooperatifi me 
murl.rından Ahmet " Ôzdoğan,, 
ve muakip Seyit "Yumlu,, soy 
adlırını almıılardır . 

Şar bekçi tahsildarlarından 
Sabri "Gönen,, öz adile "Özkan,, 
~oy adını almıştır . 

İııbisarlar boğma muhasibi 
Şevket "Giray,, ıoy adını almış 
ve böyle anılmayı ba,ıanmıştır . 

Jandarma mıntıka 
kumandan 

16 Günden beri vilayetimi
zin jandarma mıntıkasını teltite 
giden jandarma mıntıka kuman· 
danı Kaymakam Nevzat evvelki 
gün akşam şarımaza dönmüştür. 

Bu gtzişiude yöreyi çok iyi 
bulan Kaymakam Neyzat , bir kaç 
güne dek Karaiaılıya gidrcrktir . 

Jandarmalara gece 
dersleri 

Şa rımızda bulunııı jandarma· 
ların okuyup yazma öğrenmeleıi 
için Seyhan ilk mektebinde ge
ce der sini verilmeıine başlan· 

mıftır . 
Baltada üç gece ders alan 

jandar mılarımız iki ıınıfta oku· 
maktıdırlar . 

Bir ölü ve bir yaralı 

Seyhan mahallesinde '.oturan 
29 Tl'şrinievvel brşinci sınıf la· 
lehelerindrn Süleyman oğlu on 
beı yaşlarında Babri, dün sabah 
saat dolıuzda Cumhuriyet fabri · 
kası civarında mahalle komşula
rından Mehmet oğlu 21 yaşların· 

da Recebi döı t kurşunla öldür 
müştür . 

Rt.cebin amuca zadui Selimi 
• 

de bir kııışuııla bacağından ya· 
ralamııtır . 

Bu vakaoın sebebi; Recep üç 
ay evvel öldürülen Babriııin kar
datı Hayd.r aleyhine şahitlik e 
derek üç seneye mahküm ettir
mesidir. 

Ölü, doktor tarafından mua. 
} eııe edilerek kurşunlar çıl..arrl 

mıt ve gömülmüştür . Suçlu ya· 
kahnarak tahkikata girilmiştir . 

Mecmualardı , Gezetelerde , 
her yerde okudum. Bizim Çocuk
lu Kupa maçında yenilmiıler . 
Hem de beş hyı larkle .. Gali · 
biyel ve mağlubiyet Spoıun ikinci 
derecede gelen bir kısmı bir ne · 
ticeaidir. 

Bu sebtpt~n mutalu ederHİl 
bizimllinlere düıük sporcular diye
miyeceiimiz gibi netice üzerinde 
mÜ•Hİr olan sebepleri araşlırınak 
bizimkileri takdir rlmrk icap 
eder . Her vıtkıt böyledir . Hu 
zaman böyle olacakur. Yurt çıtı
sında toplaııan kitlenin Spor ınu · 
bitine uymayan ve hkat lnunlı -
aıu iyi bir hususi)eti olan « Hüınll 
niyet » i var . J 

Biz daimı ku ı ve timizi de kendi 
içimizden alor ve her zaman bat -
larır.ın kuvvetine el( balca olama· 
yıı . Ne yapalım elimizde değıl .. 
Can çıkar da buy çıkmu derler. 

işte biz her oyuna öz çocukla
rımızla çıkar ve başkaluının 

rkleme kuvvetlerine de ilişmeyiz .. 
Hali mak11dı anlatamadım . 

Hrp o derd beni üzüyor. Gazele· 
lerdt, Mecmualarda bı.ılıiu bütün 
nefir vasıtalarında okudum ... 
Hem de beş ı:ıyı farkle . Takım · 
fara b.ıktım .. Bizimkiler hep 
bizimdi . Hrp yurtla topa başlı · 
mış .. Hep oradıtn bir musabı -
ka olarak 1&baya çıkmış genç -
lerdi . 

Menin takımına baktım . Bır 
kaç mi11fir gördüm. Hele bu mi· 
ıafirlerdcn biri 12 ayda 12 Mem -
leketin 12 takımında yer alan 
bir ~porcu .. 

Bu , kaç senedir ve kıı; dı(a 
ayni seyabatları yapmışdır . 

Bıtımızda <<İttifak » adlı bir· 
de çevirg .. n hey'etimiz var . Bir 
çok maddeli nizımnıme ur. va 
Türkiyede her kes amatordur . 
Sık ırk kulüp deniıtirenler tecziye 
edilir . Nerde lttilık , nerde Ni -
zımoame 1. 

Bu çocuk , Diyerbekiıde idi . 
Konyayı geçti , Mersine uğradı . 
Galatasaray da kaldı . Konyada 
birir;ciliklere iştirak etli Bir seoe 
zarfında sekiz yerin s•\ciz türlü 
oyunlarına i~tirak etli . « ittifak » 
farkında drgil mi ?. 

