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PERŞEMBE 

1 •• ·- •• Parayı 
UU§ünerf'k harca ve harcarken 

de yerli malına \ermeyi göz önün· 
de tnı .. 

ADA A : GUNLüK GAZETE ON BİRİNCİ YIL SA Yl 3097 

Yerli mallar sergisi açıldı gidip görünüz 
Yürüyen iş 

Bir arap gasetesi Valimiz 
Ankara 10 

Ferit Gı'iveıı 
Üütün buyük değişmelerin ha· 

ıııda i İn öıüuü, oıııacını eyi unla· 
uııyao kim clerin, içindt> hir gni 
'"POJt' du)ğu u ha gö ıerir. 
ô Bunlar olı§lıklorı. o yo larıuadek 

Dil devriinmiiz üzerine karanlığa 
kurşun sıkmakla oyalanıyormuş! -----··------

H T. Baysal -·-Yoksulları zenginlere oyun
cak olmaktan kurtaracak 

_gr,.unıi oldukları ne nelerin elle
'1.~~<'11 gidec«>ğini, homho , ko'\uk 

1 1 çürük, d ğereiz kalacaklarını 
anarak lirkerlrr, kendi dendilrriıır 
orarlıır. 

!Suriye tütün monopolu bütün arapla
rı mandater törüye ateş püskürttü 

Suriye muhabirimiz bildiri)ot: 1 

Düokii başyazımızda işsiz 
kaJmış bir yurttaşımızın iş bul· 
tluğu bir f abrıkada, o fahrıkaoın 
töresine göre onbef gfin parasız 
çalı§dıktan oııra ancak günde . 
fik alabilmekte olduğunu acı acı 
anlıtmıotık , 

ıılaodı. e olu oruz .. hu da ne? 
d . ~ urd içinde ııiya al \ c SO) al 

ğı •kliklerin hUrüııünü hurada ea· 
:~ca~ deiıtfiz, hu degişmel<'rde İ§İn 
~Uyü_kl.ügünü anlamıyanlar birle. iye 

u gıbı korkulara dü uıüılerdir. 

Berutta çıkııı '· Sa\·tülahrar" 
adlı gazete , Türkiycden ve Tür -
kiyedc yapılan aoy111I değişiklik 
lerden fır ıt düttükçe ve daima 

Bundan önct", elli yıl reji in
biaarınıb acılarını aörmu, ve bu 
yüzden çok cıo ve para kaybet· 
mit ol.o uriye \'e LUbnanlalar, 
hUkCımetla -Fransızların bu ka. 
rarını protesto için ellerinden 
ge)eııi yaptılar veya yapıyorlu . 
Y ıpılan bu teyler kuru bir pro
tllılo ile Berut tUtün İ§cılerlnin 
grevinden ihıı et kıldı . Prote1• 

to tel yazıları hemen her gün &'•. 
zetelerde çıkmakta ve hükumete 
ait olmuyan gazeteler, monopol 
biçimine dönülme kuarına karıı 
ağır yazılar yazıo mandater dev· 
lete 11ldırışlır yapmaktadırlar • 

