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•• -- •• Bayram geliyor 
Ht•r } nrddA kendi ynva anı rlü· 

şhniirk n > olmıl çocuklan da göz 
drn ıırak hıtmsAırı • 

•------------·------' 
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•• 
Okonomi bakanımız Kayseri fabrikasını gezdi 

o •• d •• be.~~~~:. .. d~.d ...... I ~Ulus evimiz neler yapıyor 1 
u tı11mı11 bn gün yine yasahm : f 

Celal Bayar - Karahan 
Usta darhA-ı var 

Şarımızda 

Gilnlük bir gazetenin yükümü 
ırd1r . Okurlarrna günün olup bi· 
blerfoi anlatmak iee bu yükümün 

Ulus evi Başkanı Kemal Koson, bize se
vinç ve umut verici sözler söyledi 

Yakınlara flek iı bulmakta \Kayseride kurulmakda olan dokuma 
glclük çeken ve gilndelikleri yüz, • • • 

y&z elli kurup dele düşen Maran· fabrıkalarını gezip beğendı/er .• 
. oda gelir . Adına gibi büyük 
;r fırda her gün bin bir ıevir itler 

0 nr.. Hükumet bölilmlerinde ulu · 
•un bilme i gerekli eöz keıimleri 
:ur · L lu nn ona ayık uydnrmaeı 

enrın onaylar olur .. Otur ve olur . 
Biı hunlara yerinden anlayıp 

IÖbil ıUnllne okurlanmı.. bildirir· 
k hem kendimiıe , hem uluıu · 

•1ıaa yarıyııh bir it gormüt oluruı. 
Gel gelelim ki hükumeı maka • 

1 

İa111a11ndan bn gt>rekli sıvaları top· 
~IData çıkan arkadaıımıı , bat vur· 

0 tu k.pularm bir çoğund.u : 
Bize Gaz tr göndermezıeniı ıiıe 

•erecek savımız yok r 
. Söau ile brıtlaııyor ve oradan 

ela boı dönüp geliyor . Bir gaseıe 
'!~ide , ~pele , lifla çabaydı bu 
bıçım yenia dileklerde buJuuanlırı 
Yerıneııdik , kötülemezdik ! Amma 
be Y•pahm ki bir gaat>tr; göı nuru, 
e111ek ve kaf11 }Orgunlutn .... gibi 
Deınrlerd<•n c)aha öner parrra ile 
Çtkıyur . V r lıiı , ln\tUn gözlr. gö 
l'ülür, f"llf' tuıulur Ölf"ki yilklrri bir 
hna lurıelr. ak tul.- 1t•zctr. ile , töz 
l"lı İ tubafıy.- dükkioandaki bir 
ftl.,ndıt aruında, oou rJiomt>k yd· 

"ilDdtn 1 ır A) ırt olmadtıını im 
diJt d,.k (l rtoildiğini anıyorduk • 

raıtk "'· öğn ni lmrmi~ ! .. 
V,. oura bn ho\ le olunca bizim 

dl'. bun:. kar ı ozunıüı nr oltı) or 
bthr rniıioiı ? 

' 
d Biı bartal t'rau~ıe ahfkın 
f'i•hı 1 Siıin ver~cetin ıs ana da 

••nıo ek ik olı1un gazeıeıniıde .• 
111 .. , bartıt verip uvı toplam• 

Yönelmedilimiıden ötllrlldflr ki, ulu· 
•un bilmeıi dnletin itine yanyııh 
bir çok 11nlın okurlarımııı nre· 
lliyoruı, 

Bir df', vır olıunlar, tek ilik 11· 

•ı eıircemiyen yerlerde en ıerek· 
lileri uldayıp peatenkeraai 1Yar sı• 
•ırları veriyorlar. 

e olur, deterJi Valimi• Tnfik 
lladi Bayul, bu taaamısa f6yle ya· 
"•Jıthca bir em bul•lar . . . . 

Naci Akverdl 

Hitlarln de bulunduğu 
bir tren kazası 

Beı lin. 16 (A. A.J - Deyli 
telgufıa muhabiri içinde M. Hıt 
leria buluuduiu bir trenin Lan 
11tt del rcç'dinde, BremeDden 
17 mıl muafede bir kamyona 

Ç•rpdıiını bıldirmekdedir. 
Kamyonda 20 akaöı vardı. İç 

1•rnıden 13 a ölmiltdl . 

Ulus evımizin bu yıl bir ça -
hıma kaynıtmHt ıöatermeei ıla· 
yım•zı sevindiriyor Bu günedek 
bir dürlO el ıOrülüp baf8nlamı · 
yın itlerin birer ikiter diizetlen· 
mesi yarın için ulaııcajımız mutlu \ 
amaça bizi her gün bir parça 
daha yıklaıtınyor . Buna kuıku
muz yoktur. 

1ıte biz bu dıprdan görünen 
kıyaaımaaın iç yüzünü de öğren 

mek öze aile ulus e' imizin değerli 
baıkam Kemal Kmınn ile bir ko· 
nuıma yapmak i&tedak . Kemal 
Kusun , bize kıHca ıunları an · 
lattı ; 

·' Evimiz eon günlerde ol · 
gun ve ekaiksiz bir ıılon orkca 
1ıa11 ve birde açık hava bandosu 
ya11nnamıttır . Bu kıt e•imizde 
hıftahk toplantılar, s:ılon oı keı 
tı asının oı taklığıle yapılaca1ıdır. 

Evimiz, Spor i§lcrini de bü· 
yük bir kıvrayııla ele almış ve 
hildiğiniz ıpo·lardan bııka bu 
yıl atlı poılı .-irit oyununa da 
yer açmaıtır. Bu öıı:nle c.dmiz 
atlı sportı s venle e bi r kolaylık 
olsun diye büyuk 'e diiığün bir 
ahır tutmuı ve gec ekli atlan da 
bulup Luluftarmuıtor. Şimdi bu 
ite ve illr ,...ı.cJa tekalk ciıldci 
liğ• g .. nit bir ilçlde betlıJaca· 

AD· 
Bundan bıtkı, tp0r mıatıka 

heyetiyle elele veıea evimiz bu 
kıt Toroalara çıkmak için bir 
"dag ıpoıu" l&urumu yapmıı ve 
bana gerekli a.anhğı ıımarla 

m11tır. 

Temsil i11eri de bir düzenine 
konulmaktadır. Bu diltilnce Ue 
•UJuıevi Temıil kömeei., diye 
ayırdığımaz arkadaılar için ıenit 
ve uygun bir yapı kiraladık. Bu 
yapının salon ve sahnesi d e var· 
dır. Şimdi bu arkadı§1ar buradıl 

Siirtte hazırhk 
SURT : 15 ( A.A) - Saylav 

eeçimioin bir günde yapılmaıı 

için hnytuk vermek Uzere Yali 

1anınde balkevi baıkını olduğa 
halda Eı ubı gilmit ve akoam 

geri grlmitdir . 

Yace Vılayet katının Buyruğu 

erkek yurttaı Her 
Pantalon giyecek •• 

935 eaeei ikinci kinun ayından itibuea , Adaaa tehri ile mer 
lıea kuaaına batlı köyler halkının ( K,ar~don ~ gi~eleri ( Vi~iyet 
U11au1Di Mrcliıi ) ve ( Vilayet idare bey etı ) ILaranyle yaı.ılr edllmit 

•e hir .. ne ıra \'erilmiııi . 
Bu müddet 935 senesi İkiuci kanun ayında bitecek ve yauk 

h&lnn& tatbık rdim•ğe baılanacaktır · 

Bunun içia ikinci kinun aymdan itibaıen üzerlerindeki karadon 

ltık,p pantalon giymek suretiyle medeni kıya~el~ gir~iyenlerden 
dıre hey'eti karariyle ( 5 ) bet liradan ( 25 ) yırmı bet hraya kadar 
~,. ceza ı alınacaktır . Bu cezalara kıutt itiraz ve temyiz bakkı 
1°ktur . 

Son defa olarak umuma ilin olunur · 

• 

ıeceli gOodiizlü çılrııyorlar. 
Köycülük itleri, bu kola ya 

zıh birçok arkıdaılıuımız her 
hıf ta ayrı ayn köylere uğrayıp 
köyltılerin buıOnkü;y.aıayıılarını 
gazden geçirmekde ve köylOye 

eoyaal Ye eağlılc yardımı yapmak. 
dadırlar. Köylülerimiz bu uğrak. 
dan bllyük ıeviaç duymakda ve 
yine ıelmeleriai arkıdaılarımıı· 
dan dilemekdedırler. 

Köylü ile bu yakındın tanJf . 
ma ve yardım itini yürütectğiz 
ve ilerileteceğiz . 

Evimiz, kıt için bir konf eran11 
eervisi ta111lamıı ve bunları eyin 

içinde ve dııında olmak üzere 
iki bölüme ayırmııdır. Bu kon 
feraular bir yandan evimızin sa
lonunda veıili kea öteyandan 

ulus topluluğu olan Kahvt, Kı· 
raatbanc ve Sinema gibi y~ler
de de \'enlmekdedir. 

Bundan baoka okuma yazma 
bilmiyenler için dö t ilk mekteb-

de açdığımız ıece kuı slaı ına •· 
laf ••nga keman öğrrtme İ§İDİ de 
eklcdık. 

Şimdi Hılk Fırkasiyle birlik· 
de otcaıciuiuauu bu J•J>t ikimize 
de dar ıetdipdeu ödr6 Cum
huriyet Halk Fııkaıı, kendisi için 
y~ni bir yapıya batlatmııtır .. Ba 
J•pı biter bitmez timdiki bu ya 
pı da bafdanbaıa evimize kala· 
cakdır. 