Adaııada hep bu derd. Kiralık 
futbolcular , eklerne kuvvetl~r le' 
min etmek hastılığı var . Hır çok 
yazımda bu noktayı temas ettim . 
aldıran olmadı . Böyle yazılar ku· 

lüplerin arasını bozarmış. Ya böyle 
baraketler Memleket a-•nçliğini 

öldüımez mi ? .. 
Bu güuü göz öoüoe almıl( la

zımdır . Esasen bu ııibi baraket · 
leı tevali eltiiinden !ırkının bara· 
kete geçmesı icap etti . Recep ve 

Rahmi beyler bizdeki ve Avru 
padaki trfkilatı tetkik elliler . 
Baktılar ki İttifak ağıcı <ı Ulus » 
meyve veremez . Gördüler ki bu 
ağıç kuftur . 

Bir sürü dedıkodu , bir takım 
çekişmeleri• gençlik ilerilıyemez. 
Esasen Sporculuğumuz on sene 
gerilrmişlır. Bu salııdı Pehlivan
larımızdan başka biç bir varlığı -
mızın mevcut olmadığını her gün 
Uluslar arası çarpışmadan ınlı -
yoruz. 

Artık paydos borusu çalıyor . 
, Ne ittifak ve ııe ıle nizamnamesinin 1 

1 lcuıu bükümleri kalacak. Gençlik 1 

teşkilatlaıııyor , İtılyada Faşist , 
Almınyıdı Nııi teşkilatında en 

' mühim mevkıi alan gençlik küru· 
mu 'l'ürkiyede de Fırkanın bezır. 
lığı ve idaresile bu ıeneden itiba. 
ren işe ba~lamak üzeredir. Bu 

ltalya hükumeti, bu meael-ı 
hakkında aldığı vaziyeti ; resmen 
bildirmiılir . 

Macaristan hükumeti, Yuğoı 
hvyının verdiği notanıu hemen 
müzakereye konulmasını istemit 
tir . Ve İtalyan mümessilleıi de, 
Mıcaristanın isteklerini teyit ve 
müdafH edeceklerdir . 

Bclgrat hükumeti , Marsılya 
faciasında , Macarıatan büküme
tini suçl1ndırmıttır . Yuğoılavya 

yaptığı harekette Çekoılo ;akya 
ve Romanya hükiımetleıioi yar 
dımcı bulmaktıtdır . 

Yuğoılavyaıııo bu harekeli ııe 
ııel buıı ve uluslar arası takınalc
larıoı karıştırmaktadır . 

Macaristan lıükünıetine yük!(· 
tileu suçlar ağırdır . Barış Mara 
ri~lao blİkıimetini, bu suçları red
detmtk ve kendi şefini müdafaa \ 
da bulunmakta hıklı görüyoruz. 

Acun bu iki devletin meyda· 
nll koyıcıkları veıikalaıı ırörecek 
ve haogiıinin haklı olduğunu ıöy

leyecektir . Fakat bu meıele he· 
men tetkik edilmelidir . 

Yuğoılavyanın vaziyeti acuuda 
yınlıular ( akisler ) doiurmu§tur . 

Acun bakikatı bilmek islemek· 
trdir . Vu'iytt ırayet naziktir ve 
bu m•ıelenin hemen ıydıolamnı 
lazımdır . 

İtalya hükumetinin takip ede 
ceği pıensip tbudur : Meselenin 
hemen aydınlamı11 preoıipidir . 

Yuğoılavyanın notuı İtal) na 
ulusunu , diier medeni uluslar gi
bi , Marsilyı lıciuıodın ziyade· 
sile müt<esair etmiflir ve Yugoı· 

lav ulusunun ke.lerini anlımakta
dır . Yuğoılavya ulusunu da ha 
kikati bilmek va müsebbiplerin 
cezalandırılınuıuı istemekte halılı 
görüyoruz . Fakat Yugoslavya hü 
lıümeti , oizamlı mahkemeleri bir 
tırefa bııılımıı ve yülııek bir mıh· 
keme vasıtasiyle bir ecnebi ulusu· 
ııu ıuçlantlırmak istemiştrr . 

Yuğoılavya M111il) a faciasın
dan Macaıiıtanı suçlu tutuyor , li· 
kin bu suçları vesikalar ile iıbat 

etmekle mükelleftir . Mıcıristan 

bükümetini de bu suçların ıebtp 
lerini bilmekte ve müdafaada bu· 
lunmakta halılı ııörüyoru~ . 

ltalyaıı ulut u şu fıkirde bulun
maktadır : 

Mıcırislln hükumeti bu mese· 
lenio hemen uluslar crmiyeti tırıt

frndan tetkikini iılemekle maaum 
olduğunu ishal etmektedir . 

Yuğoslavya bu hareİletlerinden 
dolayı Çekoslovakya ve Romanya 
hük fımellerioe dayanıyor . 

Suçlaodırıcınuı mcsuliycti de 
az olmıyacaktır • Acunun lıarışı 

dürüst v-. pürüzsüz harekttlrr ile 
temiıı olunur . 