le • ~uodın :ıekiz yıl iince Türk iijik· 

1 
rıoı ona)ladığımızda hunun oeıek 

1•ıanlacağını kendi kendilerine so
tanlar az drğildi. Az oura ulusu
~~~ır. gorntınemiı hir i•tekle yeni 

1/kleri öğrendileı çocnklımruız o· 
L~llarda kolayca 1.0rluga düşmeden 

aleyhte yazılar yazmaktan geri kıl
mıyaıı acai,, bir gazetedir . 

ır ay içinde okuyabiliyorlar. 
d' . latiirk, dil deği mt ine )Ol \t'f• 

b 1~1 giırıdenb~ri gnzerelere özenle 

bakılır gorüHir ki bu ı rr olanı•,1 
1 • 1 

1 Zı) e yol alı} or. Ha ka tiirHl ele o 
aınazdı, hunüo kullanmaga baıladı 
~•ınıı dil, ulu içinde yeıayan, uzun 
!Wa~lardanheri bir yana atılmış olan 
:ı •na dilimizdir. Bunu }eni baştau 
l' u.llanmakta neden zorluk olsun? 
F Ürk ulusu hir kez ol un Arapça 
it çayı benim ememi , doğru ko 

11 llfamamıı dili içinP. bütünden ala· 
•tıanııııı. Hu gUıı lıuoları kullanmak
:; zorluk görenler kendi özüne, kcn· 

1 ''arlıl!rna dönmekten ü cnenlcrdir. 
._ Hiç bir anda k ndi dilini hıra· 
~•p ha ka b' d'I' · · 
111 ır ı ın güzeyıne aığrnen 

.. us Yoktur. Eu Oıu.c l§O"to, ~cul.!Jı.n, 
gore lıiı \lrhğın ı sı olabilmek için 
0 

ulu un öz dilini bilme i gerektir . 
d' lştr burıdao ollirtidür ki Atatürk. 
/ . a~a ım çtı . O hillüıı itleriode, 

1 
t•gı lırdiği e kilikl rdı• ulu un i tek· 
erirıi çagıoda ezip , çağında hu İP.· 

lddt'r ·ol \erir . 
Unuıulmu§ olma mdao dolayı ko· 

11 ll§ulmım kulağımıza hugün yadırtı 
~~leıı ıııa özlerle dilimizde yaoayan 
ır çok Aıapça , Far ça sözleri kar· 

llfaştıra ak olur ak öz Türkçenin giı· 
telli iui daha kola) anlarız • 

( Tt'crubc etmek ); bu rapça bir 
0zdlır. huonuln ( ınamak ) sözünü 

kar ıla!ltıralım ? Halk bu ana keli 
l~e) i güzrl konu ur 'e anlar.T crübc 
Otüuit i ,. 1 t"rciibe ) olarak kul· 
laııır. ( Oııa ) ıödi, kabul ozuo· 
ılen ( Ukul ) m kıı pıeıı ( Amaç ) 
lıedı f l«'n ( ( lkıi ) mı fkureden ( Ok 
lf.'ın, t ulil, ' ula ) özlı·ri lmdıınun 
hncıı 11 ur) dı e kollımdıgı me lnır A· 
rapç öziinden bin k<'z rvinıli , c 
l;Üzel değil midir ? 

Y <'ter ki i y iiH·klt• iı;iıı dı•rin 
lıg-1 ıne, )Orumuıın hoknuık, gı lf'ı rktr• 
Ju diliıı o um uz üzrrindr. O) Dl) n· 

1 
ag, rolıı ınıdiılen ı• i kf' ıirınek 
~er kıir. 

Doılnı una bakılır a enı lm dil 
t.lı {;il. ) itkin nn dıli oğrenİ)oruı. 
b ): euı (ızleriu duzeııli Çilli in) ııııo 
eıue en ı int> kulağımız, rlilımiz 

1111§hkç.ı lıunlamı "llZf'lli~iue v m ı 
•I 11 glann ıı. '\'iıirılmi ı-Jr• on
la~ ~ı fıuluıırnu ,. ,Je~r·ı li n~dnçlurı.n 
ç ~llııdt' n andırdığı hlı) uk, r sız 
'ınçlı tt> l>f'nZC) rıı 111•\ inçll're f'ri~e· 
e~iı • 

Ulu önder AtatUrkün ıon itı
retiyle başarılan Türk dili arılığı 
dolny11iyle bu ııazete yine bir ta
ksm yalın yanlış uv:ılarla Suıiye 
ve LOhaın efkarı umumiyesini 
buhındurmaia başlamııtır . 

BOtün bir ıcuoun bayre!lerle 

seyrettiti Türk inkıJibınıo ıon 
safbasınında bDyllk bir muvaffı 
luyetle bııarıldığraı ı6ylemeğe 
lüzum yok . Çünkn görünen köy 
ldavuz istemez . Fakat bu gazete· 
ye ne oluyor ? ikide .birde zehir 
kuBan Mason gazeteainiıı yazılan· 
nırı Suriye bılkı tarafından nef. 

retle karıılandıtıoı ıöylemeye bacet 
yok . 

lfo gazete C:fünhü sayısında ye
ni bir cevher daha yumurtladı . 
Guya Ruı gazeleleıiuden alındı · 
i.uu. illhlıı ..ııaı llu ıı•v• fUUUr : 

Gazi Muıtıfa Kemalin tehak· 
koku için çalııtıtı ıark aodlaıma 
110111 aoa amacı hakkında çok dik · 
kate değer ifıaat vardır . tran , 
Efganiıtın ve Hicaı türelerioin 
girmesi için çalııılao bu andlaımı 
nııı amacı ıunlardır : 

1 - Türkiye hükumeti , keuJi 
sınırına yakıa olao Suriye toprttk 
lanoı alacaktır . 

2 - lr11n bükametioin Irak 
topraklarını zabtetmeaine göz yu 
mulacaktır . 

3 -lboiı uudun Şukuierdenı 
z btetmesine mOıaade edilt'cek· 
sir . 

4 - Efgınistan hükumeti de 
Yemen lutasıoı işgıl edecektir 1 
Sırf bir hayal ve vehimden başka 

b:r şt.y olnnyan bu savanıo" lhı r., 
dizıleriııde yer bulm111 çok ga · 

riptir . 
'l"i•ün •..irin monopole çcvi· 

rılnıesinio kesdirilınesi hütüo Su
riye ve Lübnanda büyük bir hoı
nutsuzluk ve i tek izlikle ~ar-

Bu ıu dı vatani fırkada bir 
beyannamede , mandater bükii· 
metin Suriye ve LUbnaoda biç 
bir irıbisar ver~miyec~iioi ve 
maada y1111ının buna engel bu 
luoduğunu bildirerek bu nizamııı 
iti protuto etti . 

Ancık hükumet , bildiğini 
okumakta ve verilen kararı tat· 
bik ~·erine kovmıa!a azm,.tpıi 
ouıuıımu~ıacur. 1.Juııca gu u.u~ ..... 
\'e protestolar vız gtlmektedir. 

monopoıun bir Fransız şirke· 
tine verileceğine oüphe yoktur. 
Hatta bu irkd de hemen hemen 
açık olarak bilinmektedir : Eski 
reji tütün şirketi ... yarım yüz yıl 
Osmanlı hiikumati ülkesinde hu 
işi iclare o<len §İrkotin Parieteki 
başkanı mösyö Puryo bugünler· 
de Heruta golorek yüce komi
syonlukla konu,malarıua başla
yacaktır. fouopoluu bu şirkete 
'eıilocegino kati olarak bakılmak 
tadır · 

:ıjı * 
* Js, oç 'eliahtı pren Güıta\ 

Adolf Hazrctlerilo oğulları , o 
'e kızları ama geldiler , o 
çok pnrlak nı ra inıJo kartılan 
tlılar. Koııuklnrdan 'oliabtın ka· 

ra ı paren 1ari Luiz Tayyttro 

llo. pıou ve diğer J>reoscsler da 
otomobılle Bağdattın ama ula -
mı lardır . 

Bt-ğlik Lir ekitde kar,.ılanıu 
- Gerisi UçUncU firtikde -

-------------------------------·-----------Tayyare piyangosu 

1 ııııılnıl : J 1 ( \. A. ) lo)' 
)Oıe flİ)Ongo unun lıu.,;Uokü çekili· 
inde ~J hin liralık lıii iik ikraıuİ)"C 

5148 nınuaro a çtkıuı car . 3283 nu· 
ınara ·a hı, 3139 uumara ilı:i, 314.~, 
4()53 numarada lıiu liıa kaz11nmı tır. 

Dlkkatıer: 

lelefon klavuzu 
:. armrızdald ielcfo11 Sf111/tra 

ima ildyı1zdcn arlık abuna bağ 
lı ue Aduno, olwrıomi çalışkrm· 
ilk y6mindcn yabana atılacak 

Türk kadınının düğünü 
bir yer de değJldlr. Ge/ge/ellm ki 
tdefo1wmızu açıp birislle ko
ıwşmak isterseniz o adama te· 
lef on uar nu yok mu ve varsa 
numarası kaçtır? bunu bilmez 
siniz: çwıkıi bu gu11edek bir le. 
lef 011 kılauuzu yapılamadı bura· 
da. 

< Alulurk ıJ ıi11 çok 11lusul smmşwdan bil'lsi · 
Utl\ularw gereklisi hem de tukrl irisi • 
Ac11nlar111 ulusuna 6nıek gibi y<ızıldı , 
1'1irk11n li11l1i kadwları k111a11cwdnn bayıhlı . 

• * • 

değerli vahmiz 1'evfik Hadi 
Bıyeal, bu yazımız üzerine dün 
poliıc buyruk ''ererek bu biçim 
töreyi hangi fabrıkenın güttügü 
nü ögrenip kendisine bildirmele· 
rlnin istemiştir. 

Eski kurun angaryasıııa çok 
Leoze} eu bu uygunsuzluğun 
Cümuriyet yasaları kıır§ısındo yö· 
rütüleceğine b'z inanmıyorduk; bu 
inancımız, \alimiz Tcvfık Hadi 
Bıy alın, yukarıda anlattıtımız 
biçimde, bu işi henimıemeaiyle 
bir daha güclendi. 

Var olıunlar. 

Tutum Yedı günü 

DUn başladı va Yerli 
mallar sergisi açıldi .. 

Dün, Yerli mallar ıergisini 
gezdik. Şardaşlarımızın dolup do· .. .... 
çeo yılları bakarak bu yıl göze 
batacak kertede yoksul bulduk. 

e i e ki arada, eöz gelimi, 
Bayan Refika ncccbin kurduğu 
bir camhkta yayılan ipeklilerle 
yapnıı çiçek örtıekleri, Ziraat 

bankası , e Milli Mensucat fah· 
rikalarınm reııkli ve çubuklu bez· 
leri, Gilodo fahrikasınan çıkardı 
ğı yağ ve eabunlır, Ziraat mekte 
bi atölye iude yapılan demirden 
ve a~açt~n çif çilik ve hay\ ancıhk 
takımları, Haoit Zekinin göster· 
diji büyültme ve renkli fototuı
filer, iuop ceza evinde yıpılan 
el iti öteberi gibi göz çeken nes