Yayım kolu. önDmlzdel&i 
5 Kiounusaaide ilk ıayısını çıka 
rıcatı "Akgünleri" Gazetesi için 
çalıımakdadır. 

Yardım itlerine gelince, evi 
mizin bitliği ve .korumaaiyle Ada· 
na Bıkımevind" geçen yıl 525 
yukıul okulıuya bakılabilmitkeo 
bu yıl yardımımızı gören okulla 
rın &ayıeı yediJliıü geçmel&dedir." 

Yurtda 
Ôkonomi gösterişler· ve 
Saylav seçimi çahşmuları 

ZO GULDA K : 15 ( A.A )
Ulu11l ökonomi hıf tasının dör 
düncD gönDnde çolc canlı ve ha 
reketli geçmiıtir. Sergi bu gün dP. 
halk alcınlariyle dolup boeatdı . 
Ecnebilerin Türk inceıigi ve ~ar 
lıiı önündeki hayranlığı aç,kca 
görOamektedir . Halkevi de ge· 
celi giindüılii ökoaomi 1&\ aıımız 
üıeriade mllıamere ye konfraas 
lar verılme.ktedir. Hallu loolar 
almımailtadır . 

KARAHI AR: 15 ( A. ) -
Saylav seçimine ait esae d efter 
ler son dt>ğiıikliklere göre yapı· 
tarak kadın erkek nufoıları trt 
kik için göıterile• gündl'n evve 1 
gözetleme kurumuna verilmiıdir. 

AYDIN: 15 ( A.A) - Kent 
kurultayı bu alsoam fevl&alide 
bir toplantı y11parak aaylav eeçi · 
mi gözetme kurumu Dyelerini 
aytrmııtır . Kurnm yarın ite bıı 
lıyacakdır . 

MU(;LA : 15 ( A A ) - S.y 
lav Kadınlua verılmeıindea 
öllitft kadın tamamıı ve tanı• -
mamıı bir çok kadı•ları ba ör · 
netı kt"ndilerine vere• fırkaya 
MVİaÇll yu.lmakted11Jar . 

goz , Divarci ve Betoncu gibi us 

taların gBnlDlderi bu gün üç lira 
çıkmıtdır. Bununla beraber piya 
11dı genede Yapıcı , Divarcı , 
Bttoncu ve Marangoz ustaH hu· 
luaamıyor . 

Şarımızda ökooomi Hkıntının 
sona eıdığıoi açıkca anlatın bu 
ife bir yaodon eevinmiı~en öte 
yandan d• yı pı iıterine usta bu· 
lımıyan ulusumuzun uğradığı 
öztlntDye yüretimiz sıkılıyor . 

Umarız ki , baıka ytrlerde 
kendilerine it bulamıyan bu biçim 
uıtalar §uımıza gelirlerde hem 
kendileri para kazanır , hem 
1apı işlerimiz geri l&ılmaz . 

Kayseri: 15 (A. A.) - Oko· 
nomi Bakanı Bay Cdil Bayar ve 
Sovyet Büyük Elçisi M. Karahın 
Sumnbank Umum Müdürü B. 

urullah Esat bugün ıaat 10 da 
:;umeı bankın yaptırmakta oldu
iu fabrikayı ıezmiılerdir. Fab 
rikayı ıezme ikibnçuk ıaıt sür
milotür. 

Celil Bayar iocilerle yakın
dan alikadar olmu§, Rusyadan 
tabıildeo gelen Türk ıer çleriyle 
alikedar Bakan, amelenin yemek· 
lerioe varıncıya kadar tetkik edt"
rek yemeklcıden kendisı, M· Ka· 
rah•n ve Nurullah Eeat da yedi 
)e,; çok brğendıler. 

bu büyük eserin az bir kurunda 
gözönüne getirilmeKine bakarak 
f t vkalide memnuniyetini ve 
takdiı lerioi sakhyamıyoıdu. 

:Fabıika ~zildilıten IOnra ko
nuklar helediyeniıı verdiii ziya
fettt buluudular. 

Kayseıi: 16 (A. A) - Öko 
nomi Bakanı Bay Celil Bayar ve 
&aygın misafirimiz oyet 88 
yük Elçisi Karahan bu akşam fab. 
rikanm lokantaııoda f"'n.fJerhıe 
Vt"l'ilen ziyafete gelerek ıenlea· 
diı mitlerdir. 

Yurttaş! 1 Bundan sonra fabrikanın her 
yöoü gezilmi§ ve her iş hakkında 
ayn ayrı izahat almışlaıdır. 

Ziyafrtde, Bay Vali, Kolordu 
Kum11odanı, Cumhuriyrt Halk 
Fırkası Bııkanı ve Kayseri eayla 
va Reıit §U bir nete içinde ıeç· 
miı, Türk · Rus ıeDçleri milli 
oyuolar oynamııl11dır. Şimdiden kendi 6z çocutu

nun bıyr1mhiıoı düıünürken 
bahHını yurd ınafı'ftda yıtirmiı, 
bakımeviade doyurulaa 700 &k
IGıü unutma . 

811 çocuklar her iyi JÜrekli 
Türkiln bakm•i• borçlu olduiu 
birer emanettir . 

Bu ölclüıleri sevindirmek ulu · 
aal bir vicdan buyrufrudur . 

Çorap , ı&mlek , fanila, kaı· 
ket . meDdil , elbise .. k&allioüz· 
de• ae l&opa•aa bakam efta• Ye
riaiı . 

T fvfik RoştO Aras 
Ati o ada 

ATİ A : 15 ( A.A ) - Tür · 
kiye Dıt bakanı bay Tevfik RDt· 

ti Aras buraya geoit durak da 
elen dıı bakanı M Maksimoı 
Ta, kiye , Yoğoılavya , Romınyı 
elçiıi dıı bakanlık ve elçilikleri 

y&klek memurlaranca kartılao -
mııdır . İlıi dıı bakan kucakbt · 
mıılardır. M. Maksimoe bıy Tev
fik RüıtD Ara&ı büyük BritıDya 

oteline götürmOı , bundan sonra 
'-ay Tevfik R&ttü Ara,. M. Mak · 

ıimoau gt'ce göıerek ktndisiyle 
bir ilk görüıme yapm1fhr . 

OZENLER: 

Berber dUkkAnında 
Mikrop dediğimiz neıneye 

irıa/lfın yüreği yanık bir arka
daıımı: dün bize ıu yavıncı · 
mayı yaptı: 

•· ... - Bilmemki bu yurlda 
ıu mikrop de11ilen ukkım 11a· 
ııl öğrerıillp 1Jnda11 korunul· 
mağa baflanacak ? Geçen gün 
bir baberde lıraı oluyordum . 
Be11den oncc tıraıım b/llren bir 
mı1ıteri paltosu11u giydi . Çırak 
tli11e fırçayı aldı ve adamc<ığı 
zın ıırtını baıladı fırçalamağa .. 

Bu arada ne kadar kirli ve 
mikroplu toz ve ıüprünlıi varıa 
dılkkdnm içine yayıldı • ince 
bir mikrop bulutu her yanımı 
kapladı • Tanrı ıeni inandır
sın yıizüm sabunlu ve berber 
uıluraıı allmda olmaıaydım, 

kalkıp sokağa fırbyacaktını 
11erdtyıe ... Ne olur , lteledlyeye 
fijyle bir dokunuverde ıu ıay 
gı11zlığa ue kôld alııkatılığa 
engel olıun .•. ,. 

Sotuk sıfırın ahına 12 olduğu 
halde yepı itlcriode g"celi gün 
dOzlü çahşılmasındaq çok sevinç 
duyan Bakan, mütubbidio betan 
l"reçl,.rin malzemesini 11ıtarak 
dökduğünü dakikalarca t•tkık 
etmio ve montaj itltrini de ya 
kından görmütlerdır. 

Bakan, bu muazzam eserin 
kısa bir üzde m"ydana g"tirılme· 
eiaden ve ekııkleıioi-ı bitirilme· 
ötfl•B çok kıvanç duyduklarını bil 
dirmiılerdir. 

Sovyet Btıyük elçlıi Karahan 
Türkün bıfatmakta olduğu hu 

Yemekden sonra ökorıomi 
bakanı Bay Celil Bayar ve Kara· 
han karıılıkh olarak karı günler· 
de baılıyan T6r.k - Rus doıtlu· 
ğunnn miniaını ve &onauz kıyme
tini anlatan ve çok alkıılanan 
ıöy le.vler aöy lemiılerdir. 

Büyük Elçi söylevinde, Türk
Rue it biıliğinin gllzel ve büylk 
eseri olan Kayseri Bez Fabrika
ıının baıaıımından dola• mem 
nuniyetini llJlemitdJr. 

Saygın konuklar ziyıfetdea 
ıllrekli alkıılar ve candan tevic· 
ler arae1Dda ayrılmıılardır. 