Cıırıuılu Ufla/ya -

------.-.---------------·------lamal:tır . Seyahatler tertip ede
rek gençliğe memlt keti ve fırka 
nın şiarlarını öğretmeğe hazırla -
makta tD başta bir ihtiyaçtır . 
Yeni kurum Spora dn büyük 
ehemmiyet verrcektir . Y alioız 
lstanbula Antrenörler getirmiye· 
cek yalnız İılınbulu görmeye -
cekıir . Memleketin en uzak kö -

Bir muallim Paranı! yeni kurum, gençlik lıitluini da 

1 

ğıoık drğil , şuurlu bir bütün ha· 

1 şeleıine kadar giıecektir. 
hıtirlerdadıırki üç sene evel hep 
ordumuz acı duyarak Türlı:ıözü 

ıutunlarinda 11pordıkı gcııligi 

tayine celiıiyor genclııri pııc.li
yın klivetlere hücum tdiyordük. 

Kozan İnlıilap mektebi hoca-, Boş yere h:ırcam.a ve har- halinde hazırlıyacaktır . 

larırdan Bıyan Lutfiye yllkllmü· j cıyac:ıksan yerlı malı al! Esaeeıı gaye Ulusal bir bütün 

oü bırakmıı uyılmııtır. ı-----·---------· lük içinde gePçliai bir araya top-

Bir - . 
eli·~~" Muhacirler le 111• b,J"".°. 

leume muameleleıı ~ 
itler bakanlığından 

8111
0 ı 

buyruk gelmiştir · t 
y1Ztyoruzı . ilıltac.~ i 

Hicret trya · 'l"": r 
. .dıeıı 1 .ıı 

memlebetimıze ı- rjl~ 
. be~anP• 

vereceklerı ı ,_.,,,.. _; t 

biiuıize alinınal~~ pı'di t 
lunduğundan ~5 örtdttı~. 

h ··k"mlerıııe ıı 
nuo u u klı.•I "Ll 
te olan ve uıuv• ~': 
ğıdı yerinde bnlun•

11

0 
~ lı 

ğıtlarıoda afiika~ıl••:~tt uY; ~ 
lHi dahi gö~t~rılDI bıci!,ı1 
binaen bu gıbı ıııu ııciP"', n 

tecilere babul "" t.e
0 
i2~ lı 

·ıııı 
ir kanurıi mer•11 

kabul kararlarıııın ~ re 
eı·Jeıı 

teblığiııt kadar klll'' rıı 
lerin meosnp ol~~ib,.U., lıi 
tlardan . vesik• uleriod,.11 dd'. 

.. ·· 1 k · ı" n el • JJ goru me pız jetİ,-· 
bacir kağıtlarına 1,_Jı d~ni kaııuııu.oıuZ:ı~ıı~l~Jı kı 
11 ıkmıl timi~ 

1 
• . 1111 rıl"'• 

1 uııı 
!anların ev eıı ·.ıif 
mahzur göriifıııedl~;ğldı Pa 
muvakkat doğıllll dıO• dl dı 
rntan mulıac-İr kiki 'fıl~ 
olanlar bakk.ıı:d 9 nO~ le 

· ılaCB< 
muamrltsı yııp . pıe İle' 
lar hakkında eki• ~oıı 1 

mensup oldukları bıl 
1 "k · a ııı• ·• 1

1 vesı a aramag 'lkıeıt·_..ı 

Ancak bu e"l~ 11111~ ~· 
yazılması kalıul :e0ıJll"'.J ır 
dilerine teblig ,·e ıııııf"Jı :1 

di iktidaılarında ~ .. fi ~ 
ler dolayisile nO ıı•' fı •çı 
olunmasından cez• idi~ ~
!erin kabulü ıaro~~ Ç 
dan tabiiyetiıniıe b~f'/ ı 
zurlu görülerek 

18 
dili' d· 

me ietekleri reddi;ııdt'.J ıy 
çık acık olursa e \1e ,-·. iba 
kağıdı geri ,Jınır·d•t!İ~ bir 
mııdaıısa 1 vatan ııfF 
mucibince yurt!Bf ııe 
hı faza eder. ıı:ıa 

ler 

d~ dtb 
Kitaba UY"/. 11 tr 

=-=----:'ti olu 

Motör ku~~·tı~~ ~~tı 
seler bef . .,,~ 

geçrt1•r J Y 
~ ıııı.ı~ı aı . ııet v-:; "•y 

Motör kuvvell ~ )oı 
mi yen müeeıts~1 '~aıı'::;; tıı,ı 
tır . Bazı fıbrık• t P"I 
tifade için tcrti~'·ot ~ 
1111ayi müfctıiılıt' 'f r.lılc 
pılmııtır . . f,ıl '<>it 

Bunun üzerııı• 'c'A n 
ııetı 

~dilmiş ve fU bİ' jl, ttı 
Fabrıkaların . dtll 

törleri btf beYi
1
' ,ıffıİ!) 