neler 'ardı. 

Geçen yıllarda ıcrgi kuran hir 
çok tüc·car ve kurumlarııı madal 
ya \ ~ takdirname kazanrhkları 

kendıleriue söylendiği ycrdr, bun
ların verılmemiş ve ergi kuran· 
ların aldatılmı oluşları, bu yılki 
serginin bu kerte züğürtlüğUnürı 
iç yüzii imiş . Bu duyduğumuz 
doğru i e yazık ... 

* • • Tutum Yedi güniiaün ha~la 

nıa ı dolayıeiyle dün mektepler 
de göeterişler olmu§ \'e öğütler 
verilmi~lir. ------·------
İsmet İnönü Anka· 

raya döndü 
1 tanlml : 11 ( A. A. ) Ba§· 

Bir anlaşmamazlığa em 

Macar ve Yugoslav devletleri arasın
daki ğerginlik, dostlukla kalkacak .. 

~~--------·.-.------~~ 
Crııevı·e: 10 (A. A.) - Macar 

Yu§'oaJav iytiJifı hakkında niha· 
yet esae itibaıiyle bir anlaşma el 
de sdilmi§ ve bu hiiyük bir mem. 
nuniyet uyandırmıştır. J 

Bu aıuretle yeni ve parlak bir 
muvafCakiyet elde eden Fransız 
Dışbakanı M. J...iival hararetle teb· 
rik edilmiştir. 

M. TitiH~sko ölen Macar mu 
rabha ı Kont Aponyinin büyük 
nezaketini minnetle anarak §İm 
di lm ııezaket yerine indi heya· 
net ve tarilcat kaim olduğunu BÖJ. 
!emiş \'e demiştir ki; YugosJıvya. 
nm talebi kat'iyen Macarbtanın 

Güodiiz 1\1. Liival ile küçük 
anlaşma devletlerinin mümes11il 
lcri bir arayı gelerek lıerbiri keıı· 
di duruşunu ve menfaatlarmı an· 
latmıi \ e aat on beşte Milletler 
cemiyeti konseyi toplanmıştır. 

Heis f. Vaskonccllos cel eyi 
R!;.arak Fransız muhtırasını oku 
muştur. 

Muhtıranın başlığı şudur: 

Zorhahk maksadiyle yapılan 
cinayetleri tenkit için uluslar a
rası mtıkl\elenin e aeları. Muh. 
tırada zorbalık mahiyetini haiz 
büliin cinnyet suikast tı-ıekkül \'c 
kalpazanlığın tenkili için akde· 
dilen L929 •nlo§maaından mül
lıtm bir mukavele imzalanması 
ileri sürülmektedir. 

Muka\•ele mücrimlerin iade. 

'f~?İı/f ''ljm., ''t;, tt1'Jlt.r ıw11JJQrt j5 
hazırhkhrına dair mali'imat ve 
riJnıe ini de mecbur kılacaktır. 

Beş hakimden milrekkep u 
luslur arası bir mabk .. me kuru· 
larak bu mukRvelc-nin hilafında 
yapılttcak hareketleri muhakeme 
edecektir. Af hakkı müobaeıran 
Milletler cemiyeti kon,,eyine 

aittir. 
Muhtırada, 111ukavele harici 

olarak mücrimlerin iadesini icap 
ettirmiyecek 11iyaıi suçlardan kat· 
lin hariç bırakılması da tekJif 
edilmektedir. 

Fran ız projeai okunduktan 
sonra Homen Hariciye Bakanı 
1. T•tülesko eöz alarak Roman 

yanın Yugoslavya yanında bulu
nuşu Homanyaoın bünycvi te ek· 
külü itibariyle çok tabii bir şey 
olduğunu H diğer taraftan }'ran . 
eıyı miiteeı ir eden her şeyin ay· 
ni derecede Homanyaya da do 
kunduğuıı"u öyliyerek bu iki 
memleketin uğradığı acıda Ho 
mı uyanın alakadır afetiyle 
olan iki büyük adam için manevi 
tazminat i tediğini ilave etmiştir. 

şerefini ortaya koymamakta, ın
cnk mes'ul makamlara karşı ted· 
bir alınması için Milletler cemi· 
yetinin \'e .Macaristanın yardımı. 
nı istemektedir. 

l\f. Titülesko hu talebin her 
noktasını ayrı ayrı tetkik ederek 
facaristanm buna karşı kabı

hatlı olmadığını ileri•ıürmekle 
iktifa ettiğini, halbuki ortadı bir 
yığın ihmal ve terabi bulunduğu. 
nu ve hiç olmızsa gayet sarih bir 
kabahat veya bir bata karııımda 
bulunduğunu göstermiı ve her 
hangi bir harekette inkir, hıta· 
010 itirafıdır ve YugoslavyaDıa 
isbat etmek i11tediği de bundan 
başka birşey drğildir demlıtir. 

Müteakiben budutl•r1n tadili 
işini ele ılan M. Titlllesko Macar 
muralıhasının.bu .meseleyi ortaya 
ıürmek ve ıcüçük itilafın ıiyısi 
manavraluından bahsetmek hak· 
VC tadiJciliğin bir su}b eseri Ol· 
madığını göstererek demiıtir ki: 

Hudutlarm tadili ancak an
cak alikadarlarıa muvafakatiyle 
kabildir ve küçUk anlaıma dev
letleri Macarların bu baptaki ta· 
leplerine bir çok defalar kat'i bir 
h&yır cevabında bulunmuılerdır. 
Zorbalık tadilcilikten o kadar 
ayrı birşey değildir. Çünkü tıdil· 
cilik insanları kısmetlerinin doğ
ruluğunda oiipheye düşürür ve 
galeyana gelen bir düşilnceaio 
verdiği ~mirleri yerine getirmek 
için c ller silahlanır. 

ihayet M. Tıtôlesko sözleri
ni şöyle bitirmiştir: 

Macarıslandao ulusal terefini 
ihlal edebilecek -biç hirıey isten
memelidir. Boş ılıııkao!ıkları bir 
tarafa bırakalım, YugosJavyanın 
istediği makUl tuziyeleri vermek 
iç.in bizimle beraber olunuz, ıulh 
dcbresine hizmet etmiş olurau· 
nuz. 

f. Tittilc kodan onu Çekoıt· 
Jo,•akya D.ışbakanı M lienes Ma 

- Gerisi ikinci firlikte -

Yüce Vilayet katının Buyruğu 

erkek yurttaş Her 
Pantalon giyecek •• 

935 ene i ikinci karıun ayından itibaren , Adana §ehri ile mer· 
kez k1Z11tuı bağlı köyler hılkıatn { Kiradon ) giymeleri { Vilayet 
Umumi Medisi ) ve (Vilayet idare hey'eti } kıroriyle yaR•k edilmiı 
'e bir seue ara \'erilmiıti . 

Bu mUddet 935 senesi İkiuci kanun ayında bitecek ve yaaak 
hükmü tatbik tclimeğe baglanacaktır . 

Bunun için İkinci ktinım •yından itiharen Üzerlerindeki karadon 
1'urk 111111esl Aullufoyor çol< dt·ğcrli buytirm . 
Ka<lwllğa bugıirı oldu erdemli!il11 dı1gıi~11i , 
Yüce ulus başa alıp örıd"'r " Alalurl~ .. ıum • 
Kuşkusuzca giyer birden uyg11rluğrw kıir/\ıiıw ... 

f1ôrliyoruz ki, yeni P.1'.T. baş 
/ebesi . lclcfoıı fcllcrlrıl düzeni
ne sokturmak ve ldcfon konuş· 
malarım da ıi:ı111lü verecek la· 
lıktcm çıkarmak için çall§ıyor 
Ôgle ise ke11dlslndc11. bu ara
da bir '' telef 011 kılavuzu ,, yap· 

hakan general İenı~t İnöoii y ola· 
rmda ılıhal bakanı ha)' Refik ol· 
dugu halı.le bu ak§amki ek11pre11c 
bağlanan lıuıusi bir \'agonla Auka· 
raya hareket "tOIİ§lİr • 1sıaııyondn 
Vali bay Muhiddin uııruodag, kolor· 
du kumandanı general alih ve Jıı 
tanbul kumandanı general Halis ve ' 
hnkom,.r f'rkiioı fırka men upları 
tarnfJndırn uğurlıınmı§lardır . 

lranda mebus seçimi 
bır "kıp pantolon giymek suretiyle medeni kıyafete gir mi yenlerden 

1 

idare lıcy'eti karariyle ( 5 ) be§ liradan ( 25 ) yirmi beş liraya kadar 
para ceza ı alınacaktır . Bu cezalara kar§ı itiraz \'e temyiz hakkı 

ı yoktur. Zeki Anlarsal 

~--------------------------
f 1rmosmı da diliyoruz. ve bekll
l/Or11z 

Tahran - Jraoda onuncu dev· 
re için nıt>bu ~çimine bı,lınmaeı• 
1111 şıhrn buyrutu çıkmıı ve her ta• 
raftı hazırlıklara batlıomııtır. 

Son defa olarak umuma ilin olunur . 



}"irtik : 2 

Yeni Türk iye 
}' azan : Fransa mebuslarwdan 

Az zamau önce ziyaret etti 1 'l'Urkiyenin müttehit olmıu 
gim Tllrkiye fÜpbesiz geııç bir 1 nı icap ettiren ımillerden biri 
memleket değildir; bilakis taı·ilıi de idarenin bir noktada temerküz 
abideleri gibi harabeleıi de çok ettirilmio bulunmasıdır . Tüı kiye 
olan, topraklarında bir biri ar· fertlerin tasarruf hakkını idame 
dınca gelmiş bir çok medeniyet- ettiren bir devlet olmas• itibarile 
lerio hatırasını seklıyan ve dört Sovyetler kadar ıoıyalist dtğil · 
bin senelik biı tarih sahihi olup dir . Maamefıb fertlerin teşebbüs· 
bununla haklı olarak jftihar ede· ler bakımından devletin dununda 
cek bir memlekettir . Böyle bir bulunmasın1 istemektedir . Ulusun 
tarih iJe iftihar eden Türkiyenin menfaatlerine uyar addettigi tarz· 
bu bakkrnı tanır ve tasdik ede- da sanayidt' ıu veya bu ıubenin 

Bir anlaşmamazllğa em 
- Birlrıcl flrllkten arları -

car muhtıraısııun lıer noktasına ' ibayt t M. Litvinof aulaşma 
ayn ayrı •·evap vererek zorbalık ihtimallerinin hat gösterdiğini 