Kurultay toplantısında 
2abitlerle askeri memur maaşı ve 
kii.ltar ifleri göriitiJlmiJş onaylaşmıf 

A KARA : 15 ( A.A ) - Bu 
gün Haean ( Trabzon ) bııkanlı · 
ğladı toplanan kurultaya l«!plan· 
tıımın bagtnda Emın Fıkri Ozal . 
pın ölümü karııa.nda bat1raaına 
hürmeten ölilmü ıusulmuıtur . 
Buadan ıonra kadastro ve yazımı 
için olan kanun üıerinde görü -
tülmiye deyım edilmit ve onay -
lanmıtt11 . EylUI , ikinci trırin 
1934 ve biıinciklnun 1933 ıubat 
ı1lanna ait raporların sunuldu • 
pna dair m11bıtıları onaylan -
dıktan eonra Askeri hastanelerde 
haetıl•r an iatc ve ebıttlerine 
ve Askeri memurların m11,at1 
bykkındaki kan11nun altıncı mad-
desinin değiıtirilmeıi için olan 1 
kanunlar üzerinde ikinci ı&rDıme 

Bir fırtına kazaaı 
Gemi, kaptanmı ve iki za

bitini kaybetmiştir • 
Peipuig : 15 ( A. A. ) - Enf'l· 

ki gUn ölU bnluaao Amerik~h miı· 
yonerlerin kısı Helen SıeolD 111 
olarak buluoduıu bildiriyor. Miıyo· 
ner kan kocanın ölUltri komilniıt· 
terle yapıl•n harpten eonra Garıeda 
bulunmuıtur . 

Londr• : IS ( A. A. , - Atlat 
deniıınde ıiddeıJi bir fırtına Haa· 
11nda kasaya uırayan ve klptan ile 
iki sabitini kaybeden Viktorya Mı· 
ri itimli Japon vapuru hu ubah 
Barrynıe yedekte getirilmitlir . Tay· 
fal ardan yarah olanlar kardif de ha• 
bataneye blcbnlacaktır . 

yapılarak onıylanmıtdtr . Bun • 
ludan hıık:a kurultay nufusunun 
günden gürıe artm111 ve öğren -
me İ8ttğinin gitdikcc geni1leme11 
ve bunun neticesi olarak dı mek 
teplere gelen talebe Hyııın•a ço-

ğalmasından ötürD Ankar.da yeni 
bir orta mektrp binaaı yapılma -
BIDa lüzum görüldüğünden bedeli 

kıımen bu yıl ve kasmen de 1935· 
1936 yıllarında ödenmek flzere 
teabbüde girife bilmeleri için 
Maliye ve marrif bakanlıldırım 

memur kılan kanun ile ulualır 
.raıı Eıya ve yolcu taıınmaıma 
•İt lıanuula,ı g6rütmüı ve onay
lamııtır . Kurultay Pazartcıd ıl· 
nü toplaaacaktn . 

Ispartalıların sevinci 

ISPARTA : 15 ( A.A) - Iı • 
parlanın Aydın demir yoluna 

bağlanması hakkında kurultayca 

v"rilen karardan ötürü büyük 
ıevim duyan Isparta b•lkı içten 
gelen eaygı ve duygularını bayflk 
önder Atatürke ve yükaek katlara 

tel yazılerile bildirmiılerdir . 

Zelzele 
BOMBAY: 15 ( A.A) - Sa

bah saat 7, 32 de çok tiddetli ve 

en •t11ğı bet dakika kadar ıiiren 
bir zelaele kaydediJmitdir • 



Firtik: 2 Tnrk Sözü 

Tutum yedi günü için 

Bir okutanımızın , ulus topluluğuna 
söylediği özlü bir sJylev 

\( ŞAR SAVALARI) 1 
Habeşişt~n - ltalyan 

ı 
Sınır meselesi --

))ünLö ..:a)ırurz.ıla , ti<·nrı·ı okulLı 
ol..uıanı Zilıoi Bayrıııuıı \ılılız kıra· 
atbaur~inde ulu• toııhılu~uua İı-ifli 
lıir •öylP\' söylediğini yaznıı~ıık. Bu 
özlü •iiyl"' i buı:iın yazıyoruz : 

Arkadaşlar ; 
Tulum deyince ilk düşiindü· 

ğümüz iş pata arttırmaktır, Fakat I 
bu yalnız para arttırmak işi ıleğil· 1 

dir , En doğrucu tutum : kazandı- ı 
ğımızı yerinde iyı İ<ullaaarak bun j 
!arımızı ( ihtiyaçlarımızı ) gıder· 

mek • lıununla birlikde ka~andı 
ğımızdan birazını ayırarak ileride 
çalışmağa gücümüzün yetemiyece
ği çağlarda başkalarına avuç aç
mamakdır. 

Tutumu iyice anlatmak ıçın 
öuce her gün duyulan artmakta 
olan bünlerimizi ( ihtiyaçlarımıza) 
konuşalım : 

Hepimiz her Tanrının günü 
yrmek , içmek , giyinmek , bir 
yere barınmak isteriz . Bu uydık
larım olmadıkça , lıunlar gideril 
mrdikçe yaşayamayız . Uun<lan 
başka sinemaya gitmek , tiyatro· 
ya gitmek , tuş olmak , temiz 
giyinmek , ince duygularımızı do
}Urmak da isteriz . Bur,Jar111 dışın
da çok süslenmek , yabancı yer
ler görmek . güzel mrmlekeılerde 

gezmek isteriı ki birincilere gerekli 
bunlar ( zaruri ibtiyaçlaı ) ikinci· 
lere soysalı bunlar ( medeni ihti · 
yaçlar ) üçüncülere de lüks bun· 
lar ( lüks ihtiyaçlar) adı verilir . 

Demin s~ydığım bunları ( ih 
tiyaçları )ne kerte gidtrebilirsek 
ödenli( o kadar )~oysal ( mederri) 
'ayılırız demek oluyor lıi bunları 

mızı t ihtiyaçlarımızı ) giderme 
keriemiz ( drrecesir.i ) ökonoıııi 

hakımından bizim soysal( medeni) 
kertrm•zi gösterir . 

Varlığımızı (mabadımızı ) da 
ha iyi anlatmış <•lmak içiıı bir or
ta Afrikalı ile lıir Avrupalıyı ele 
alalım : 

Afrikalının duyduğu bunlar 
( ihtiyaçlar ) sayılıdır , arru ye 
ın·si, içm•si , giyinmrsi çok lıa · 
yağıdır . Al'rupalı ise Afrikalının 

yaşayışından çok aykırı bir dirilil. 
( bayat) yaşar . Bunun için Anu· 
palıya soysal ( medeni ) adam ile
rilemiş adam , Afrıkalıya dıi çok 

geri kalmış adam diyoruz . Gö Ü· 

}Orsunuz ki her ikisinin geriliğiui, 
ileriliğioi soyullık ( mrdeui ker 
lelerini ( seviyderioi duydukları , 
giderdikleri bunlarla ( ihtiyaçlar 
la ) ölçmüyoruz . Bu ölçüsüz çok 
yerindedir . Açıktır . 

Şimdi soysallığın ölçü'ü diye 
andığımız bunların ( ihtiyaçların) 
giderilmesi dururken , bunun için 
de pRra harcamak gergirken 
!otumu nasıl yakabileceğimi araş 
dıralım : 

Arkadaşlar ; 
Biraz önce anladığımız gibi 

berkesin yaşayabiıme>i için Lir 
çok nesnelere bunu ( ihtiyacı ) 
vardır . H•pimizin çalışamıyacak 

c.-ağımızda olur . İşte o ç•ğlarda 1 
anıklıklı ( hazırlıklı ) bulunmak 
gerektir . Bu ancak varlıklı günle· 1 

rimi:zde gerekli neoııeleri yahud da· 
bu nesneleri alabilen parayı birik 
dirmekle olur . Bııraıla deııilebi · 

lir ki bugün az knananlarımız 

vardır . Kazancımız bugün duy· 
<lıığumuz , bugün gidcrmc~e borç
lu olduğuP'luZ lııınlaraf ihtiyaçl~ra) 
lıile yetmiyor . Bu durumda ( va · 
ziyetiode ) olanlar lutum 1u olabi· 
lirler mi ? para artırabılirler mi ~ 

Biz de lıunR karşılık deriz ki oo 
kazanıyorsa 9 barcavın , 20 k.za 
nıyorsa 18 lira harcayın , 50 ka 
zaoıyorsa 40 , 45 lıra barcdyıo 50 
liunın görecegi işi 45 le gördür 
W('ğe lıak'llalıdır ki bu da haıcar
krn özenli ( dikkııli ) olmakla , 

yersız haıcamdardaıı sakınmakla, 

hunların ( ibtiynçlarıo ) giderilme
sinde kullandığımız r.esnelai iyi, 
özenli kullanmakla olabilir . 

Ar kadaA(ar ; 
Böyle y parsıoız ı·a ıoa da gü· 

cüuüz yetmiş olur. 
Böylece en gerekli bunlarımız· 

dan (zaruri ihtiyaçlarımızdan baş 
lıyarak soysel ( medeni) , lüks 
buolarımıza ( ihtiyaçlarımıza ) va 
rınca dek biraz yokluğa katlan· 
makla , ileride daha kötü kerte
lere düşmekten lrnrtulaLilitiz. 

Diyelim ki ileride biç kazana
mamak korkusu olm,sın böyle de 
olsa artırdıklarımızı istediğimiz 
çağlarda harcamakla öoe<1leıı kat
landığımız sıkıntıya karşılık geniş

liğe , ( ı efaha ) kavuşuruz . 
Fak at kaz•namıyacak olduğu

m~z hır çaç gelir de , para da bi
rikdirwişseıı ne yaparız ? Ba~kala 
laıına avuç açmakdan yahud da 

açlıktan ölmekden Laşka em (çare) 
kalır mı ? 

Bunu hangimiz yapmı.b. iste 
riz . Buna hangi Türk oğlu day~· 
rıır . İşte arkadaşlar hundan kuı · 
tuluş tutumlu hulunm&kla olabilir. 