ııe••r ;'; ı rette olan nı . f,ı ~ 
tulduğu reıinıferı p•,ç' 
tesisatını bir iı•Ç bt1 ay 

B .. ıece ~ 
mışlardır . oy .,ti 
ntniıı motör kuV\ . ,, 
geçmryor . k•'~ 1 

Bu vuiyt.t dı1r'd~ C 
hareket eayılııı• 11,jjlıt' 
,ub:,:,:!ı~ıuıı~ı~~'~'~''~;/ ~, f .,., 

J bu gece e lı 
i Ecıafl ,, 
.. jv•'' 
~ r ' ~ Postaf1 9 •• iıl' 
il ıı• • 
~ Yeni ı>!':t'' ,_., ~ : Jllll',,.. ~' i !il 11111,llill ' il ._., ıso ~ 

Bu agaobeyiııııt .0r b' 
bit f 1 

1 verdi Be>odc iO [>D ~ 
l . . •• trıı J•i' 
Yıne aynı gb 

·ıeu • " gençlık deı·I lr ı 
d "ıJJI' _v 

mevcut oloı• •i jolı''ıı 
· beY rl•• ~ muzun t met sız ,a c4 

• b h••t• . 'p gunu ve u bdi~ıo P 
dıracak bir ıııc Jtıııd• ı.-

ıısı 9 itle 
Fııluisının çıı I Jj, 

-. eru . ' 
g• ını kıydrtnı•, 11 ıf ~lıl 

-rııoı b",. 
gençlik teıkı 8 eııııif .,e 
siyle tahakkuk ı1;Jtl 1 

Bu vesile ile kell ~ 
b· ı· . (ı'ıl 111 ı ırım . 
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Can Sargut Asmaltı Otküı; 

l~,1""'-----'--------------,......ı..-----~ lilllılimcl konağının önüııdeH 
Uıoa(tı 1 kıbve ııibi park (İbİ bir 
~e!'di . Clivertiııltt bil itik cımi · 
ının duvarlarından kanal ııklata· 

,r'I rak , çınar dallarına konuyor; din · 
"';l.,i ınek bilmi)tn serçe cı'111ılarına 
--:J teıııpo tutuyorlardı . Guğuk , ııu· 
~tok, 
'. J Alç .. k topal , masalarda kara 
~ IUllıelıkcp ıiıetcri ığıılırı ıçık , 
l#·JJ ~•ıkın, hu yaramaz kuşlara bakı 
,,-, alnııılardı . Hasır iskemlesinin 
e ~•lllade uyuklıyan memur eskisı 
~~,JI Hıcı Hamdi cfenJinin ,, burou 
iJll';_ ~· bır dımla düştü , Rüyası yarı 
r'~ •lno « H cı Hımdi eftııdi ıı : 

- Liıhtvle .. Dedi , bu müba
reklerin keyfi biç bozulmadı,, Evet 

1~Übuek bayvın evet . Benim gi 
1
'1 Dqne muhtaç bır istidıcı olay· 

~'." " Kırk yıılık lisaoıu dejriıaey 
1 de bir kclimecok ynamu olay

~ın .'.~ıs, üıdüm türiü diller ouıl 
k Ökülurmüş 1. Yanı betındıld ar· 
•dııına ıeslendı . 

Hu .. Hacı Nebi dendi öğle 
P•Ydoıu olmuı · er~anı bükiımet 
d•ğılıyor . ' 

Ahbabı uyan dır h.vıbı gıfl•t · 
len 1 drdl . 

1 İk' N•bl dendi , ıoluk çeketinio 
"'j/ 1 Y•k11ındao tutnr1k çırptı . 

.rrJ h - Mübarekler y e~lrhlıyrcek 
ti, atlıa yrr yok ıanH .. Gezüp tam 

~.•kaını roıet ıribi talı11lar . Hem 
1' lıne olu biri .. Hey yaran uya 

klb Le 1 Ma alardan bıtlar lıılktı; 
0 llar rerildi . ağızlar bir er karıt 

~ •çıldı. 
~· Bu kımıltılırdııı llrkeıı yerde· 

Çı bir kaç 1trçe bairıt• çağrrtı 
lnarın dallarına )'Ükaeldi . 

d' Nabi •fendi, Hıcı Hamdi tfen 
ıye ; 

'b Ebbb ıuiriııı , dedi elrızkı-
ı ad d · ' 
b' • •dık , bekledik . Buırllo 
it •ya yılda,ıyor • or relen nr 

ile giden .. Evladııyal perltın ol 
~aktı • Geçen ırüa ulıi müıteri 
•rdtn Lir köylü ııördüm ; emllk· 

dtb l L •pu Çıııaracılımıt .. C « yahu 
"t1 •lerdeıioiı , doııluk böylemi 
~ Ut dedım , istidalarını , uzıhal· 
atıııııı lıinıe yaıdırıyorauouı? ı: 

"• de b • • . . 1 se cıırnırsıuız 

y Gayrı ıiziale itimiı kılmadı · 
1\ aıdıklarınııı kimıe okumuyor .. 
'Yınakım «Türkçe •bazdır dı· 

tor 1 Kağıdı uıatıma atıyor . De 
llıeı mi ? 