la tadilitçılık arasında bir ayrılık 'e bütün dünyayanın lümseyin 
göstermek istiyen teşebbüsleri kaıarını ümid ve ht-yecanla bek-
reddetmiş ve Milletler ~emiye lediğini eöyliyerek konseyin geç 
tinden Yugoslavyaya istediklerini vakıt tekrar toplanm•sını teklif 
vermi)·e davet etmiş ve Yugoslav· etmiı ve bu teklif kabul ohm .. 
yanın hattıhareketi ve Millet· muştur. 
ler cemiyetioin mevcudiyeti saye Binaenaleyh kon5ey a. 23 12 
sinde şimdiye kadar önüne geçi de tekrar toplanmıştır. 
lebilmi~ olan felaket insanltk M Va koncellas kral Alek · 
üzerine çökmelimi1 diyerek söz· Pandr ve Bartuyu üğmüş ve Ma-
lerini bitirmi,.tir. carların et\ abmı .beklemek için 

Ziraat bankası ltbP.ıi bay Fai· 
1 lıDlD eski soy ıdı (Ak Mustafa) 
olmasından dolayı (Ak) ıoy adını 

Sovyet Rusyad• 
dının hayatf ____ .....,,,,,,.,._ ........ 

altnıJlır . 
Ziraat hankaşı Adanı meiısu· teıebbtis ve vtrilP ktbi _.,. 

cat fabrikası Müdürü tve boraa keklerden geri olıc•k ~ 
encümen reiıi Gıyasettin Sükuti akis ekseriyetle onlır• t 

1 
So~1' ve kordeıleri latanbulda Tümen- Bu mıkı~tl~ : . A· S. 

m~nıa Yünlü mensucat f abrikaıı icra komitesı k~tı~1 ad; 
müdürü Münim Sükiiti ve Ma- kizde Sovyet ıttıh b .ı. 

1 b't• ,... lalya sorgu bnkimi brabim Sü- kadınlarına bir 1 

kfui , Söz söyleytn maııaaann ıe mu§tut : .SO 
len (Söun) soy adını almıılar · 150 kadar k•d111 .. 

dtr · . resinde kadının .rollio; 
Memleket hastahanesi ıoııtktu etmişler, ve Sovyet .,. 

rım • yaradılması ticarette şu veya bunun 
Türkiye , ayni zamanda her· kaldırılması kaıaunı devlet \'C-

mütehassısı doktor Ekrem Hü· intilıabatta ka dınlar• ... .. ıer ... 
scyin, soy ndi olarRk kendisine çok iş ayırd ığıo ı gos ı,t 

Hir yandan M. Benes" ın bu nul· <'clseyi bir çepck totil cylcmi§tir. 1 

cümerçleri bol bir devirde iusa- rir . 
ku terciime edilirken diğer tnraf- Bu arada .Macarların Yoğuılav 

aı cidden büyük hayretler içinde Cumburi) el )abirine hususi 
tan ~I Lava 1 Eden ve AJoizi .Ma. Macar ihtilafına nihayet vererek 

bırakan değişıklıkler görmüş bir mana vermiş olmasına rağmen 
~ar Dışbakaoı nezdinde hazırla- karar suretini kabul etti cevabı 

bir memlekettir . Bu astın hat Türkiye devleti Cumhuriyetçi 
nan karar suretini kabul ettirmek geldiğinden konsey 3 üncü kerre 

lanııc-ında Türkiye - yani Oı bir devlettir . Türkiye bir haoe-
için en son gayrcti yapacaklardı. toplanarak müzıkereleci bitiren 

maalı imparatorluğu - Avıup•· dan saltanatı içinde yaşamakta 
t Henesten sonra YugosJnvya son karar suretinin ittit'ekla ka 

hlarıu gözünde eski ananeler i- değildir . Şefini değiştirebilir , 
Dı§bakanı M. Yevtiç söz almış ve bul eylemi~lerdir· 

çinde u.yuşmuf, se\incındc bile garp memleketlerinde olduğu sıi-
gerek Macar: makamatı tarafın- Bu karar euretine .Marsilya 

keder hiHo1uoao gamlı bir diyar bi kanunları parlemeoto taozim 
dan verilen pıs•portlar ve cani· suikastimle ölenler lazim olunduk 

ıdı . eder . Ancak bu parlemcntoda , 
ltrin I1'ransaya gitmek için ç.ık- tar, onra her devletin kendi aru 

Osmanlı imparatorluğu yırı Mustafa Kemalin fırkası olan 
tıkları ve fakat : çıkmamaları li· zisinde her hangi bir ıoı balık 

dünyevi ve yarı dini bir devlet Cumhuriyet Halk Fırlrasıodan bat· 
zımgelen Yankapuıto kampı iJe f aaliyetioi ne teşvik nede böyle 

ti ve bu ıekll döıt aslrdır ka bir fırka yoktur . Türkiye bol· 
rinde Macar hükumetinin tuttu bir faaliyete müsamaha ıöster-

hiç bir deiiıikJik görmiiş dt:ğİI · ıevizme ve krallıj'ı yıkan bir fa-
gu miidafaa usulünden hiçbir mtmek vazife8İ iktizasından bu· 

di . Dııtan görüoilşü ve yeıayış şİLme cok yakandır . 
hayrete dütimediğioi söylemiş; Ma· lunduğu zorbalık hanketlerinin 

itibariyle şarklı bir imparatorluk Yeni devletin ıinai gayret ve 
carların, Yugoslavyaoın lç İ§le önilnt geçmesi ve onlan tenkil et . 

olan bu devlet , elinde kalmış meığuliyeti çok açıktır · Bu mtt· 
ıine kar§ı protesto rtmı§ Vf: ımeı · mesi lazım geldiği ve ayni zaman 

bulunan bütün kuvvetlerini garbin auliyet her şeyin üstündedir . 
uliyetler yolunda evvelki ittiham· da kendisinden yardım istiyen 

yeniliklerine le arşı yaptığı hırçın Mustafa Kemal daha başlangıç · 
lannı tamımiyle muhafaıa eyle· devlete yardımını esirgemrmesi 

mubafazakirhia hasretmiş bulu- tanberi Tilrkiyenin atide kendi 
miştir. icap ettigi teırih edilmekte ve 

11uyordu . ibtiyaçluını temia edebilecek bir 
.l ~ihaytt Macar murabbası M. <ltnilmektedir . 

Kucağında bit· çok ulusları bale gelmesini iıtamittir . Mus-
Von Ekhart bütün hatiplerin Mı· Verilen lıelgelerden şu netice 

yaıataa Oımanlı imperatorluğu tafa Kemal memlekette bir çok 
caristanla iyi.münasebetler kur çıkıyor ki Yoguslavya toprakla · 

aari teıakkiler mucibince milli ıioai müesseseler yapılmasını teı· 
mık arzusunda bulunduklarıni rının dışın<la zorbalık teşekkülle 

değil , kozmopolit bir devletti . vik etemittir . 
mUtabede edertk Macaristanda rinin mevcudiyeti veya faaliyeti 

Tlirklcr bugün Babıaliniu Türk BugUo Türkiye 1aıfettiği oe-
komşulariyJe hatta uluslar arası hakkandaki bir çok meseleler 

ulusuaun gerçek vulığıoa ve keri kendi yapıyor ve ticaret ge 
mukavele dışında zorbalık tahri Yoguılavyaııın istediği tarzda 

menfaatlerine ihanet ettiğini biı . mileri satın alıyor · 1920 ıeııe · 
katına karşı aulaşmıya hazır ol· halloluomamıı ve hazi .Macar mı · 

ıetmektedirler : halbuki ~hariçte; sinde Türkiyede 130 fabrika var· 
duğunu bildirmiş: tadildlik te· kamatı hiç deyibe ihmalleriyle 

Oımanlt imparatorluğunun hak· kcn bugünkü fabrikal•rın sayı · 
zini tekrar ele alarak buoun bir .Marsilya suikastile alakadar ol 

lunı tliğer ulusal unsurlar Tür sı iki bi" beş ylizden ziyadedir . 
Sulh vaııta'lı olduğunu söylemiş mak üzre mtsuliyet altına girmi§ 

Jc1 .. 15 .. • rutu• ulunlnıikra ıdı : M.r-guMmektedir .- ·· ' . 
'e Trivanoo muahedesinin imzıt· )erdir. _ ----L:-..... , ..... "'u" .&ot.Auıu AV.1.Unı" f111lt•ıı• C"'" • ı , ... r .. wıyeu &uuoc:yı u 
lınnın ho8mıne Jıarrketlerinden luslar aıaeı mesuliyetleri tama· 1920 ile 1923 yılları araııoda İtalyayı yapılaa ihracat bir 

Muıtafa Kemalin kudretli elleri kaç ıene içinde 20 milyoa Tü ık şikayet eylrmi~tir. mile müdrik olan Macar hükii 

içinde doğan Lu günkü Türkiye lirasından oo milyona, Yunaniı-
liyık , müttrbit , çok muayyen ö lanı yapılan ihracat on heı mil 
konomik bir istikamtt 11hibi olan yondıo üç milyona ve Bylgaris 
eski imparatorluğun hatıralarına tanı gönderilen mallar ise ıekiz 
karşı gayet basım Cnmhuriyetçi milyondan bir milyona düımüş 
bir devlettir . Bu yeni devlet , tür · 17 milyon nüfuslu bir mem-
memlekette yeni \'e tamamen lekıt olan Türkiyenin 1933 sene· 
Avrupalı bir zihniyet ve metodlar sindeki harici ticareti 170 mil 
iÜtmr.ğe çok kati bir ıekilde 82 yoa Türk lirasım geçmemekte-
metmi~ bulunmaktadır . dir , Memlelcetin fen bakımın-

Konsey bu uutuklatdao son
ra Jngiliz murabbası M. Fdeni 
Yoguslayanın talc bi için raportör 
tayin eylemiştir. 

Bun11n üzerine_Franea d·ş ha· 
kanı :M. J,,aval kürsüye gelerek 
Sar işinde yapbğı tavHsutla ikti. 
fa et mi yer ek bu gün diyor bir 
mühim iş üzerine alan İnğiltere· 
ye alenen teşekkürde bulunmuş
tur. 

Bu noktalan ; Türkiyede yap- dan teçhizi fevkalade ileridedir. 