Az kazauıpda kazandığından 

biraz eksik harcıyanlar lı.r gün 
zengin olabilirler . Fakat çolı. ka 
1.anıp da kazandığından biraz ar
tık haıcıyan gibi hiç bir ı;ağJa 
zengin olamaz Hiç bir gün iki ya 
kası bir araya gelmez . 

Tutumun çrşitleri vardır : Bir 
kişinin kendisi için yapt,ğı tulu· 
m:ı kişilik tutum , barkı kuranla
rın hirlikde yapdıl,Jaıı tutnma 
barklık tutum , bir ıılusul. ( tek ) 
tutumuna ulun! tutum ( milli ta· ı 

sarrııf) , yer yüzünde elde edilen 
nesnelerin birilıimiue de evren· 
sel (cihan ) tulum adı ve,i 'ir. 

Hir le k kişinin , ve baır kıo tıı · 
tuuıu , yalnız kendi ilerisini düşü 
nerek yapılmış tutumdur. Burada 
i(işidın lıendisini düşünmesi vardır · 

Bu İşle hendimizi ayrı ayrı düşüıı · 
meıniz gerektir . Çünkü biraz öıı

ce anla ıdığımız gibi başkalarına 

avuç açmak , başkalarına kul köle 
olmak vardll' . Türk ise biç bir 
çağıla kimseye kul olmamış , baş
kasına avuç açmamıştır . Türk 
ojılu her çağda bay yaşamış, lıay 
yaşıyor , daha lray yaşıyacaktır . 

Uluslu tulum da , ulusal duy· 
gu vardır . Ulusun hrp birden ge·, 
nelge kavuşması vardır . l.Jlus:u 
tutum yapmak demek, her Tür 
kün harcadığı , kazancı yurdumu
zun sıuırı içinde kalması demek
tir . Ulus tulum kişilik tutumdan 
öner gcli; . Tek haş,mız<la olursak 

yaleız ke~dımizi düşür.ürsek bizi 
yaşatmazlar , f skat Lütüo Tür klcr 
kepimiz biraz da olurda her alan
ıla ( ş.~ada ) , en çok ö~ on o mi 

( iktısadi sabada ) alanında lıirlik 
de yüıür~ek yer yüzünde Türklü· 
ğe kafa lulacak kimse çıkamaz . 

Daha önce buolarım ' Z ( ihti · 

}açlarıuıız) çoğaldıkça girlildik· 
çe soysa, kcrtcmiz ( medeni sevı 
yl'm'Z ) de yük•:lir demişılilı J.:ı 

nun trrsi buıılrrımız ( iht;yaçla 
ıımız) azaldıkça gideril uerlikçc 
geri . iğe dönmez demrkdir. Böy
lece hir yö~<len ( cihetten ) tulum· ' 
lu olalım dtyip öbür yöa<len de 
~oy~al t"rtcmiz yükseldiği için 
güodeo güııe arta , çoğalau bun· 
!atımızı da gıdermcğe çalışalım 

düşüncesini ileri sürüyorum ! 
Burada diyebiliriz kı bir işde 

lı•m ~ar yok olamaz bunlarımızı 
giJermek iç.ıı para lıaı camayıo 
soys•I kı rica izi korumak içiu <le 
buolarıııızı ( ilıtiyıçların1;,,ı) gide 
ıiııiz, dıyoıum lıu olabilir mi? 

Evet arkadaşlar 1 Düşünceme 

Soy adı alanlar 
Ziraat bankası fabrikası Mah· 

mut , '·Erfun,, . çırçır memuru Zi· 
ya Kevser '·Güner,, , muhuebe 1 

' memuru Avni Kurt , "Kuıt,, soy 
adroı almıtl1rdır . ! 

Kanara nakliye memuıu Ihsan 1 

··T•çi,, . eski Urfa mustantıkı Fer
tekli Somi, "Ôzka11,,. viliiyet sıh 
lı:ıt dairrsi y&zıcılarıııdan Nurrd 
din , "Sazkan .. , eski nüfus müdü
rü Mahmut , "Uyguz. soy adını 

almışlardır . 
Küçük kapılıdau Kasap Melı 

mrl soy adı olarak '·Atalay., . 
Avukat Ali Rıza bey soy adı ola 
rak "Bingöl., soy adıııı almış! ır 
dır . 

Ziraat baııkabı memurlarından 
Mahmul "Yücel,. ve Mehmet "Er 
gün,, ıoy adlaıloı almıılardır. 

Şıh Garip zade Sadık ve ço 
cukları "Yalçın,, soy ıodını almış · 

lardır · 
Adana ı~ı işleri bış çr viricisi 

Ziya ve kaıdaşı Burdur jandar· 
mv alayı besap memuru Remıi 

(Ertst) , şarımız telrfon sarrtral 
memurlarından Mehaıet , (Kök) 
•oy adı•ı almışlardır . 

göre , bu olabilir şöyle ki para 
nızı harçarken özenli (dikkatlı) 
olunuz, kıska~ç olunuz, paranızı 
yerinde , kurununda (vaktında 
harcayınız Hıç drğılse yerli nes
oe'ere vrriniz. s:z zangin olmasa 
nız bil 0 ulıı~unuz zenginletia . 
Bö)lelilıle ınemlekett~ genlik (re
fah) artar, kazaoç aı tar, bu arada 
sizinde kazancınız kendiliğiodrn 

aı tar . 
Ulusumuzun gonliğiode zen

gioliğinde hepimizin payı vardır. 
Zeogir olan ulus1arda , iısizlil., 

kazançsızlik olmaz. açlık olmaz , j 
Arkadaşlar ! 1 
1) Başkasının boyunduruğuna 

girmek isteruiyoı sanız , 
2) Yabaocıl .. ra avuç açmamak 

istiyorsanız . 
3) Y RŞıyışıı·ızda grnlik (Refah) ' 

güneııç (saaılı:t) arıyQrsarız , 
4) Soysallığın ölçüsü olan , 

bunların (ihti} &\;!arın) giderilc 
memesi acrsıııı duymamak isti
yorsaoız , 

5) Sarsılmaz . bozulmaz , çö
zülmez bağlarla bağlı olduğunuz 

Cumhuriyetimizin ışoklarında . en 
lıüyüğümüzüıı gösterdiği yaltırık· 

lı (<nrlu) yollarda yörüıııek iıti· 
yorsanız 

6) Türklüğü, kendinizi ileride 
yer yüzünün en soysal (medeni) 
en genolliği (•tfelılı), en güııençli 
(~aadetli) ulusu olaruk görmek, 
bu mutlu , kutlu, çok güçlü nlu
suo geniş genelliğinde yaşamak 

istiyorsanız . 
Tutumlu oluonz, paranızı ge 

1 ~i güzel harc•mayınrz . Yerli 
nesorlere (mallara) veriniz . 

Bugünlerde yuıtdaşlarımıza, 
öz yurtluların temiz ellerile ya · 
pılmış , aoıkıanmış grrekli nes 
neleri gösteımek , az yıllarda 

ntle ı yap bildiğimizi aulatm2k 
için yurdun hrr bucağında , 3er. 
giler açıluııştır . Bıı s•rgilerde 
kudi varlıgıroızı, gücümüıü, İs· 

tedikleıiruizin hepsini bulalıile 

ceğımizi göıüyoruz . 
Yaşasın Türk ulusu . 
Bize göneçli (aaa(\rtlı) günleri 

gösteren , lıizi karaolıktao kurla· 
rao en vükstk gcoelliklere (re
fahlaıa) kavuşduoacak olan büyük 
ôudeıim:z , ulu atamız yarattığı 

Cum lı•:riyctil•. canlar.<lırdığı Türk 
lüytile birlikte varolsun . 

A;,, emekle çok vrıimli olan 
uıutu topraklarımıza , yurdumuza, 
~umbuıiyelimize varlrğ•mız arma· ı 
gan olsun ... ı 

ı X. /Jayo 

Ocak kongreleri 
Dün Cumhuriyet Halk Fırka· 

ııanıa Ulncumi ocağı bir kongre 
yapmış idare heyetine ış•iıdaki· 
!eri seçmiştir : 

İdare heyeti: Sallhaıtin Sepici, 
ağaıade Kemal , kirtÇçi Avni , 
marab.'{OZ Ali Rüstem, Türk Sözll 
basımevi müdür mua"irıi Hamdi 
Göııen . 

Yedek : eski wuhuebei huıu. 
siye müdürü Hamdi , eski nllfuı 
müdürü Mahmul , Nuri Aksak , 
nalbant oğlu Ali , Ragıp Sepici . 

Mümrssil : Avukat AbJurehmao 
Ati, Nuri Aksak. 

Mümessil yedeği : Avukat 
Sait , yazıcı Teufik . 

Yasaya uygun olmıyan 
yapılar 

Kuruköprü mahallesinde işci 

Mustafanııı belediye yapı ve yol
lar yasasına aykırı olarak tahtadan 
baraka yapt,ğı görülmüş ve yıkıl
masına söz kesilmiştir . 

§Yine bu mahalleden Yusuf 
kızı Süudus de böyle bir ev yap 
dığından onun da yıkılmuına söz 
kesilmişdir . 

Rrşatlıey mahallesinde ya· 
nıcı nesnel•rdeu 21 taue baraka 
görülmiiş ve bunlar da iki ay için 
de ıuılarınca yanmıyacak biçime 
çevıilmuine brlediyece yıkılacak 
ve yıkma parası kendilerinden 
alıracaktır . 