Hacı Hamdi tfrııdi ; 
- Aç kıldık miriın , aç lıal

lfık ' dedi. S•llına 1111101 çıkmaz 
kağa aaptı .. 

Hükflmet konağının önündeki 
tıııltı , kahve gibi , :park gibi ; 
•dir . Bu park ııibi , kahve ııibi 

~tııaltının ulu Çır,Rrroın allı , şım 
1 lııa lııba ırünl\ gibi kaynıyor . 
ayoafuılnıın uğultusu Çınar dal· 
tındı mekik dokuyan suç.terin 
••ltı•ına karışarak , l"P lop dal 
t<iı urlııyoı . 

. Cami çıtııııııu oluğuna konın 
1 llÜ•erciıı dudık dudağa gizli 
1 

f Yler konuşu) or , arada bir , 
'11 '11anı nklııarak banlanıyor 
t 

. 1 ~•,ip kıkışaolarııı ara ıodııı 
1 ıııeıuur bozııntıııu kendilerini 
ç k.,rtırdılar .. 

d' Nabi efendi , biraderim , 

1
! De güblere kıldık . Bıbıili 
•tııı hariciye küoyesiııden Hanı · 
'Feıııli kırk yıl mtdrt'selerde 

l Çij .. ' ıu IÜn , post eskits:n narr· 

Nah! tfenpi buruı buıuı men 
dilini çırptı ; damarları çıkmıf , 
kupkuru tlinin llıtllne serdi ı yü· 
züne götürerek kivıra kıvıra teıioı 
ıildi .. 

-Mukıddeulı ilahiye, mirim, 
mukaddcratıiliibiye diye derin de 
rio içini çekti : 

• • • 
Asmıltıoda s•sler biraz iner 

ıribi oldu. lıtidıcı Hasıo ağa son 
mütlerisi ile konuşuyor . 

- Ne dıyoo Baki ef ndi .. Av 
rat ne yaptı bele .. Bir.d.bı deyi 

ver .. B ki ef~ndi ıık sık ıoluyarak: 
- Şemsi tı.lü edip bıvahdan 

bidar olduğumda , balilcm Hüsoı 
hıtıınurı nısfılleyi 1d erfırarı irti· 
kiip ~yledığioe vı~ zerhahadatüma
mül bir adet ma~a saatini dılıi sir
kat t'ylediğiııe mutlıi oldum iıe dı 
halilem Hüıuı bıtuo bakkı1Jdaki 

davamdan feragıl eyliyorum .. 
Huan ağı r kır ukalıoı ııvnlıdı; 
çirığının ipioi çekerek aıkıthrdı ; 

- Baki ebendi , larağat nı 

demrk? 
- Vaıııeçmek , H111n ığı . 
Ya , bılilim ? . 

Halilim değil , Hasan ağı, 

bnlilem . 
- He öyle~üo incik . 

Ze\'cem . demek Haıan ağa .. 
Ha an ığı anlayımıdıklarını, 

böylrcc: , birer birer ıordu .. Sonra 
- Lafın zOppelemeai ; 1tnin 

garı evden bir saat çalarak kaçmış • 
Satmı' .. Aç lıalmıı ondıa lıtrli· 
ceiim , keaer kemiğe tak deyince 
dönnıüf . Jıttyon ıruı yanında kıl· 
8ln : he , di , bu mu .. 

Bıki efendi ellerini kavuıtur
du , boyounu büktü ; 

- Öyll' Hasan •i• , dedi .. 
Huan ığa yanı bııındı yere 

bağdat kurmuı on oniki yı9ındı · 
ki oğlunı döndii . 

- Y u babalım , ıo} hı , aoao 
ırarıya bir yeıotnl lıaıaodın i•D•, 

diyrr•k iri kıllı elıoi çocugun o•ut 
lıaııoı indirdi ; oktıdı lıendioul. 

Çocuk yaımai•· lııtlıdı: 
Karım HUana , bir gtcf' btn 

ııybudı ilıeu kılımıı , puayı lrnlı 
nıam•ş , ıvrıtlan lltedenbeır ıç · 
killtnirdim itlce ıaklardım . Ma· 
aadııı ıltın saati kıptığı ıribı dal· 
mıı ıokığa .. Ben karıma dıyana
nudım . O dı beni ırzılınııt . 
lıaııtdıh , buluşduh , şimclk evde .. 
Y ı&"lı ballıyız .. Adı .. 