tığım son tetkikattan ve yeni 2500 kilometrelik demiryolları dili tfmizlenerek ıark dilleri gö 
Türkiyenin ulu şahsiyetleri ile 2300 kilomehelik de telgraf bat· züyJe bakılan Arep ve Acem dille· 
vaki olan ikonuımalardao b&1ıl tı yapılanı bulunuyor. rinden farklı olarak garphlaştırtldı. 
ettiğim kanaat ve hatıralar ,.1851 Model fidanlıklar tesis edil- Uuolar hakkında burada daha 
dairrainde kısaca izah ediyorum. miı olup köylüye par•sız tohum ziyade izahat vermemek kahil de· 

Türk devleti , hilafetin lağvi luk verilmektedir . Türkiyedeo ği1'lir · Vücuda getirilen eser çok 
dolayısile bütün dioi el•manlar- bahsedilirken bu memJ~ketin bü- büyüktür · Bu , bir gazeteci ma 
dan temizlenmiı layık bir dev- tün nüfusunun yüzde yetmişi kalesi çerçi vesi içinde hulasa edi · 
!ettir . köylü olduğu unutulmamalıdır . lemez · Bana kalırsa bu eser 19 

Yeni Türkiyeyi idare eden Yeni rejımin birinci· işini adet-, uncu eııır bnşfaogıcında Japon 
kimıeler Türk milletinin nefisle lerıo asrileştirilmesi teşkil etmek milletinin vücude getirdiği esere 
rinde hilafet dahi.bulnao sultan· tedir. 1923 senesinde teessüs etti· 1 oldu~ça hcuzernrktedir. Bu eserin 
lar devri olno üç dört asır müs· ği zaman yeni rejim bu hususta 1 kısmen suo'i ve lüzumundan ziya 
tesaı olmak lizere ' daima dinle . biç bir şey bulmnmıştı . Halkın J d e sislamslik olduğ.u muh~k~akhr. 
alakası olmıyan kimseler tarafın - yüıde sekseni okumak yazmak 1 Büyük bir milleti Aoadoln gilıi 
dan ıevk ve idare oluumuştıır . bilmiyoıdu. Mahkemeler hala dini yoksul bir yayla üstüuJc kendi 
Demek oluyor ki ' Türkiye bu idi . Her ıeyi yeniden yapmak k ~ndice yaşsluuık istemek, ~üphe· 
ıuretle en geı çek anaoeıı'ne '-a . · b d' d h siz , zorluklar aramak demektir . " ıca c ıyoı u ve er şey yapıldı . 
vuımuı oluyor . Bu sabadaki eserin bugUu llDa 1920 Sf nrsindeki "aziyeti bileu . 

Demek oluyor ki Türklerio çizgileri itibarile tımamlanmış ol· ler bu ~seıin azametini daba güzel 
lstanbul sultanlarının idarui al ~uğu .söylenebilir. Ordu Avrupa lokdır edeılcı . 1920 seoeıindc 
tında geçen ve Türk milletinin usul ve esaslarına tevfikan yeniden ma~lübi}'et ; utan topraklarının 
hayatmda nisbet itibarile kısa bir tecbiz ve organize edilmi tir. Kuv· paıçalanması ' İJJlizamsızlık ve 
devre te•kil eden btı do-rt asrı, ti ' b' t k'I ) ruhlarda bıtkinliUeıı baeka bir 

7 ve ı ır ayyare tt§ ı itı yapılm ış -
bir fasıladan ba§ka bir : fey ad- tır. Mektepler çogı;ltılmı~ ve genç· ıey yoktu, Bu gün ise ıulb azmi • 
delmemeleri kolayca anlııılır 1 · i d ı 1 ruhi ve yeni bir nizam içinde tek · er ıç n gece era erine devam 
bir feydir . mecburi kılmmıt ' erkeklerin frs j rar elde edilmiş olan enerji var_ 

Türk devleti , kelimenin bü- ve kadınların dı çarıaf giymeleri dır · 
lün maoasile mnttehı't bı'r <levJet· k d'J · · r ~ b 1 Türkiye topraklarınden ayrıl- ı u yası e ı mlfhr . ı..utia arfleri d • 
tir . Müttebittir ' çünkü Türkiye· kabul edilerek tahsilin bu harfler· ı ığım dakilcada has•I ettiğim kana. 
d 1 b. ·ıı 1 ı at budur ve kendi kendime : e ya nız ır mı et vardır . Ar- e ) apılm111 mecburi kılınmı§tır . 
tak pe Slavlar ııc Rumlar ve ne Bütüa mektepJerde Fransızca ok;ı . ·.~a~ı ~al~ız Türk kadınının 
de Araplar l'ar . Ahali mübade· tulmakt•dır . Eski mUılümaa ka- g~z~ll;gıoı gızJıyt.." ptç~yi :ı~tmak-
ıi neticeıinde Yuoanistaııdan nunlırı yerine İsviçre medeni ka . ~. a mamıı ' !ur~ nulletının dü· 
Türkiyey~ üç yüz bir Tilrk geldi l nunu ' İtalyan ceu kanunu ve f~nce .ve hı) ~hyetıoi esir eden eı I 
Ye TOrkiycden büyük miktarda Alman ticaret lunmıu konuldu . in ve kuv;etlı carapacei ' da kır . 
Rum Yunanietaoa aitt. K . mıştır >l dıyordum . 

• ıpıtUliayooln kaldırıldı . Türk c ,. (,' .ı- ; - ra lCfl urıuut"t: -

metinin tecziye etmek arzusun -
da ve hu vazifeyi ifaya azmetmiş 
bulunduğuna kani olarak Mıcer 
hükumetinin hu husuıta alacağı 
tedbir le: ri kt!11disine bildirmtğe 
devtl tdrr. 

Nihayet konsey siyasal zor 
balak makeadile yapıJan tahrikat 
teşebbüs vtya cinayetlerin tenki· 
lini temin edilecek ulus!ar arası 
bir mukavele yapılması işini tet 
kik etmrk üzere bir mütehıssıs 
hır komitesi teşkiline 'e bu ko· 
ınitcnia Bt lçıka İnğilter e Şi li Iı -
panya Franııa Macaristan İtalya 
L,hiıstan Romanya İsviçre ve 
ıOV}'tl Husya ~ müeıseselerındeo 
mürekkep oJmasrna karar verir. 

Cenevre 11 (A.A) - 1\1. Laval 
konseyin karar suretini irtıf akla 
kabul etmesi üzerine ~u .beyanat· 
ta bulunmuştur. 

Milletler ('emiveti hir tlefa 
daha sulha h izmet · etmiştir. Ka 
bul edilen karar !!Ureti bizim duy 
gularımıza tercüman olmakta ha 
disrler tesbit otınekte \ ' C netice· 
ler çıkarmaktadır . Aızu tdilerı 
siikliottin tahakkuku şimdi Ma 
car hükümetine bağlıdır. Konse 
ye gtlince konsr.yin. asıl vazife 
sinde kusur · etmemiş olduğunu 
!öylemek lazımdır. 

Londra 11 [A.A] - Milletler 
• emiyeti kon15eyi alakadar tara· 
Harı tasvibi ile Yoguılav ve .Ma 
car ihtilafını halleden kararı ge· 
ı·e yarısından 5 10 dakika evvel 
almııtır. Son dakikayı kadar va· 
ziyet tehlikeli ~kalıyordu. Kara -
rın almması hüylik bir rahatlık 
hissi vermi§tir. 

Cenevrede iki tarafın barış
wuı için yap1Jan gayretler İn
giliz mathuatı ıarafından hara . 
retle seI.mlanmaktadır. 

Gazetder müzakuelerde İn 
ğiliz ınurahhaamm mühim bir 
rol oynaauış olmaamdın memnu . 

eski aile ismi olan Baltacı zade· M. Yeoukidze: ": dl' 
den "Baltacı,. sözünü seçmi~ ve en mühim vaıife)erıo 1 
Ekrem Hüseyin (Baltacı) olmuıtur. Sovyel hUkfımetiudt 

Askerlik dairesi yazıcı nefer - ittirik cdt cck kütlel:~ 
leriodeo Niyazi (Şimşek) , İzzet· kadm miktıırıoıll art 
tin (Dumrul) , Sami (Yıldırım) 
ıoy adlarını almışlardır . 

Gazete kısmı dizicilerimiıden 
Hamrli, Aytekin adını almışhr. 
Kutlu elsuo. 

Düzeltme 

Zir11ı bankası ikinci lebui 
bay Şavkının soy adı dün (Örfe) 
olauk çıkmıthr . Arkadaşımız he· 
nuz soy adı almadığından diizel· 
tiriz . 

~--· .. ····- --
İneboluda 

F urunlara makine konacak 

luebolu : 11 ( A. A. 1 Hele· 
diye furonlara hamur yu~urnıa wa
kinaın konması için furun !&biple· 
rint' bildirinıdı• bulunnrn~tor. 

lranda ulush•r arası bir 
sergi aç~acak 

Beyruı - öniioıüzJ~ki ui::an 
avıJlda Tahranda kurula1.•ak olau u· ı' 
lu!far .ara.sa scrgr_sıoc ~Ur)c \'C ı.uu· 
nan hükumetle-rr de çağrılmıştır. Ser· 
gi Iranda ilk defa yapılan ntu lar 
ara!ı sergisidir. 

demiştir . pı 1 , . , 

Yeni şehiılerlP ı ·---· 
den Ye elektrik istı•I ~ 

1 "k\u11ete 
ruluıundı , ıu ,,t 
lektif çiftlikltrde u~0

11, 
terbiyt" işlerinde k~ 1 

rol oynamı§ ve oyn•!o.~ 
Kadın bu ıon 1 

1 
retli ve faal bir lfut:;.. 
taya çakmııtır · ~~ .. 
kadar büyUk bir ölv~~ 
ruz? ÇünkU onun er 1' 
•İyede olması §arttır: 
d .. · ı le ~ ,;yel• 
eıı , anunı va 

öyle olmalıdır · . ff 
Kadınların .... ~• 

b k ·ı . . eei11ı• ça u ı erı 1ıt111 
'k . . t aıi ile yet ı tısat sı~ e I& 

K•hiliydlerini yiik•~ 
ber siyaei ve ııuıter•,t 
lemeleriae çok dikk 

tedir . HükOmet i~ 
tıkları vazifeler lıe 
mıladar. 

Köyde , •ebirde, . ,. 
kezlerinde, k6y ıc 
-······ : .... ~·-'-•.-.. ~ 
cumhuriyetleri bitlir 11 

sinde iotibabatta k.• 
ehemmiyetli surette.k fi. 

ırakta petrol süzme 
fabr•kası 

Eıki bir Bolıe"1 
.. i 

•ter 
, ~erkez ieu k.0~1 

_,. 

aıt it Hhaaı reııı ~ 