Tı>ftiş he)'eti toplandı 

Teftiş heyeti dün yiııe beledi 
yede toplanmış ve saylav seçimi 
içi o düzeltnenen defterleri göz· 
den geçirmiştir . Bu iş ;daha altı 

gün sürecek ondan sonra defter
ler açılaraktır . 

Bu iş için belediyeye on tıne 

ycnidtn d· kli1o atıomııtır . 

Tutum yedlgünü 
müsameresi 

Namıkkomal okolu çocukları 

bugüıı ve yarın saat 20 de tutıım 
yrdigünü <lolayısıJl• olcul salo· 
nunda ikı müsamue ~eıec~kleı
dir . 

Ağ<ıçlar dikiltyor 
Atatürk parkını ağaçlar dikil· 

meğe başlanmıştır . 

Çığır 
'· Toplu ve kurumlu gençlik,, 

savıncı güden, öı1lü değişim ve olu· 
nl yazılaıile bütün ulus gençliiini 
~ endisine bağlıyan degerlı mec
mua 24 üocü sayuıile rki yaşını 

bitiroıişlir. Son s•yısı Hıfıı Oğu 
ıun bir bat yazısile Fazıl Abmedın 
" yarına koş ,, adlı öz Türlıçe mı 
kalesi güzel Şiir , hikaye , bilgi 
yazılarile çıkmıştır. Ark.dışımıza 
yolunda daha i}'i ıfler diler ve 
okurlarımıza ögüdleıiz . 

Karınca 
Türk kooper,tıfcileıi ıuafın· 

dan ayda bi~ çıbrılan ve memle
ketin •kim , saglrk, ökonomi işle
rile uğraıan mecmuanın yedinci 
sayısı çıkmışdır . Bu drgerli mec 
muayı okurlarımiza ögüdleriz . 

·-------
Rom:tn) a tıcaret limanı 
VAHŞOVA: 15 (AA) - Ro· 

manya hucdan böyle Baltık üze 
rin<leki Gdinya limanında serbest 
lrir mantıkaya malik olacakdır . 
Homaııya ticaret bakanı M. Mano 
lesku Lr Lislan Romanya müza -
kereleı-iniu biıwek üzere bulun -
duğunu ve Homaoya mübadele 
müvazenesi hakkında teminat 
elde etmiş olduğunu söylemiş -
dir . 

CENEV HE : 15 ( A . A ) 
Uluslar derueğiniu özeni halılıa· 

zırda Habtşista sınırı üzerinde 
vukua gelen hadiseler dolıyuile 
Hebrşistan hükı'.imdi tarafından 
verilen nota ilzerindedir . Adı§

baba hükUmeti me8eleden uluı -
lar derneği ulusalı urette haber-

dar etmemekle beraber İtelyan 
lar Habeşliler arasında vukua 

gelen hadiseleri saymakta ve uhıs 
lar derneği grnel katipliğinden 

bu meecleyi knrumuo bütün üye
lerine bildiıilmesini istemelıe • 

dir . Uluslar arısı mahafilı Ha -
heıistanın notaaını bir ihtar au . 
retinde anlamaktadır . 

Tevfik Rüştü Ara 

Atina: i6 (A. A,) - Havas 
ajansı hilairiyor: 

DUn buraya muvasalat rdcn 
Bay Tevfik Rüştü sabahleyin ve 
öğleden sonra Bay Çaldaris ve 
Bey Maksimosla göıüşmütdür. 

Başbakan Bay Çaldaıis bu 
görüşmelerin samimiliğinden do· 
layı memnuniyetini ve neticenin 
semereli ve mes'ut olduğunu bil· 
dirmişdir. 

Bütün bir köy 
haczedildi 

Beıul - Cenubi Lübnanda 
Lu!unan Çarmak köyü hlkı, son 
zamanlarda hüküm süren yoksul 

lnk yüziindtn hükumete olan 
boı clarını vumemeğe hıelamış· 

du. 
Bunun üzerine Maliye tıhsôJ. 

da,laıı bu köye g•lerek menkul 
ve gayrim. nkül bütün köyü hac. 

zetmi~ıer ve muayyen bir müd· 
det zarfında borçlarını ödeme· 
dikleri takdirde eşyalarının ve 
köylerinin alrni satı~a çıkarıla· 
cağını bildirmişlerdir, 

Kudüs kilisasının çanları 
acıına duyıırulacak 

Lon<l•a - L<>ndıa radyo idare
si önümüzdeki tiiel poı !ilerinde 

mühim tedbirler almayı keıdir

miştir . 
Alınacak bu tedbirler araıında 

en mühimi Kudüsdeki Beytülham 

kilisasının çansts1eriniıı radyo ile 
bütün acuna duyurulmasıdır . 

Kiliıanıa çan sesleri acunun 
dört bucağından, hıılla cenup kut 
buadan itidilecektir . 

Radyo idaresini bu ıuretle 
yapılmıyan bir yenilik yapmış ola 
caktır . 

Muhbır ikramlyeleri 
üzerine tamim 

Hüviyeti gizli kalması liizıuı 
gelen muhbir ikramiyeleri bal.:· 
kında. Gümrük ve inhisarlar Ba
kanl!ğı bir tamım yapmışdır. 

Bu tamimde meydana çıkarıl· 
ma~ını kendisi istemiyen \ eya 
meydanı çıkarılması halinde on 
dan sonra kendisinden istifade 
imkanı kalmıyacağı, ouu kullanan 
makamlarca hükmcdılen muhbir· 

lecin, hüviyetleri gene gizli kal 
mıık.şartiyle ıkramiyelerini alabil
meleri içi o ne yolda huek• t et - \ 
mek liizımgelteeği bilcliıilmrk- 1 

tedir. 

idıler. }!• 
Neticedt : J'I> 

meli Biıleşik p.rıı f fi 
rt zaztla bulıı11";,,~ 
bıldiı mİ!i isrdt. el,ıl 
hükumeti bu lfl~ı ~ 
mitdi• . pırıa:. 

Bugüıı!erd' ba 
. ıııtı 

sefiri Habrş•9 10 ,ıı "I 
eetıi bir prate• ~· 

ı.~ıo 
bu mes · I~ ha 

rıJ1 
Tutum yedigününün en özlü kO 

iş 1 
,dıf 

Bankası Kumbara ar 
ııJı' 
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uma günü oynanan ayak topu bizi 
vindirecek bir canlılıkla geçtı 

se-

i ~ 
ıı ~ Ayak lopu başkanı her yılda 
\ ti olduğu gibi bu yılda da ayak to 
o Pu birincilik ıeçimlerini tertip 

Yitmiştir İlk defe Meuin İdman 
bol urdu - Ada•• İdman Yurdu 

1 

,~' ve toroı ıpor ile Adana por 
~ıo rılınnda geçtn cuma gllnü oy 
11/' il andı . 

bıf Önce Adana apor - Toros 
Oynnu yapıldı . Bunlar saat birde 
lk" ı~ ı kıılllp yan yana beraberce sa· 

,,ı bayı çıktılar . Kale seçimleri ya
·1~ ~ıl~ı .' Mersin İdman Yurdundan 

ı ııııı dıbı~ baıkanlığı ile oyuna bat· 
l ıodı · Adınaıııızda bir kaç ay 

,W ;•vel federe olao Adana spot 
r;:J 0roslulaı in knıınndı ne netice 
bl"'. ~lacağıoı eHelinden kudirmek 
~ j 0 A'ru değildi, Yalnız- Adana spor 

11 •.t•nbuldan Blent adında getirt
dıı:.· b' • 1 ır O)'uncu ile takımını kuv· 
veıltndirmi~di . ilk ıürllşll Adanı 

,ır1 ;Por yapdı . Bn ıürüı Toroı ka 
• d"- bekcileri kolaylıkla goriye gön 

rdi . 

, Artık 'l'oro~un ön sürücüle-
11 Adanı por kaleaı önünden ay· 
rdıloııyorl,1111 . Bötle olduğu bal · 
• b' ı\ ır fey yap,madılar. Ara sata 
dana spor Toroı kaluine eni 

Yorıa <lı onlard• bir ı.ctice alı-
1111Yorlardı . 

il Bu dakikalardan sonıı Toros 
0 •llrUcllleri AdaH Pporun ka 

:••ine l.adar indıler Sol ıllıücü 
d0 Pu orta yaıtı . bunu Necati dur 
Urınıdan ağlara taktı . Top or· 

tay, , yin Toroıun orta yırdım 
:
1•1 Nuri Adına ıpor lul1rın ıyı
~ın~aıı aldıiı topu kendi sllrllcll 
trıne Yolladı . Sürilcüler topu 

•yoktan ayaaa göndarerek daua 
' Por kaleRin., itti . 

Adanı ıpor kıleai önllnde o 
Yalanan 10 T . .. .. c" P orosun oı ta ıuru 
lıUıii Mabmut topu A<lana spor 
•ltRiııc ) olladı . 