Huım ığı ; aha bu ılı bi ltı , 
dedi. Getirin pulu ; hah . iri kıllı 
pumıklırı üılünde tuttuğu pulu 
bir karış uultıjrı dilınin üstüne 
koydu , ıslattı, kağıdı yapı tırdı .. 
B.J..i tfc:ndo) e döudü : 

Siz , dedi , bu kaocıh ıözU 

lıccnleyemiyoouz dn , lıur ca yıl 
nabRI bükünıeı saodılyuıoda olu· 
ıup ; kurum sattınız anlamıyoıı , 
dı-dı ! 

ltalya Habeşistan ara
• sın da çarpışmalar

'dan sonra 

Belediye başkanlığından : 
Belediye dairesi için odun ve kömür 

satın alınacak 

Bel~diyo deva irinin ihtiyarı ol on 31 ,000 kilo odunla 5,500 kılo kö
mür ve 1000 kilo kok kömürünün ıııübayaaıı kopalı zarf usulilo ınii· 
nakasaya konulmuştut . 

llınlesi Kllnunu evvelin 18 İnui salı günü saat on fıt•şlc icra edile 
ceğinden taliplerin ılıale günü lıcleıliye encümenine müracaatları ildıı 
olunur. 4790 27-2 - 6 11 

Kanara için bir kompressör satın alınacak 
Beleıliye l\anor:ı ( ~fozbohıı ) sı için komple hır yedek kooı

prcs örtirı sclın almorak yerine konulmosı kupalı zarf U811li10 eksılt· 
nwyo konulmuştur . 

2 15 ikinci knoun 935 alı ı,:unıı ~oat on bc~l~ B lt•ıliye encü-
meninde ıhalosı yapılncbktır. 

3 l;)arlnomeler Bcl~·liye yaıı i~lori ınüdürlüğunılen b••Ş liru 
nıukubilin.le teılarik olunubil•r 

Talip!• rin 14-lkinı·i k~nun - 35 akşamına kaolar t.;lı;lif mek
tuplarını ve yüzıle yeılı lıuc·uk temiuot alı.çalorını usulü doiro • 
~inde B"l•ıdiye reisliğine verınelııri ılıln olun•ır . 4822 

7--9-10-11 

itfaiye efradı ile temizlik ameleaine elbise 
yaptırıhyor . 

Bdeıliy~ temizlik işleri aınelesioe seksen üı· takını elbise ve seksen üç 
ı·ift fotin ile itroiye efradı için yirmi beş takını ve hademeler İçin on ta
kım e.Jbise nümunesi voçhile kumaş ve imaliyesi müteahhid~ ait olmak 
üz•re kapalı zarf suretihı münakasaya konulmuştur. 

ihalesi KAnunu ovveliıı 18 inci salı günü saat on betle yspılacoğından 
taliplerin o giin belediye encümenine müracaatları ilAn olunur.4789 

27-2 - 6-11 

Kaldırım değiştiriliyor 
llülıılm•t hinaeı önıindrn Taı Köprüye giden yolun parkeye 

c Kaldırım » dağiştirilmesi i\:in ToprAkk11le yakmınılııki tas ocakların
,ıan çıkarılacalı. • 110,000 »laf k;ıpalı zarfla ıksıltnıeye konulmuştur. 

Hu tatlar, otuz be~ bin, otuz bet bin, kırk bin olmak üzııre üç kurup 
olarak ayrı, ayrı müteahhitlere verilebileceği gibi isteklisi zuhurunda 
lıir kitiye ıle ihale eJılebilir . 

2 - :lhinakasn, 1-1-935 salı gtinü snat on lı"wto beledıya encii
nıenin.ltı yapılncalı.ıır . 

3 - Talipler, ılk t~miııal olaralı., teklıfıerinin yıizıle yLdi buçuğunu 
para olarıık V••ya lıir bAnka mPktubu ~urelin•la yercbilirltır. 

4 Mıınakasa •artnoınosı FPn ıloir11sinıledi;. ı~t•y••nler oradıın ma· 
lüınal alahilirlor. 4829 10 14 l!J-23 

r·-------ı 
C. H. F. yayımı 

Cumhu iyet Halk Fırkası Adanıı mahalle oc<ık
lann ın kongre günleri ve yerleri aşağıya yazılmıştır. 

Her ocağa bağlı fırkalı arkadaşların kendi ocak· 
ları kongresi gün ve s;ıatte bulunmalarını dilı•riz. 

Ocağıo adı : 

Tarsu~kapu 

Kayalı bağ 

ERki bımam 
Mermerli 
Na<'aıan 

Ulucami 
Döşeme 

Şılı Mustafa 
Hankurbu 
Çınarlı 

Seyh~ıı 
Karşıyaka 

Mirzaçelcbı 

Ucak /ur İdare lleyl'llerl 

Kongre günü : 

ilk Kanun 10 
11 
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Faşist dıktatörlüğü için mi? 
1 

Ziraat mektebi müdürlüğünden. 

e\ yoık 9 IA Al -lny Po l 
ı;azeıesiııe göre, evvorkta mü 
bim oıiktar<la bir ~iliılı ~aıı~ı ol· 
mu ııır. Bu silıbl1r Kübadı fa 
,jM ıliltaıörlüğiiuiin kurulma'! 
ııa iştirak etnıişlerılir . 