mennykh, luılıDlatı• ~ 
ve ziraıte dahil ollll' 
kiden sırf er kekler• ~ 

, 

Bagdat - Jrak .hükumeti dicle· 
nin hatuıında bir petrol siizmf! fab· 
rıkası kurmayı kestirmiştir. Bu fab · 
rıkada lrak biikummetinin pcrrol 
payı iüzülecegi -#İbi isteyen başka 1 

hükumetlerin payı da süzülecektir. 
Bununla Irak hükumeti her yıl 
~ bin İnliliz lirası kazaoıcakrır. 

Amerikada çelik satışı 

Nevyork : 11 ,AA) - Ameri· 
kanın çelik ibrıca tı 1934 yılınaıı 
on bir ayında 5.507.243 tona . 
varmııtır . 

1933 yılının ayni dcHuiude 
ihracat miktarı 5 160. 313 ton idi. 

Bir posta tayyaresi 
düştü 

Havana : 11 (AA) - Saııtia
go ile Havan arnsında munta
zam posta yapao layyarelerdeu 
biri Santiago civıırında yere düş· 
müştür . 14 ölen olıluku söyle 
niyor . 

niyetJeriııi söylemehte•iirler. Kon
ııey kararını bildirirken M. Eden ı 
konseyin bir adal,t divanı olma· 
dıgını kay<lt tmiştir. 

Konseyin adli bir tahkikat 
a~mağa hiç · bir niyeti yoktur 
vazifesi. iki taraf aras ında millet 
ler cemiyeti azalaıına leyık dos 
tane siyasi~münaeehetler tekrar 
etesine yırdımdir . 

kilere de sııçtik}l!rill' "
Fabrikalardı pek 

kaynakçı11, Alet Y'~ 
kadın vardır. Kolle~tl 
kadınlar, tar la tabur ~ 
dadır Jar. Tröst'let "~, 
teşebhllEıleıio oıüdil~e 
28 i kadındır. f eli i 
tarın yüzde 36 ıı k• 1 
iare.lan "•ima durg0~t1 
dikkate çaıpau dell'' 
sındı kıdınJarın ~D ~' 
fe'eri işgal etınege ,.1 

K.. 1 . ·n bh oy ovyet eııoı ~ 

kadın vardır. Pek ço " . dt 
taka m eıkezlerıll /. 
idare etmektedirle ~· de 
lar hükumet idaresı; 01 
lan role beııüz v115' 

dır . 0J> 
Toplaotıuıo 1°1111~~ 

yada bugUn bayati ,t,.I 
çocukJarına iabis• ... ~,.d'~ 
dınJa ~ovyet birl!l

1 ~ 
arasıoda bir 01ukaYı 
tır . ooıl 

f,Josko 

Tutum yedigününü·n en 
. 
iş Bankası 

Körpe, Arık, Bayan, Bay her yurttaş ondan hir 

2-6 



~~IİIİİlıılİllİllJ.-.iliiıi ... 1111111!1 ... ---------:-'~ ..... --~------..ı.!!-------------..-.------~===:::~--------------.-......-.--Mısır ıarkıları Bir arap gazetesi ... 
bu şarkıların Mısır ka.; 
dınına yaptığı tesir 

Bayl.üc {;ntkr-;;;;-;::-Alaturk , un I 
P"ın lj,34 de Mıllet Meclisinde 

l nıuzıka)a verilecek )'eni yön 
nda slJylediğı nutuk üzerine Tür· 

_ Bltlnil #ittlkden ertan -

koDuklaun ıerefiDe Cumhur P e 
isi Bt1y Mebmet Ali Abit taıafın
dan Par lak •• beslik bir ziyafet 

verilmiı ve bu ziyafetie bütün 
hükumet bOyükleriyle yıdırğı 
Konsolosları d• bulunmuılarder. radyolarında Bizans melodüerıni 

arı ıarkıların ya.sak edil.dilini ~ 
Ttlrk muzıkasına dair giiçla ha· 
ara ba/laııdıtını biliytJruz . Mu· 
f YaprnaAta oldutumuz bu inkılap 
Pnemlelceı ıa ftelerinck yük.sek 
'urandmm§tır Bu (e$ile ıle 
da 'ıkan "'Al·Be/na uaze~sinın a _,,., 

KoıPoloelar bugün Beruta 
tloAru bor•dın ıyrılmıılard1r. Ve 
Ualıı1a kırıeı Yüce Komeerin sa· 

rayında : konuldınıtaklar, diğer
ieri d~ BeruUı ırı CorÇ oteİin~ 
ineeekleıdir. 

:ısını a,atı> a koyuyoruz · 
Şiipiaeıiıdirki buıün , dllzei · 

• en ziyade muhtaç olan t~Y 
' ınuıilriaidir . 
Mııır IDOıikiainia adımı zaaf, 

Konuklar, Berutta 2İ pare 

topla vr. aekeıi meraıimle karı•· 
lanacaklırdn. 

Atın 13 üne kadar Beruttı 
kılıp Bıelbek ve diğer uki ~Ser· llıalülc ve uyuıuklulc duyıutare 

'J•n bir muıiki oldutuau her· 
bilir · Halsikah ıl1femelc li· 
teli, ... Mı11r muai1dıi • ~·l 
Uı duyıalınaı uymuyor Yeni 

"
1
• her 1alaıda İhterditi k•I · 

•da d8f&adürea , ajiıtıa H 

•11n m111ilsiye kartı ntfret 
•rılmel&tedır . 
~iı ı Mı11rlılır , kuvyetli ' ' 
'•it bit ulu• olduitımuıu hiı· 
Jor we biUyorUi . 8unuala be· 
' bu ileı leme ve lrallaa• 
l11lar11uı11 can), .bir mutUli İle 
r •t-eac " ••l•tmn llı .... 
biz ha•u ıimdlye kadar yapa· 
ık · lluıild•iıde ve I' rluları· 
1

• kullantlan atfatlCl •• yal· 
•.tarzlar ve alalar bialerimizi 

etaaelıte Ye llı,atımızı ıebirle 
tedir · Bb bu meaele ka&'fl 

•ulki ile utr•ı••lırımazı 
etmels :••••'1oru . Falrat 
dı clireltılira ki , biıl• mu 
il h11tadır te ıılahı lhamdır. 

•le ba tılab lıe yfi1eti , ı&ı ve 
••ilen ıiyade ••ime ve me
ltılıı•ı•dıa raz GnUnde ha· 
rulmatı deter bir uluı itidir. 

d 111111ildaiala mikroplara erice· 
•rlaal •• fiddetle ıireytt et· 

bile • lıa• .. ıanmm , za71f 
'illa olmılın haaebile ma••• 
rGr • 

lrlrelcı.r a..,11ıa sorlaklan " 
tin temini ile •enal o14alı· 

clbeUe ba milrroplardın lsur· 
lallirler · Kadıalınmıı iac• 
il.•• haıtahtı me7yal oJdak · 
lçı• a.~ı.u,ıe ita •Her~• 
ltriadea lcendileriai lrurtara
tr. 

bi1ebiHria ld lcedıa clot•Uf" 
a. .... ipa url reatÇlerimiı 

.. lllilciden nefret ediyorlar . 
•alarımıı i.e ita ma.ıklJe kır-
ba çok meyyalclerlır ve onu 
ziyade aHmektedirler . 

Al111r maıikiıi Mı11r kadınına 
ilik ve dütkllnlOk hiıleriai 

llllfhr . 

llııar bUk6mtli , muıiki ve 
ten ıarkı ve dubulra1ar hılr· 

1 bir takım düıenlilder yap
ır · Bu çıht•ıyı takdir ede· 
Falcat b&k6metia yaptıtı ba 

ll t • tar~ılına ıüftel~ri ve ıla 
e •likıd1rd1r . Halbalıi raaı 
hk , natmelrr dendir • Nat

'li Y•ni uıale uyıun olırık 
k,' ıılıb etmeliyiz . Muıild
uıvvet ve lcıbrı•ınlılc duy· 

••a ı&re dOıeltmtliyiı . 

1 
Qailriınıı yeni uıullere f6re 
~•cayı lsıdır Mııırt.larııı yı-
1'1 vaaife ıu olmahdır : &a

ta111111 '' çocukl.,11•111 bu 
Q Yef ıaiflete. musilıld ... 

ır1111lc .,. lcurtırnıalc . 
111

•ila(teairl b01DktDr . Çünkl 

leri dolaıtıktan sonra Kudilae 
dotru yollanacaklırdır. Sıygılı 

konukların oel l ayrammı Ko· 
düıte geçirecekleri ••lıttlmaktı· 
dar. 

• • • 
Her yıl toplanan çekirge kon· 

ıreei bu yıl da &rutta toplaDı · 
cıkter. Kooıreye Türkiye namı· 
na lıtirik edecek olan Türk he-
,.., düaı 8erutı geJmiıtir. Aacak 
lrau vtı lak 1",yeilı. ı l beaİlı lel 
ınedlltndea kongreaia toplaDtıeı 
bilbç gfttJ ..... Pkti•. 

F reneız Sovyet ticaret 
protokolu 

Mo.kovı : 11 ( A.A } - Fraa 
ııı Sotyet ticaret protokolunua 
lmn• laaldıı•da dÖflndükleriai 
bildiren lıveıtiya ıııetesl Franaa 
ile Rt11718ln lıar11bldı ilso•omHs 
münuebetlerinin kon1Dma11na ver· 
cliklerf e~emmi,ete ifftet etmekte 
ve bu uzlaımı ilı M. Litviaof ve 
M. Lnahn FranH ile Sovyet R•
yınıa aiyaHI çaflfma berıberliji 
bal&hada imzalamıı oldalslın pro 
tokoJ a ..... .-.. Mla-Ai b1det
tilıtea 1Hra töyle demektedir ; 

Bu, iki ülke ırıaıltdalıi 7ıl11n 
llf1Dıyı temin td•cektir . 8'tilld 
lıi•• •JI lti•th ••• ilsl ltelp si· 
,.,.._ Fra1111a SoYyıt çalıfmı 
beraberlitinln llerlemit oldupau 
•w•clı lcaydetmek •• laer iki ül • 
knfn bancht 1tet"l111tmı1 ( iıtif •· 
de ) lcrini llylemelr ı•rektir . 
A7ni ıımaadı bundın acunun ba. 
rlfıclı iatthdı .tmiıtir . O hını 
lci beka1t ~i• Fraeııı •e So~yet 
Ruyaaın ıırftt•ekte oldukları ve 
edecelrleti •Mil çok mühimdir . 

Pariste hrdevsi günü 

Pariı: 11 ( AA) - Büylk 
lraa flirl Firdnıinin biriaci yıl 
dinimi mer11imi varın •illi lsö 
tüphaneclı İ·an mı~labat ıBzarı da 
bııar oldutu halde yıpılacakhr · 
Bu meraıim mtıl&6r l&ltüpbınede 
mıytlanı r•tirllmiı olaa bir ıer· 
ıl•i• •ıılma• ile yıpılacakhr . 

S.'flrl ttttip eden eaıtitü Oyc 
lerlndea il. Pıul Pellipt o!ap 
mrrıaim ko•itealain bqkanbiı· 
nı da yıpmıktıdır . 

O. ıtttf4~ tela••me•in •I ile 
y11dmtı her çok luymetli •lıhalı-
11 Frae111 lraa mlaaıebat.nıa ta
rihçesine ait belgeler ve Frınada 
lran hıbl&ında yıpılmlf ttllrilcata 