Toı.ı yerine t•ldi , Adana ı· 
l>orlula b" ı · · · J ıç o musa lıır sayı ıçın 
c1•nlandılar .• 'l'oros kalesine l..a 
' •r . ti ııı,n danı porlular hir ne· 

1 ce ılıınıadııar . Top oı tıdı do 
•ıııken httkanııı diHiiill birinci 

l>t rtinin bittiğini ıöyledi . 

lıt ve aralarında anlaşma yok· 
tur . Takımlarına getirdikleri mi· 
ufir ile it bilmez . Biraz dabı 
anlaıma oluraa yakındı diğer ku· 
lllplere karşı iyi neticeler alma - 1 

!arı beklenir . 
Torosa gelln t e ı Onların orta 

yardımcılırı Nuri ve kale belıçi· 
terinden Orban gibi ıağlam oyuıı· 
culır vardır , Bununla beraber 
ön ıürüclllerinden Necati iyi oy· 
nadı H kazanın tıkımı candan 1 

kutlar d ı ğeılerine de çok çalış-
malırıoı silyierim . 1 

• • • 
Bu oyundan sonra Me11in 

sin İdmau Yurdu- Adana idman 
Yurdu oyunu tardı . Üç cuma 
evvel kupa oyuuunda beş ııfır 
ğıbi bü~ük bir farkla oyunu ka 
zınan .\lrrfİn lduıan Yurdu, bu
gün Adana idman yurdu karşı 
sında ne netice ılıc•jiını bilmi 
yorduk . 

Oyuncular kol kola uhaya 
abılioin a ! k ı ;l arı .r.s.nda çıkdı 
lar , S• yircileı i gözden geçitdi 
la . 

Kale intibabları yapıldı . Pı 
rayı Adada Yurdu kazındı . O 
yunculır yer aldı .• Sıat 9,10 dı 
ba,kao Necati oyunu başlattı . 

Mtrsioliler ilk ıürüınü yaptı · 
\ır • Bu sürümü yurd kale bekci
lcri iHİye gönderdi . Şimdi Ada· 
na yurdu Mtrsin kalesine uzandı . 
Uırbirlerioe topu ata atı kale ÖDÜ· 

ili' geldiltr. Bunu <la dersin kale 
bekcileri geriye yalladı . H rr iki 
tarafdı uz1Dma ve eniıler devanı 

ediyordu • Üç cuma evvel iyi ne 
tice alan .\lenin yurdu bugün 
oyuı.luı boz~k gidiyordu . Mersin 
yurdu arasında bulunAn miufir 
Adnan da yokdu . 

! 'fftrkSöztıl -
C.H. F. yayımı 

Cumhu · iyet Halk Fırkası Adanr. mahalle ocak-

larının kongre günleri ve yerleri aşağıya yazılmıştır. 
Her ocağa bağlı fırkalı arkadaşların kendi ocak· 

!arı kongresi gün ve saatte bulunmalarını dilı>riz • 

Ocaklar idare Heyetleri 

Ocığıo adı: Kongre günü : Saatı: Yeri 

İlk Kanun 

ıh Mustıla )) 17 
Hınkurbu • 18 
Çınarlı • 19 
Seyhan • 20 
Karııyaka • 21 
Mirzaçelebi , 22 

sarııldı ise de bu sırada bışkın 
Lir inçi partinin bilti~İ ni siiyledi . 

İkinci par i ba ~ lıdı , M.rsinli· 
ler birinci paıtidekı gibi şaşkın· 
lık!arıoı devam ettiriyordu . Adı 
na yurdu iır b a l..a tla nıb ~ılun Ke
mal olmadığı halde c:ınlılılı. gilste• 
r iyorlordı • Oyun Ad anı İdman 
yurdunun canlılığı altında devam 
edi)or ve Mersin k•lcsind t u ayrıl · 

miyorlardı Bu ayrılm 1 mılar yurd 
i~in iyi neticeler a l • cağı bekleni
yordu , Çünkli oyun ba şladığın · 
danberi Mersin kaluindcn ayrıl-

modalar . 
Adını yurdu orta yardımcı 

Kemalclan aldığı topu Menin ka 
le bekcilerioe kadar dayandılar. 

Top birbiıloine gidib gelirken 
sağ sürücü ortaya yolladı. Meuia 

Mersin kale bekcileri lopu duta 
mayınca yurdun uğ sürücllsü Şe

rtf, ıerrfile ağlara takclı . 
Bu sayıdan sonra Mersinliler 

büsbütün bozuldu . Mütt!nudlyen 
didiniyor ve uğraııyoısa da netice 
ıh miyordu . 

Yurdun orta yardımcı11 Kemal 

1 

l 

20 Fırka Vıliiyet Binası 
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Akkada Yahudilere 
arazi mi satılıyor! . 

\ efa - İ ı k ıl · fa olarak Al.. 

!..ada Yalıudilere lıi r !..ı sım top· 

rak 8at ı lm ış t ı r . 
lkibio ı)iinüm olau bu toprak 

bir Berutlu tııra fıo<luı iiç Yahu· 

diye fe• ağ cılilıni 1rli r. 
Bundan ba~ka Vatani f ı rknya 

mc nsııp ~uYvetli ailesinin Akb.~ 
<la bulunan t•>praklar ı nıu da \ a· 
hudiler• ~atılmut i ı;iu konnşma 
!ar olduğu ~öylenm r kıleılir . 

Bu biidise bütiln Fıfüıind c 

drrin bir teessür uyanılır· 

mı~ ve Suriye Vatanıltrinin Ya· 
hudilere toprak ~atmak Rurctiy 
l" Arap vubd ıin e indi ı diklcri 
darbe şayan idıkkat görülmüıdiir. 

Paranı! 
1 Boş ye'< h· rcama ve har· 
cıyacaksan yerli malı al ! 

Düzeltme 
Dünkü sayımızda ıoy adların-

birinci partidenberi tek batına 

ortayı idare elti , son dakikalara 
doğru orta yardımcı Kemal yaln ız 

kaldığı için çok yorulmuşdu .. Bu 

da çıkan lıöşk r r usta Ahmrt eski 

yorgunluktan istifade eden Mrr· 
sinlilrr faaliyete geçdi ve oyunla· 

rını düzeltdıler . Adana yurduna 
doğru yürüye yürüye ve birbirle 
rine topu atı ata kaleye kadar h· 
diler . Bu iniş yurd için tehlike 

1 

aoy adı olan " Toramanı ,, •lmış 
dır dızilec•ği yerde Toramı dızil 
mişıir , düzeltiıiz . 

...... ·-..... , 'I ' '\ 1 . 
nöbetçi 

. 
bu gece 

1 Eczane 
i Yeni otel <'h ar1111la 

.1 Vatan t• cıa ıws i ıli r - ~ 1 

f<'irtik • 3 

Bu akşam 

Alsa ray • 
sıneması 

Bıı aenrnin en ~üzel ilk Türkçe filmini yüce seyirl'ilerine •unmakla 
kıvan ç duyar . 

Lüks vapur yolcuları 
Tilrkçe filim 

Baştan başo. . hııyecan ve zevk içinde ikı 8&ot geçi receksiniz 

Büyük fedakarlığa rağmen 

Fiyatlara zam yapılmamı ştır 

lıiıve : OUnya havadisleri 

Gelecek proğrnm 

insan avcıları 
Delı~e t ve lwyeı·a ıı fılm i 

Adana Borsası Muameleleri 
PA.Ml:K \ 'C KOZA 

1819 

Kilo Fiyatı 
Satılan Mikdar C t N S 1 En az En c;ok 

K. s. K. S. """ _!•pını a ı _ pamuk - ' . 
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HUBUBAT 
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Y'nlol ----

-D•lirR 
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N tJO -- -r- ı Düz kırma ~ 
A ır. ., --- -Soluktan sonra oyuncular yer 

•ldı , 'l'oros ıyni oyuncularla yer 
~ 1 llııg Adın: ıporlular ise lstan
'llldın ıretirıdiği Bültndi : öo 
•Gtlicülüie \·e onun yerinetdc İd

Adını yurdu 5-0 netice)İ ka· 
patmak için canla, başla çalışıyor
lar ve Meısinlilere göz a~Jırmiyor· 
lardı . Bu 11ıada Adana yurdunun 
Meıaiıı kalesine doğru yü•üdüğü 
götlllüyordu . Kaleye l..ıdar gelen 
yurdhılar , ayakdııı D}ığa yolla 
malar bPşladı . Ön sürücü Muza(· 
fer aldığı topu sıyırıtla Mersin ağ· 
!arına takdı . Top ortaya geldiği 
ı1man Mersinlıler bu uyıdan •on 
fi daba fena oynamağa ve Adana 
yurdıı ise daba gllıel sürüşler yap 
mağa başladılar , Bu ıU . üşlerin 
yurd için bayırlı olacağı ve lıerbal 
de Adaoı yıırdunuıı kazanac• ğı ı 

idi. Merainlıle ı in atdığı topu yurc 
kale bekciai Zeynelin eline deydi 
ve başkan yine yurda bir ceza ver 
di . Mersin bu cezadan istifade 

. 
Amatör işleri 1 

Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 
10 /l2/193l J, Banka ınJan alınını ıır. 

Sanıina l'r.ne /C. SA 

7 ~ Lirrl - ı . 10 76 
an Yurdundan ayrılın A\·niyi 

~tta yardımcılıiı koynıuıtu . Böy 
' ce oyun hatlıd ı . Adaoı spor· 

:ular bu partide daha ranlı görü· 
.uYordu . Toıos kalesine katlar 
ı n ° Adanı ıpor ön sürllcüleı i 
t d' . 
lı ıncı dakıkadre Bülrnd To·os 
•le b k · ı · · 1 · · b' ~ t çı erıııı at atup ıyı ır 

d urutlı topu Toroı ağ1 arını tık 
1 · 'rop oıtıyı ırttirildi . Yine 
danı sporhıların canlılığı göz
tıı kaçınıyordu . Nitekim bu 
•ntı:ığın ntticesi Torna kıl• si ö 

\ nde uğratırken Toros k~l e bek 
1•rindtn lıırinin yaptığı l.ir ba 

t YUzllndcn başkan c•za vuruşu 
k tdi • Bunu da Büluıd soğuk 
~~ııl~lıkla Toroı ağlarına yolladı. 