1 65 Tıık'nı elbise 
65 Aılct talebe kusktti 
65 Çıft sıyııh islcnrpin 
~l~ktebımiz tnlebesi i~in yukardıı 

lrevel~·ıin . Okkılııla mürt' · 
: ~.alasın , tahrirat yauuı . Mü
,:l'~tliklıoıe , ruiirıkipliklrrr ka 

1 
Yuksclıin 1 ruültluit olsun , 

lt1k•11 • '.I ıı· 'h 
1 l< ' ııtıuıcı olsun . 1101 ı· 

t 1111'~ konınn kôyündeo •u 

l.oııılı a <J [ \ .A 1 l llunal ıle 

!Jıılııııan ve Halır~i•tıııla İugiliı 
Soınalisi aıa,ımlaki mırı fçiııne 
I'" ~·ıılı~an İıığiliz Hohrş 1..owi. · 
)'<lUllUllll sooır lıekçılerine 5 12 
ıarilıimle tank ıayyare vl' topla 
•ilahtı )f'ıli İtalyan kıt:11tı ıara
fıırdan yapolaıı ıaldırwa~ı lng•l· 
ıe•eııiıı orında inğilizler de lıu • 
luııma8ın,ı raAwen Huma ııeıdiıı 
ıl r ır~· Lbüıte bulunal'ağı anıl · 
ıualcıadır. 

Zorbalık isteği faşi t ıaleue· 
lı-ıınin ba,kanı olup hn rejimin 
ılikıatiirlüğüne uunzet oları 1\far 
tintz Bahızunda halrıı ı evyork 

! Hi:::~~~·"k~~~n 

cinsleri w miktarları yazılı eşya 
27-Te~rinısnni - 934 tarihind~n 
itibnı·ıın yirmi gün nıüddtele ınÜ· 
naknMyn konulmuştur. llepsi hir
ıleu 'eya nyrı ayrı ihale eılılmek 
uzero 17 Kıtnunııevvııl-934 pa
znrte"ı ~tinü saat ou dörltıı kuli 
ihnlelerı yapılacolı.tır . Taliplerın 
erulti anlamak iiz..re cumadan 
maılıl lıı•r ~n Ziraat melı.tı·bi mu
,ıurhığüno ve ihale gününde ')~ 
7,5 p~y ııkı·alaril• vilıtyet Ziraat 

aranıyor 

nıiııliırhığtiıııl nıülo~ekkil koınis 
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Agfa," filmlerinin her çeşidi, 

JJıuıyaca meşlııır ( -\ (; F ) fllmlerlıılıı e11 lıı· 
;!'si bulıııııır. Flyallcır. dltier bıilıitı 111ıırkalcırdı11ı ııcıı: 
dıır . 

Amatör işleri en kısa zamanda 
verilir 

Atölye fotografları, vesika resimleri, agran 
dismanlar. 

'1'11/cbedc11 iı'11:1/ıillı la· 
rife ile ıicrel ıılıııır . 
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Alsa ray " 
sıneması 

Bu akşam 

~ e' ork 11perıoruııı ew.al•ıı •enrro dun jo;ı;~ ıııuzıl..a tın(uıdan r,ııılalı. 
a~ıklar filmiue uaııu olarak ıpılın 

Şehvet Adası 
Fitmını görmelldırter 

Ba§lan hı t• enıulaıı muzık , ıaı;lu ,.e tabii guz llıkl.rl~ g~ç~n h J•· 

cnnlı , 8 l(Oıulmerni• hir macurıı. 4824 
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Dlinya havadisleri 
p ııı.ı otlu Huan •li•Y• • evioiıı 
1 ~ unu yıktırmak için iıtıdı vn· \ 

d.
0

·• Hayfı , 11ddılıazar Hıyfı! 
1 . 1 

Hoııı.ıdaki Hıb·~i•tau ınaela· 
hııgüıarı Lıı aldıımaııın l!.29 
ııııılıli lıalya Habr i'ınu audla~ 
ma. ıııa "' iki iilke uasında oıı 
clefa 1 1ınıp \erilen dotluk >aglık 
Ltrıııa avkırı düten bn lıadi~ryi 
§iddeıle. poroteıto etmi§tir, 

ı:v.JA hizıneı .. ımek i\·İn l.ir 
hizmetçi ka.Jın nranıyor . '111tlıo.ı-

mıza müracaat eJilınoıi . C. ·oun ıniıracaatları ildn olunur.4793 •----------------------------· 
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Seyhan muhasebei hususiye müdürlüğünden • • 

Cins, mevki ve hududiylu evsafı sairesi oşoğıda yazılı emlAkin mülkiyeti a~·ı k artırma suretile ve pe§İn 
porıı ıle satılacağından tnliplerin yevmi ihale olan 20-12-934 perşembe güoü ıaat onda,% 7,5 dipoıito 
akçelerile encümı.ni viHlyP.le nıürucantlorı ilan olunur.4802 2- 6-J 1-16 
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Hacı Veİsel Hf. mektebi C. 
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Ziraat bankası karı111 