ait eaerlrr •ardır . 

Jeponyanın Amerika 
elc;lsl n• diyor? 

fılıadelfılya ( Amerilrı J : 11 :•ı haıtıhlılar kolaylıkla re· 
•luıt 11alal bııtahldar ioıan 

raber lcal11 . 
(A.A) EveDioı BülletiD ııze. 

-... 
"•~H-e-lk_e_v._i -,-e-le-11-

den: 
Birinoı kAnun-- 934 soh 

te.i , muhabirine vaki olaa bet• 
notır.da Japoayı tlçiıi M. Sıito • 
Jeponyı her ne pıhHını olur11 
olıua uıalc ıerktı Pariıi ,.ila•la · 
ı'1ak boıuıuadaki pllnmı llklbe 
aımttmittir . Dedikten aonra, Jı-

(s ON 
Sh·asal bir konferans . 
Oılo 2 12 ( A.A) - Nobel 

' komiteıinin verdiii bir ziyafette 
M. Hendenoa fU beyıaatta tw
lunmuslur : 

SAVA) 
Denizlide 

Meyve fld•nlar• da • 
Ollıhyor 

C. H. F. yayımı 
Cumhu: iyet Halk F1rkası Adanr. mahalle ocak

lann•n kongre glloleri ve yerleri aşağıya yazılmıştır. 
Her ocağa bağlı fırkalı arkadaşların kendi ocak

ları kongresi gOn ve saatte bulunmalarına dilf'riz • 
Ocaklar idare Heyetleri 

Ocatıa adı: Koaıre ,a.n : Sıab: Yeri 
Silibları bırakma k0Dferan11 

akamete utramımalıder , atredıtı ' 
takdird• b&tün dünya ye'ae d6fe
ttktir . 

Denizli 12 (A.A)- Huıaıi İ· 
dare bu yıl meyve fidanhğıoda 
73 bin 500 meyva fdanı yetiıtir-

miftir • Bualar vilP-yet içinddki 
meyve yetiıtirmete elveritli köy 
ve kentlere pardeız olarak daği • 

Mermerli 
Nacarın 

Uluca mi 
D6teme 

İlk Kinan 13 20 Fırka Viliyel Binuı 
)) 14 ,. • 
" 

15 )) • 
16 )) 

Biie dlıetı baılaca vazife yeni 
bi, tihaiyet yııitttııktat . 

Koaferanı beniz safdır, onun 

1 

ea ıoa bıyeai b1rıt ile ehemmiyeti 
satlamıktır . Bir konferaıaı ıilai · 
le inin ilki olea bu lconferaadı 

1 bir baılıDğtç ltilıfmatının buıultl 
ıerektir. 

Mora•ı poat gııeteai diJor ki 
M. He...,IOn C•evredeki 

mılcamının b1161"1ımlf hem 
de dıimı lconfer8aı maauının etra
fıadı kı111bılık baJuııdarmUftar . 
obel ıulb mülrifıhnı ıidip ilmık 
onun hakkı idi . 

Vertoveda öz yasanın 
del itmesi 

Vartota : 1~ (AA) - Ayın 
teıkilitı eaaaiye lıomiıyoaa eflrl 
n umumly.nio büy&k bir alika 
ile bekleeliti •• 26 klnunuııai 
1934 de dfJet mecllıi t1rafıadaa 
lsabal edilen teıtldlitı e111iye ta· 
clilAtt projeıiDin müzakereaine 
baılımtthr . 

Komityon projenita ml•kere 
edilmeden reddedilmeaioi teklif 
tdeu 10lcenıb muhaltfet takri 
rini reddthbiftir . 

Amerlk•d• vergi 

Vafiaıton : 12 (AA) - 1933 
.,,aui.de İHd verıileriaio mik
h.,. bit milr• • •iiaa ftıltla o 
lan Amerikallların .. yı11 46 du. 

Geçen HD• bunların aıy111 
20 idi • Btltln memleket içia irad 
\'erliai 340 milyo• kadar Hela
oaktır • 

ftalya - Habt>ş vuruşması-
"'" sebebi 

Paria : 12 ( A.A )- Hıbeıiı
tao elçiliii tıraftddıD birJtebliide 
de•ılı)'Or ki : 

Babefiataa btlk6meti tarafından 
yıpalaD tablrikıttın aalaııldıtına 
f6re S ille lrbaD tarildnde İ•fİllS 
Hıbetiıtıo hududnau tahdide me· 

mur lcomieyoıauaun Jınıadı balaman 
muhafız kunetı top tayyare ve tank· 
iarla ıillhla bir İtalyan kuvvetinin 
aldır1mıoa ujramıthr . Bunun 

ilıerine kunele geri çekilmek 
emri nril•ittir . Habeıiıtanıa Ro
ma mHlabat,au;ı hal7•n babtı 
aalaımHIDI gire hakemlik kural.
•• baı vurmak içio talimat almıı 
tar. 

--Paranı!---. 
Boş yere harcama ve har
cıyacaksan yerli mahal I 

Oruçta 
Kurun blldlran 

tılıcaldır. nerelere ne kadar da
gıbİacajı teıbit edilmiıtir. 

Gelecek yd daha çok meyve 
fidanı ve aema çubuğu yet;ıdrll· 

mek için de bazerhklara batlın· 

Şıh Muıtıfa 
Hanlrurbu 
Çınarla 
Seyhan 
Karııyıka 
Miruçelebi 

" 
» 17 
• 18 

• 19 
20 
21 

• 22 

• • 
• )) 

• » 
» • 
• )) 

)) ' 

ınııtıı . Adana Borsası Muameleleri 
General Harrl ötdU 1---------.P~A_M u K._ve_ıc_o_z ...... A ______ , 

Kilo Fi ıtı 
Ankara 12 (A.A) - akliye C 1 N S ı Ea u En çok S.ulan Mikdar 

mftfettlıl General Ha-' din g~ ....... 
,.. ~=-'===....mw====t======~~=-ı ~K·~·-c~S~· ~~==·~===·=-=======· te cebeci haıtıneeinde ölmlttür. 

• 

ÔJ&ıO b11güo yeoiıehirdeki evin 

den kahlmlenk cebecide einikli· 
ye gömlllmüıtür. Ölü alayında 
milli müdafaa ve iç itleri bakan 
lıre ile büyük erlciaı harbiye ikin· 
ci reiıl General Aıım, Milli mil 1-:::.:.;.;.::.;;.. ____ ..,.._ y A p A (; I 

dıfaa mDate11rı general Kizim, 

u.~M~h~lhmü~ha~~~~-----~-~~~~~-~~------~ 
kanlarile diyer dairelerin ileri ıe· Ç 1 (;. 1 T 
lenleri ve -zabit arbdaıları hazır 
bulunmuılrrdır. 011 ılıymda bir 

ta~rpiyadeil~hlret eüvari, top~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
cu kıtaları, Jandarma, Poliı, mllf· 
rezeleri buluamoıtur. 

Zonguldakte haz1rbk 

Zonguldak 12 (A.A) - Oko 
nomi ve yerli malı hıftaeı hazır· 
lıklan bltüa Zoguldak uluslar 
lcuramlırının içJi bir sevgisiyle 
ilerlemektedir • Halka h hafta 
ya alakalı blr ıekilde btılmalau 
için her yerde urunçlu bir çalı§ · 
mı vardır. Şehrin göze çarpan 
yerlerine, eaç levbaler tizerine 
Jağlı boya ile sabit yazılar yazıl 

mıı ve llllektrik yeztlın konul
muıtur . Halkevinde ıçılacak 

yerli mallar ıerğiei geçen yıllar 
dıldne göre çok r.eopn ve ve 

rimli olacaktır . Hıftaoıo yedin · 
el gtlbBn de canlı renklı ve mı· 
Mlı geçmeei için tedbirler alın 
mııtır . 

Cenevrede 
Si.r•••I kar ar verildi 

Cenevre 12 (A.AJ UluKlar ku 
romu koneeyi Y oguılıv Macar 
davaeı hıkkıadaki yeni kararı it 
tifakla tanlp etmiıtir. 

Cenevre 11 IA·AI - Yogue 
l1tyı ile Mıcariıtaa aneındaki 
davanın faah içia verilecek ka
rar hakkında fılen bir uzlıtm• 
haeıl oldugunı dair çıkın -
lan haber meveimıizdir . İtal· 
ya da dahil olduğu bılde btiYük 
devlttlerin hepei bu karan bbul 
etmiıleraede Macar deleğeleri 
kararın tıılıjını P~ıte hBktlme
tine arzetmiılerdir . 

Cenene 12 (A.A>-Obir det· 
letlerio önceden kabul etmit ol 
doklara kanı ıaredni Mıcariıtan 
da kabul etmittir . 

HUBUBAT 

UN 

.b~1-.-----~~"--~~~---.r~~~-~-~-~-~--·~~ 
~1.....;~;,...;;;;.~rm~•-"------·--ıı-~~---1 

~ t lls • ----------1 
A 
Liverpul Telgrıflan 

10 / 12 I 1934 

Vıdeli 

Vadeli 
Bu1r 
HiPt buır 
N ork 

s..w. 
6 
6 
7 
5 

12 

Avam kamarasında 

Londra: 11 ( A.A) - Avam 
kımar111Dda bir aorguya ka11ıllk 

Sır Coo Slmon demittir ki : 
l•rilis. ltaı,u, l.veçli hem de 

Holandah efıatt•n mlreldcep bir 
kanetin Noel JOrtularıadın ince 
Sardı bulunacetı amalur. Bu lra · 

rııık kutvetln batlcumandı•ı bir 
1ariliz olacakt.r 11nmm . 

Londra deniz 
murahhasları 

Kambiyo ve Para 
it Bınkuıodaa ıbnmıp. 

L 

Macar gazeteleri 

Budapeıt• : 11 (A.A) -lıl8C8r 
ıuetelerl , YaroalıY - Macar 
lbtllifa için Centrede balua 
olan bal ıuretini mlttefikan -.~~ 
auniyetle aelimlamılıta ve ul 
kurumu konseyi Byeleriala 11111iml 
barıt arıuları ve •tnı zamuda 
bartt•n menfaati umını bet türlü 
fedakirlalda bulunmaya anlk olan 
Macıriıtanın alsill••llaarelcetl • 
yeaiade acaa bir11ın1 tebdil eden 
büylk bir tebliltenia ortada• lıal 
dmlma•ı•a muvaffalciyet eltermit 
oldap•u ilive etmektedirler . 

Londrı : 11 ( A.A ) - Deniı _ ~----

Bu~ gtlnet 6,46 da dotacek, 
ötl• ezanı 11, 47 de, ikindi 14 • 22 de, all.- 16,35 t•, yatıı 18,9 
de okunacak. Emllk 5 te olacak. 

Şar nauvakkuı Vt!hbi O~u 

ilk karar taslığının hafifce de· 
j'ıfiti olın yeni metin d&n öileden 
ıonrı bunua kıbulünll kendıC 
bakiim~tine taYSiye etmiı bulunan 
macar delegeıine tevdi olaDmuı 
tur . 

murıhhaalın aruıadı biç bir top Agf a filimlerinin 
ııntı , • .,.ımıı olmıma1ıı. beraber, Her "•tltten , en·,·.-... 