1 1kiye beraber bir v~ziyette 
~ ~.~.0 dıaı ıp 1rlulaıın ndt! ka 

1
Yttleri kıs.ldığı ve Toıoslu

rd, b f k , ~ ır atı 'iden kaçırmı-
ıçııı müttnııdi)en Adını ı

llr lıaltıini sıkı~dırıyorlarılı . 
•ırılırdı Ntcıti güzel bir 

tutlı ÜçUncü ıayıda yapdı . Uun 
rn ~onrn mütomadiyen Toro~lu· 
il Adını spor ~ ılui önünde 

•r ' 

1 k?Yuoua pitmrsine az kalmış 
1 Toros1 ulır lıir ı • yı daha 

l>•rak d" 'k' ·ı b' td'( oyunu ort ı ı ı • ı-
ı er 

l<ııitik : 

A.dana ıporun oyun tarzı yın· 1 

edemedi ve top dışuıyn gitrli . 
Bu teblıkeyi atlatan Ari.na 

görlllüyoı<lu . ı yurdu canlanmak istedi ise de hir 
lşte bıı sıralarda .\lersio kale · 1 türlü eski vaziyeti alamadı . Yme 

sine kadar uzanan ıüdlş ortadan Mersin yurdu Adına kalesine gel 
sığa yol lanan to,ııı . 11~ sürücü dil~r, sağdan gelea topu du rdur · 
Ethem güıcl hir vuruşla Mersin m:ıdan yurd k•lesiı . e yaladı . 
ağlarına takdı . Bu sayıdan sonra Yurdlular bu neticeyi kaç,rmamak 
Meısı nliler büsbütün ııtırmış, çır için uğraşıyorlardı . 
pınıyorlardı .f Mersinliler canlan· .\leuinliler ise , biç olmazsa 
mak istiyorlarsa da anlarındaki berabtrliği temin için canl a ndıla r 
bozgunluk kendılerine canlılık bu canlanma Adana yuıdu na göz 
vcrdirmiyordu • açdırmiyarak yurd kıle~i önündeı 

' 

ı 

Adıoa yurdu mütenıadiyer. ayrılmadılar . Oyunun bi tın11İne 
Mersin kalesi önUnde dolaşıyor · üç dakika kıla avut çi ıgis n len 
lana da onlarıla ikinci sayıdıu içeriye alın Mersinliler bi ıl ı ir l e ri · 

sonra sayı yapamadılar. ne topu verd1I, r . Sol sUrUcU toku 
Bv esnada Mer io kıle bekci içeriye yolladı , 3-3 beralı e .liğ i 

(eri lopu öo sürücülerine yolladı . 

Bunlar iıe Adana yurdu keluine 
doğru ılerıledıler . (Sol sürücü lo· 
pu ortaya attı , Adına yurdunun 
kale b~kcilerinden Ztynrlin elioe 
dokundu ve bu dokunuşu başka 
ceza ile netirelendiıdi. meraioliler 
bu ceza vuruşunu kulılbü hesabı 

temin etıila • Zaten oyuıı bitm i ~ 
bir vaziyette idi . Top ort a ıl" iken 
başkan eüdüğü oyunuu Litd ı ğ . ııi 

na ilk say ıyı yıpdı . 
Bu sayı .\lerıinliltrr lıiraz cııı 

\erdi . ArlLk lop ortada dolaşıyor 
lıirbirlerine ıictib geltn top netice 
v <rmiyoısa da Adana yurdunun 'ı 
orta )· ardımcl'I Ktm&I lopu sürüş 
y~pırkrn Mersinlılerle !:1tpı1ıp 
ny ağı sakatlandı ve dışarıya çı~dı ı 
BuDun üzerine Adanı yurdu bıraı 

öyledi . 

Kıritik : 
Adana yurdundan Kurd Ke· 

mıl , N•dİm , Edhem , Muzaffer, 
Kadir iyi oynadılar . Adana yur · 
dundan yeniliğ'ıne nislıetcn Şert f 
çok güzel oynadı • Meninlılere ge 
lince , onlar bcr zaınonki oyunla 
tını göstertmediler , Her iki yuı · 

da çılışnınlaı söylerim , İki baş 
kan da oyunu iyi idare ctdi . Bış 
kaoları kutlarım . 

111. rcılçm 

. 

1 

------
l!:ıı Kısa llir Zı1111111ıdı 1 llcı 

zırlımır . 

Foto Coşkun 

Seyhan defterdarlığından • 
Be lı · l ,, A.dıılı Çıltl ği s ı nı rı için · 

Je ve Bnhı'e köyiinıleki lı a ıiıı ~yo 

a ı t ynylım yerlerinin otlakıyesilo 
yuriimü kalmamış kuru ngnçlnrıoı 
temizi rnek surelile orıııanınola İn 
tifıı etmek sureti le Ü\' B PneJiği 

AJ o lı köyıınden Durmuş , D ıı rınıı ş 

Ali ve il ıvi Ali , Ali ı~ın ai l llo k · 
k ı y ıı 6-5- 933 ı ıın lı io ıl e ihulo 
olu n ıou ııı ult r z i ml ' r lıu baptaki 
o rtırmn . ıı rtlorına ve mııkav lenn 
ııı o l ı iikiimlerin ıı Hyg ı rı lı ul un ı luk 
l a rıntlorı ö luriı iho.les inin lıozulın n-

Kınn o• ııınn kı s nıı nola kurunııı . çe 

kı yııı lini koyhe t nıi nğo ı·l a r kal· 

nı o m ı olılug u n ıl o.n lııı~ tl n n l•oyle 
oılun kesmemek ii z11 r~ kalan miid 
ıl e t k in yaylım y rlerinin y ııııi ıl en 

miiz ' Y•ıle •i ue knro r vPrilmi~ ololıı -
jl;ıır11lon mezkur otl a kıy e s ı niıı ur 
tırnıa kftğ ıılın ı ln bağlı e rtn n nı c 

mucıbiııce geri k n louı lı i r SP.00 ııç 

uy müJtlc1inin ki r ası 30 12 934 
tnrilıinılo sont 15 ıltı ihal e eıl ı lııwk 

iiı• ru 20 gıın ıınıılıletl u orlırnı [; ı 

~ıkarılnıışlır . Tolipl e rııı nrtırnın 

şn ı tn o nı e lerini onl ınak uzrre ~l . lli 
r•.ml:1k iılaresinc uğrnmolu rı ilı1n 

olunur .4853 17-20- 24-28 

Vod•li 
V deli 6 87 l :Iı•n·~·~ı.- _ __2C~1 -~ ---· - 87 ~ıl<''haıı ~ı ~., __ 8 __ :~ 
Hazır 

.,. ,~ l:iı rr lın "lıı~ıhı "·-- .. _ 622 1 75_ 
ilini h azır ~ _ , 2~ llol.ır "Anlt'rikan., l:!ÔIJ!!. 

. N,.•vork 12 5- f--r;:;nk "lsviçr•• •. 

Tutum yedi günü başladı 
Analar, hnlıalar yaçrularınıza birer iş bankası kum-

harası nlınız l 5 6 4839 

Belediye ilanlar 
Hayvan sahiplerine 

ll e le ıl iyo t ,ır n fın.Jan şe hir ılolıil ı nıl yn pılmnkta ol n llııoııı lı ııetn· 
lığ ı ile ıııı ıco ıl le bitmek 11zo reılir. l\un ı l an lıöılo h nyvanlurı muayene 
edilip c li lın diğ in d9ir sa lıiplerın ıl e n v •sikn nroııılaco ktır , Vesikosı 

o lııı nyn rıl e r ıııulıke ııı eyo vo rıl r reğin ıl tt n lınyv nn sn lıiplerinııı 23-12-
934 poznr gii nüno k o ıl o r Al , Eşek , kalı r ln rını hıikılıııet civarıııtlo.ki 
mıı o v en o yerine grf,rorck nıuoyen n ettirip vesika almaları ilan olunur. 

• 4858 
" 

1 Doirrıl o lıuluııon şo rt na ın r· ine göro, Ad nnn vhrinin ılort ilıl ' 
o ltı y crin ı l e , 2 in\' kutrıııuln , i\·i knln ylı boruılan ı· ııkın a luluıııho. yn-
I' lıııosı, l · İr ay mii ı lılrtle . kop o lı z:ırfl u mii nnknHnyo koııulmuştur. 

2 - ~lünokıı•o, 15-1 1935 M l ı giiııiı ~ a nt on bevte Belediye 
tnriıın r n i rıcc ynpılncnktır . 

3 - Munuknsu günii lıiç bir lı klif knlnıl eılilm iye,•rğinıl ~ n talip-
lorin , lıir gün evvelin.len ynni 14-1 - 935 nkşııınına kaılor l klifleriııi 
Bel e .Iiyıı riyasetine yepmnlorı li\z ım , ( ı r . 