Taşçı kan 
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)) ,, 

Hebekli kili1e 
» • 

beher arşını 336 arşın or&ll Battal oğa 

" • )) )) • )) • 
Beher metre murabbaı arsa Orozdibak civarı 
66 arşın temnmı Adana sokağı 
J /3 Hissesi dükkdn » 
1/3 Fevkani ma tahteni dört odalı evin 
1 / 3 DükkAn Edirne hanı civarı 

l /9 Berber dükkA.nı Saathane karşısı 
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B!IGIRSllHll1RIN!ZI/ ÇON 
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OIKK/1T ET#EJ( LIJZINO/R. 

BUNUN /(l/N HONKHllOllN 
rr NRYADELE,N r;11zozl! 1ı i(ı°Nız 

~,.":/,, NEM SER/NLI/( CJERlR HE=M-
DE BESL t..-R . .,. 

KAYADELEN 

Adana 3 üncü icra memurtuıundan. 
Adanaua Güllü zade Burbaoet

tio beyin Reşat bey mahalleıinde 
kAin ve sl\ğ taralı Nuri sol ve ön 
tarafı yol arka taralı Nafia ll ar
sası ile mah<lut 285 arım üzerinde 
üstü çinko kaplı v~ tuğladan ya· 
pılmıt alt katı bodrum üst kotında 
üç oda bir mutbah hir helA ve 
eloktrik tesisatı ve etrafı çinko ile 
cevrilmit havlusun<la bir tulumba 
ve üç portakal ağacı mevcut bir 
ev ile Yılanlı mevkiinde vaki ve 
i~~inde taıtan yapılmış alt katı hü . 

Asri sinemada 
JO .Kanunu evvel pazartesi güoü 11kşamıodı• 

. 
Mevsimin mtlsle$1lG /ilimlerinden 

-" Kırık kanatla 
Oynayanlar 

Victor Francen-Alice F 

Filme ilaveten : t.:u yeni dünya bavadisleti 

yük bir taşlık içinde bir su kuyusu ________________ _....--:':': 

ve üıt katı bir oda<len ibaret üstü 
çinko kaplı bir köşk ve uyrıca tah
tadan yepılmıt bir mutbah ile bir 
abdesthane ve muhtt>lif 35 meyve 
ağacı ile üzüm ağaclorı m~vcut beş 
buçuk <lönüm bağın paraya çev
rilmesine karar verildiğinden 12-
1-935 Ta musadit cumnrtesi gü· 
nü saat 14 don 16 ya kadar Adana 
üçüncü icra dairesinde artırm&1ı 
yapılacak ve rüçhaoi hakkını hai.z 
ipotekli alacaklının alacaA-1 olan 
3528 lirayı geçmek şartile en fazla 
artıronm üzerinde hırakılacaktır. 

Böyle bir bedel ölde edilmediği 
taktirde Artırma on bet glin daha 
uzatılarak 27 - 1-935 T. müeadif 
pazar günü ayni saatlerde ikinci 
bir artırma yapılacak bu artırmada 
da ipotekli alacak sahi hinin ala . 
cağı miktarını tecavüz etmek şar
tile en çok artırana ihnle e<lilecek, 
aksi halde satış geri bırakılacak 
tır, artırma şartnamesi ilAn tari
hinden itibaren dairemizde 299 N 
ile açık hulundurulacağından alıcı 
olunların her iki gayri menkulün 
muhammen kıymeti olan 1800 li
ranın yüzde yedi buçuğu nisbetin. 
de pey akçası ile dairemiz'! müra
caatları ilAn olunur. 4832 

{ ALKOPAN DEVAT ) 

Buş ve diş ağrıları; romatizma 
ve Siyatik sancıları için kullanılan 
ilAçların en faydalı ve en tesirllsi
dir . l-6-12 adet kaşelik oriji
nal madeni kutularda her eczane
den ısrarla a rayırıız umu mi satış 

ve tev~i merkezi belediye c ivarında 

kimyager Ahmet Rıza heyin <Yeni 
eczane) ıidlr. .15 
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Hazineye ait yokarı<la cinıi ve miktarı ,.c teA'ill 
4- 12 - 934 tarihindfln 4 - 12-936 tari hirıe k9 '1 .. 
icarları 24-12-934 tarihine mu11dil pazartesi 
saat 14 Je ihale edilmek üzere yirmi giin müdd~tl'4 
karıhhğından taliplerinin Mıllt KmlAk idareııo• 
olunur. 4817 6 -16 

1 Karadonlar yasak oldu. Şimdiden 
pnntolonlarınızı yaptır1nız 

. Ziraat Bankası Adana Mensucat 

Güzel 

1 Pantolonluk renkli kumatl•rı yapıyor 
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