reami mahafilde iç memleket ma "I' 

rablaaılarlDID talaıi fillir ehp terif· zelerlnl çok UCUZ fi• , 
me11 auretile lemaaı m•J.ıa tt· yatla ; 
tikleri bildirHmelrteclir. Foto Coıkundan tedarik 

Harp borçları EDEBILIRSINtz. 

V•finıtoa : 11 (A.A)- lagiliı ,.----- il\ 

ı l•lçilifi bqklıflti lnıilterealn harp 1 bu gece nöbetçi 1 
lborçlan hılıkıacla baıicl1• aeu· 

kum- ı dreıin• bır not• tevdi eı .. 1,11, . Eczane 

Tutam yedigünü bafladı 
. 

Analar, babalar yavrularımu birer /f ban/ıaaı 

bara•ı ıhmı' 4839 2--6 l!,-ıilterenila 25-12 vadai•de hiç 

:'-t ( 17) de evimııin möıe 
hubeıinde Komite •seçimi 

,t•lltar · Bu ıube1e kayıtlı 
ı.0 .Ktin ve s at te l lalkevine 

tı rica olunur. · 

ponyaom İ11gilter1 ıle Amerikayı 
kı•ıı harbe girıımek gerekte dahi 
bu ıiıaaadın _ •aııeçm'yccejini 

. if ıd• ıtmiftb . 

QZa•nolaadapna göre ba notada 1 Venlcami (•harmda 

1 Dblr pıra ödemlJeceti•i bildirmek· Afiyet eC'tanesidir 

'-----------------------------------------J tedir. 
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Asri sinemanın fevkalade prog 

Bu akşam 

Alsa ray • 
sıneması 

FOTO 
COŞKUN BUyUk ·edip 

ltn harika fılimlerden birisini taktim ediyor 
« J>tyer be11ova >) nrn IG.yemui 

Nagana Agfa," filmlerinin her çeşidi, 
jtlO 

Seblıır yıldıt. " Birigt>t Hı>lm ,, bityük artist " Jao•P 

Atlandit Mümessili 

M. Döğlas 
Afriknda liabeşistanm ynlçın kuyalarında korkun(· ormanlarında 

Arslanlar, Timsahlar , Kaplanlar ve zohirli sinekh•r arasında alınmış 
hakiki bir filim. iki saat heyecanla zevkle geçireceksiniz. 

Dıinyacu meıhur ( A G .FA ) filmlerinin en la · 
zesi bulunur. Fiyatlar, diğer bıilıin markalardan 11cıu 
dur. 

ili ve 

Amatör işleri en kısa zamanda 
verilir 

En yeni DlJnya havadisleri Atölye fotografları, vesika resimleri, agran 
dismanlar . 

Uoutrnayanız 

Lüks vapur yolcuları 

Türkçe filim 

Pek yakında Alsoroy sineması hakiki boks ve güroş maçı tertip 
ediyor 

Cuma gUnU iki matine pertembe gUnO 2,30 da iki filim 

ı~ 
Talebeden tenzilatlı ta· 

rif e ile ıicret altrıır . 

o•a 
FO'!U COŞKUN : 

Yal Cami <.:ivarı 

Emniyet müdürlüğünden. .~-------------·---------~ 
Emniyet müdürlüğü idori kıs· ı 

mındn örneği saklı çuldan şar bek -
çil eri için seksen kot urba ve o ka . 
dar şapka dikimi yirmi gün sayı- ı 
mile açık oksillmeyo konulmuştur. 1 

1steklilerin örne~ine uygun Urba 
'e çulu görüp anlamak üzore hor 1 
gün, eksiltmeye girmek içinde sa
yım sonıı olan 2-1 -935 çarşam
ba gOnil saat 14 (\e 125 lira pey 
akçasil& f~mniyot müdürlüğü orun
lcığundo toplanacak o.hm kurumu
na gelmeleri . 4843 

Dörtyol Noterliğinden: 
1470 Numaralı Zürraı kredi 

koopratifieri knnununa ve resmi 
gazetenin 4 1 J 1930 tarihli vo 
1688 numaralı niıshasındo. münte
şir esas muknvolename ahktlmına 
tevfıkcın teşkil edilen gayri mah
dut me!uliyetli Dörtyol ( Şehir ) 
kasaha zürrai kredi kooperatifi ik
tisat VekA.leti celilesince tastik ve 
Dörtyol Not11rliğinco tesçil ediJıli

ı{İnden mevzuu bahis kooperatifin 
resmen teşekkül ettiği ililn olu
nur . 4841 

Sayhan Nafıa başmühendislilinden. 
Dört hin sekiz yüz sekiz lira 

Sağlam 

1 Karadonlar yasak oldu. Şimdiden 
pantolonlarınızı yaptır1nız 

Yerli 
pamuk 

1 

Ziraat bankası Adana mensucat fabrikası 

Yerli 
Güze) tieveruk giyeceğiniz • • 

iŞÇi 

1 Pantolonluk renkli kumaşları yapıyor 1 
Yerli 

Ucuz yapı 

Dağınık ,, 

Toptau saııs ) ea i : .Fabrika 1 1 " : Kurltepelı Ahmet Siivf'ydau zade ve aır dükkanlar 

Bu malları bugüu , eıgide görüuüz . 

otuı kuru keşif tutarı ol ıı n Fe- ·:----------------·--------------------
ke-Kozan yolunun 55 000 nci 
kilometresindeki AS~1ACA köp -
:rüsü tumiratmo talip çıkmadı 

ğıııdan eksiltme müddeti ihnlt·si 
934 senesi hirinci kılnıınun 20 
inci pArşt,mbe günü saat r,n bir
de vilayet daimi enuümenint.le po 
zarlık suretile yapılmak üzen 

D. Muzaffer Sabit 
Dahiii hastalıklar mütehassısı 

.. 
Berlİ'l Oniversitrsi ikinci [)ahili SoriryntınJan mezun. 

Doğruluk fabrikası yanında 4826 

1 

bu tariho kndor uzatılmı tır . 
1'alip olanlar bildırilon gün ve 1 
snat\e vilAyet daimi encüme -
nindo bulunmnlan ve keşif ev- ~~~~~~-----~~~~~~~-~~~~--~~ 
rakilo şartnameleri ve mukave-

( lenamc suretini görmek ve bir
likte gösterilecek evrakın nıı
Jerden ibaret olduğunu öğren
mek üzere Başmühcnıtisliğe mü -
racaat etmeleri ildn olunur.4823 

7_ J0-13-16 , 

Ziraat Bankası Adana Mensu
cat Fabrikasından : 
Fobrikemız bakkali; si 935 scn"si iptiılasuıJnn ilibııren h' r ~ene 

nıiiddetle tekrar kirnya verılcce ktir. Talip ohnhırııı şeraiti i.iğrn rınıek 
üzere fabrikaıııızıı, olli lira akçalorilc, ımiraca.:tlurı ilnrı olunur 4844 

13 - 16-19 

Amatör işleri '~~-~~~~~~~~~~~~ 
Üç ve altı aylık ikinci kurs-1 En Kısa Bir Z rımaııda Hcı· 

zırlamr . 

Foto Coşkun 

Sat/ık cinko • 
Adana Ziruat bankası kar ı-

sında bir kısmı hususi muhasebe· 
den diğer kısmı SaJ~ttio ve Taki 
efendilerden kiraladığını arsalar 
üzerine koydurmuş oltluğum dn 
koları bu korre söktürüp sataca
ğımdeo arsa sahipleri :cinkoJarı ai 
mak arzu ederlerse bir haftaya ko· 
dar müracaatları aksi takdird~ baş., 
kalarına satacağımı ilAn ederim . J 

4845 Yakubenyeş 

Fatma hanım 
Y11ni istasyon caddesindeki bi~~ki dikiş ve şapkacılık yurdunda Ma

arif VAkAlelinin resmen kabul ettiği Bolçika metodu ile gösterilen 
biçki ve makaetıırlık kurslarına görülsn rağbet lizorine yeni bir ikinci 
üç VQ a ltı aylık kurs devresi birinci kAnunun birinden itibnren açmağa 
karar verilmiştir. Kaydolmak ve şeraiti anlamak istAyen hanımfar 
yurda müracAat etsinler. 4799 7-10 

Seyhan işletme miJf ettişliğinden: 
ller gün işleyen Adana Ankara k1ttarlnrıııdon ayrı olarak Kny-

scri - Sivas ara11ınd<) İ§leyen roy otobüsleri 14-12-34 gününden 
sonra itlemiyecektir. 

Doktor 
, 

A. Melik 
.. .... ......, _ 

idrar yollar1 hastaltk:"' 
ları mütehassısı 
Bclsoııkluğımu yeni usullarla 

pek çapuk ve k::ıti surott.o tedavi 
eyler. 

Adres : ı umıkkenrnl ilk mek-
tebi kı·r~ısı. 4706 25-26 

t\LGOPA 

• 

Diş ve ha~ oğ11ları icin;on fay

dalı ve müskiıı Hdçtır. 1-6- 12 

lık madeni kutularda her eczane

den arayınız. Şehirde umum:satış 

,.c tevzi merkP.zİ ( Yerı i eczone ) 
ılir . 4692 .1.1 

Hizmetçi kadın 
aranıyor 

EvJe hizmel etmek i~in Lir 
hizmetçi kadın aranıyor . Matboa-
mıza müracaat e<lilmcsi . C. 

13 Kanunu evvel per§embe 

rilerine takdim ~der . ""' 

Filme ilAvetcn : Fevkalfide eğlenceli k 

Cuma günü iki matine 
Bırinci matinede 

Kırık kanatlar 

Bugün gündüz iki buçukta 

Gazetemizitı 
l r. 

Abone ve ilôn şartl ., 
- ----· ·ki lir~ ka 

3 Aylağı üç , 6 ayhğı altı , yıllığı on 1 • li ıaı 
Türkiye hariçi için bu ücretlere bir rnıs 

Şehir abonelerimizin ga 
h ·· ·ı · · le hıf ususi muvezzı erımız I 
bahleyin erkenden istedik' 
bırakılır. Şehir için aylık a 
lairdır. 

* * * 
··çlJ"'° Bir defa konacak ilanlar1n u r 

. düncü sahifelerde her sabrı on kll 1 'l ıam , .. ~:ıiyetindeki devamh ilan~'=t ı 
pazarhk yapıhr ve en ucuz bir fıY 

Baskül isteyen 

Kilo 
300 
500 

1000 

Çatısı 
he pisi 

il" 1' Yerli malı öl~~üler nizamnamesine uygun olar 
. . . d -··" isteyen sıparış e er . &faJ...-

Adrea : Abidin paşa caddeeiude baskül } apa" 
4842 ı -6 