4 lstcklilı•rı', bu i ş için ynpılını olan nrlname}·İ Bı leıliy [len 
lıe etin<lea y p arasız alabilirler • 4857 17- 20 24-28 



Seyhan defterdarlığından . 
Tuzla nahiyesinin Tabaklar 

köyüntlo kAin olup tahminen elli 
bin Dö. miktarındaki haziı eye ait 
yaylını yoı ll'riııin ollnkıyesin<lcn 
in tifo hakkı 16 mad<l lik nrlırmn 
şartııoımsı muciLineo:.ı 11-12-
934 tarihinden itiJ1nrcn yirmi gün 
miiJdcllc artırmağa çık rılnıışlır . 
Sürülecek pey değer inJo giJnildti
ğii tukJirtle 11- 12-934 torilıiııe 
müsadıf pnznrtı si günü snot on 
beşte ihole i yopılocoğınılnn talip 
olunlarııı ve şerait nıüzayeıloyı un
lamak isteyenler in yiizde yedi hu 
çuk t.cıninnt ak~: sile ~lıJJi füıılftk 

idoresino miiroctıatlnrı iltln oluuur. 
17-20-24-28 4854 

Baskül isteyen okusun Asri sinemada 

Adıma J ci icra nıemurlu~undnn : 
Dosy11 No . 2217 
Mustofa oğlu Ali efendinin Alı 

dil oğlu mütewffo Mehmet efeı -
Jide nlocnğıodan ılolayı ipotek 
e<lılon . 

Açık nrtırmo ile po ray o çev
rilecek gayri menkulün ne oltJuğu: 
Tapuca Şo, Şalıan ağıı Ga. Püvlaki 
• 'ı. sahibi ferağ CR.torikiAmlo mah· 
tlut 150 döuüın olup şimdi Şa Şa 

hon Ga. Pavlaki iken elyevın ilacı 
!';Ayıt ztıde vPrcsesi Şi. Celal Ce. 
tarikle molı<lut 118 dönüm 63 
metre 60 santim <,·tkon tarlHnltl 
n sfı . 

Gayri mcııkulüu bulunduğu 

mevki,mnhafüsi,sokağı,numarosı: 

Bahçe karyesinde vo tapunun Şu
lJat 3 J 5 tarih vo 99 numarasında 
kayitlıdir . 

Taktir olunan kıymot : Be-
her <lönünıü yeminli üçer lira \ 

Kilo 
300 
500 

1000 

Çatısı 
hepisi 

ağaç veya 
demirden 

17 Kauuuue\\cl paııırte i okşawından iıil.ıarcn }le)tc•• 
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1 
"-Merkez tayyare filo 

j Oynayan 
ı 

Richard Bartelmesı 
Filme ı:tlveten : En yeni 

Bugün günılüz iki buçukta umuma t 

Atlandit 
Son 

•• 
Uç ve altı 

• 
aylık ikinCI 

Fatma hanını Artırmanın yapılacuğı yer,gün, 1 

saat : Adana icra dairesinde 2004 
No.lu kanun mucibince 30 gün 
içiode bed~li ve kıymeti [muhom· 
menenin yüzde 75 ini bulduğu tak
dırde J 7-- 1-935 por§embe günü 
saot 13-14 de bulmadığı halde 
artırmanın 15 gün temdidile 2-
2-935 cumortesi günü ayni sa· 
ntte ihalesi icra kılınocağı. 

Y Pni istasyoo cnıMesindeki biçki dıkiş vo şopkac~lık iJI 
orif Vekdlctinin resmen kabul ottiği Belçika metO .us 
biçki ve makastarlık kurslarına görülon rağbet iizerıo. 

Yerli malı ölçüler niznnın'.ıınesine uygun oll\ rnk yapılmaktadır . ü~· ve allı aylık kurs tlevresi birinci kAııunun birinde~ ~1' 
isteyen sipariş eılar · karar verilmiştir. Kaydolmak vo şeraiti anlamak 11 

l - işbu gayri menkulün nr
tırm(l şartnamesi J 7-12-934 

Adres : Abidin pa a catldesinde baskül yapan Mustafa Vehbi Cengiz! yurJ:ı mürocAat etsinler. 4799 4-10 

4842 3-6 ':...--------------·---------------

__ .._. ______ ~----------------~~----~----~-~-
tRrıbin<lcn itibaren 2217 numnrn ile 

Adana icro dairesinin muayyen ,..---
numarosındo herkesin görebilmesi ı · 
kin açıktır. 11AnJn yazılı olcınlordan 
fezla mcıhlmat almak istiyonlcr ,iş hu 
şartnameye ve 2217 dosya nu
marasile memuriyetimizc ıııüracnnt 
etmeli<l İr . 

Gazetemizin 

2 -Artırmaya i-stİrlik it·irı yu 
korıdo yozılı kıyoıetin % 7,5 nis· 
hetinde pey yoyo milll bir B:ınko
nın teminat mektuLu tevdi edile
cektir . (124) 

3 - lpotok suhibi olacoklıJaria 
diğer alAkaJnrların ve irtifak hok
kı sahiplerinin gayri menkul i.ıze
rindeki haklarım hususile faiz ve 
maırrıfa dair olon iddialarını işbu 
ilAo tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müshitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap 

Abone ve ilan şartları ------. ,_ ____ ~ 
3 Aylığı üç , 6 ayhğı altı , yıllığı on iki liradır. 
Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zan1 edılir. 

Şehir aboneleriınizin gazetele1·i 
hususi müvezzilerimizle her gün sa
bahleyin erkenden istedikleri yere 
bırakılır. Şehir için aylık abone bir 
lairdır. 

* * * 
eder. Aksi halele hakları tapu si- Bir defa konacak ilanlaran üçüncü ve dör-
cilile sabit olmadıkça sotış bedeli- d.. . h "f I d h 
nin peylaşm&sındon hariç kalırlar. uncü SBi 1 e er e er satlrı on kuruştur. Rek-
.. 4 -Gösterilen giin<le artırm·nyn l Jam rus.:tiyetindeki devamla İ~an_lar için ayrıca 
ı~tı.rak e<lenler artırma şorlname- pazarhk yapıhr ve en ucuz bır fıyat istenir. 
61nıokumuş ve lüzumlu ınalömnt ~~. ~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
almı§ ve hunlıırı tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurhtr. 

5 -Tayin edilen zomanda gay
ri menkul üc defa LrığrılJıktnn son 
ra en çok artırana ıhulc eJilir. An-

Müjde ! ! 
Yıl sonu olduğundan 

C'ek nrt•rmıı bcdoli muJıommcrı kıy- oleklrık m h ıkııııı uvrıd.ıu 

metin yüzde yctıııiş boşini hulıııoz 
veya 60tış istiyeniıı olnctığına ı ü~·

haııi olan diğer olncoklılnr bulu
nup to bedol bunların o gayri men 
kul ile tEımin edilmiş nlncilklarının 
mecmuundnn fazlaya çıkınnzse eıı 

çok ortırnnın tonlıhiidii baki kalmak 
üıere ortırma on hr-ş güıı dulın toın

dit f\dilcrck 2-2-935 günü nyııi 
saı.ıtıa yapılouek arLırnıoda , Le -
tleli sutış isteyunio alacağına ıü~·-

honı olan lliğ"r ulaçııklılorın o gayri 
mcııkul ıle tı·miıı edilmiş alocliklıırı 

mecıııuuutlan l ızlayn ~·ıkıııok ~'il lilo 
\'C 2 inci artıı moda da kıymeti ınu
haııımcnesinin yuzde 75 irıi bulu n
ı.lığı takuirJe 2280 Nu.lu kanunun 
1 ve 2 inci maddeleri ahkamına 

tevfikan satışın 5 sene tecil ve her 
sene nihayetinde borcun maa faiz 

l kları \u ıw·z··l ri ~·ıııd y~ 

kadar görülmewis Ul'UZ • 

lukla sutıyoruz .. 

~ıe, cn•l11 az,Jır; ı;alrnk olurıuı, bu fııı:otı 

kaçırmayınız 

Adana Elektrik şirketi 

yüzde yirmisi ödenecektir. ---------------
6 - Gayri menkul kendisine çen günler için % 5 ten hesap olu 

ilıele olunan kimse derhal veya nocok faiz ve diğer zorıırlur ayrıca 
verilen mühlet kinde parayı Yer· hükme hacet kabıaksızııı memu-
mezse ihale kararı fesholunorak riyetimizco olıcıdnn tahsil olunur. j 
kendisinden evvel en yiiksek lek · Madde ( 133 ) 
lıCte bulunll.n kimse arzetmiş ol•lu- Eoıvnli gayri mcnkulenin yukn I 
ğu bedelle almağa razı olursa ona, rıdn gösleril~n 17. J. 935 tarihinde 
razı olmaz veya bulunmazsa hemen Adıına Birinci iera memuılıığu oda
on beş gün miid,detle artırmuyn 1 sıııda işbu ildn vo gösterilen ar 
ç~karı~ı~ en çok artırana ihale edi-

1 
tırma şarlnnmesi dairesinde s.ıtı

lır. Jkı ıhale araeındaki !ark ve ge- lncağı ilan olunur .4852 

-- Agfa filimlerinin -
Her çeşitten , en ta

zelerini çok ucuz fi. 
yatla; 

Foto Coşkundan tedarik 
EDEHlL1RSlı ,İZ . 
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SICRHL!IRDI/ M/Df 
BIJGIRSIJH!flRltltfA 
DIKKRT ETHEJ( LJl~ 

BUNUN İCÜN J(tJRı O 
<r KRYRDEİ..EN Gllt 

Sağlam 

1 

· w~ HEM SERiNLİK dfl 
DE 8.ESLEfl' 

Karadonfar yasak oldu. Şimdiden 
pantolonlarınızı yaptırınız 

Ziraat bankası Adana mensucat fab 

Güzel giyccei{iniı 

1 Pantolonluk renkli kumaşları 

Ucuz 

1 Toptau ısauş yeri : Fabrika 
· · ,ııır 

D11ğınık ,. ,, : KurtlCJJClı Ahwet ~iivt.ydau zade H air ıliikkıA' 

Bu mallan buglio 11ergide gfüünüz . 
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