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-· •• Geçimi yolunda 

Olan ynrdda:ı:lar Bakım evi· 

uin yoksullarını unutmasınlar. 

ON BİRİNCi YIL - SAYI 3101 
u biçim 
UrUyUşe gem ister ... 

Sırımııda yedi gilıılerdenberi bil· 
k bir çimento ıkıntısı var • En 
ekli ve C'feti iıler için bir çuval 

Habeşistan - italya gerginliği yöriiyor . 
~ento bulm k,dtğme bahayititlerin 
ndeo gelmiyor. Geçen yedigünde 
r vagon çimenıo geıirebilen bir 
cc1r, büıün i teklilerin bır§ısmda 
k~ı ' htnzemeain - genel avaı· 

i ç i ş 1 e'r b a k a n ı 

1 bulgur ve şeker krallarını an• 
rın bir kurum satmaga ve bu çi· 

Radyoda ulusal ökonumi yedi giinü 
üzerine bir söylev verdi 

t ~toyu özüm ona - geçmi§ 
b~ ~ur~nun " ekmek vesikası ,, 

1 dıledığine dağıtma~a başladı . 
em, tonu kaç kuruş üzerinden olaa 
lenireiniz; otuz ahı liradan •• 
~:nekleri ayrı ıyrt, firmıları baş• 
bıılı:a bugün ülkemizde dört çi· 

eıuo fıbrika ı vır. Bunların alayı. 
Urlı:iyenin biihin yapı İ§lerinde 
rekli çimentoyu yeti§tİrmeyi üze· 

ile almııludı. İlkin aralarında ya• 
çekiame i baıladı • Bu > üzden 

.~"lar epice kmldı. Sonra ne oldu 
m~nı , buolır ınlaıdılır . Önce 
erı~ode tonu yirmi Oç lirıyı 1111· 

1 ~•mento, ıonra yirmi ıekiae yük· 
dı, derken oıuı lira) a fırladı le 
IUn otuz ıhı liraya kapanm elin· 
kılıyor ! .. 

Bilau•m ki raı mı pahalındı, itçi 
lldeliAi mi 11111, yeni vergiler mi 
ildi ki, kaı ile gi>z ara11nda ton 
flQa on üç lira yüklendi ? Bu dü· 
m~ çöz.ehilene aıkolsuo t 

Gelgelelim ki , bizim ulusal ve 
\'let koruma ile kurulan ve yaıa· 
Q Çİmtnto fabrikalarımız , çimen· 
un tonunu Mersinde böyle otuz 

h liraya aıarken. adellcrden ge· 
n çimentonun tonu ıif Meraio yıl· 
ıı •ekiz liradır ! . 

Haydi bunun ıwauoaın, gümrü· 
• Adanayad k ta ıııwn ı filan jçin 

•t!rilecek fi ra ı da gouı alahm : taı 
b•tla a on t>kiı lira ı lıulmar.Amıııa 
1 
uııu gt'tirf'mez iuiı . Cliukü kon· 
~ . 
hJaıı var 

) urduu~u
0

ıda
0 

ulu ul fabrikılıın u 
togıtluııı ını • ulu ııf rrıekleriu art· 
11111 1

111 , lıu i lerll' u41111an yurt· 
d •tl1tın kazanma mı İ!ilcrim . Bun· 
l. 

111 kıvanç duy11rım .. Amma bütün 
•'1 • 1 11 ere feytın parmatı kuııdınl· 
1111rna1ı ve dtvlet korum111ma dayı· 
~rık kori!a ı büll>ül di) e eatmıı~a 
G •lkıtıp liteki yurtta~larıu cebinden 
~enıiıcc• para çekmemı·li . . . Be· 

l •nı ulu al ınayiden brklediğim 
•udur . 

'ourıı . lıeıut>n eki.- .-yinı kı . u 
)•vıııcımam, ) alnız çimento işi için 
4'tildir. Uunu bir orru: k diye tutu 

A KARA : 15 ( A.A ) - Jç 
itler bakanı Okrü Kaya utırma 
yedi günO için Ankara radyo · 

ıunda ıu ıöylevi ıöylemitdir : 
Bayanlar , Baylar ! 
Yılın artırma ve yerli mal yedi 

güoOnO kutlarken biriktirme ve 

yerli mal ıözlerinin genitleadi • 
ğini de aörüyoruz • Bundan bet 
yıl önce yerli mal kull•nalım der 
ken yiyecektea bıtka mallanmız 
pek azdı. 

Bundan bt§ yıl önce para bi 

riktirelim deıken para arlırmı • 
nıa ulusal dtğeri daha iyice an -

Jaıılmımıtdı . 
Yıllar geçtikce bu ıözlerin 

anlamı , çevresi genitledi . Ulu
ul bir dejer ve bir öz kazındı . 

Acuada buadın yıllarca önce 

liberal ökonomi denilen özen 

yaprken pazar ıartlan uluslar 

ıra11ndaki ölconomik denkleı -

meği az ~ok korudu . Satın al 
maZ1a parasının değeri düıer 
veyahut da dııarıya borçlaaardl . 
Böylelikle dııarıya ıatdığı dej'er· 
lerle dışımdan alıhğı değerler 
arasında a ağı yukara kendi ken· 

clilığindeubir denkltıme doğardı. 
Bu yüzden Türkiye sultanlar ça 
ğında yabancıları karıı borçla 
bir ülke oldu . Sultanlar da ya · 
hancıların baıı udı kölelerinden 
batkı bir şey dej'ildirler . 

Türkler boğazı tolduj-una ça· 
lııırlır , artırdıklarını ıoltıalıra 
verir lrr , sultanlarda aldıklarının 
büyüle bir parçuım yabancılara 
barac olerak verirlerdi . 

Ulusun yolınız ~eliri drğil , 
biltiin , .• rı yogu " Düyunu umu· 

miye ,, kanalı ile yebana akıp 

giderdi • 

Doımanlarla beraber aoltın -
)ardın da kurtardığımız bu rGael 

ülkenin 'fe çolc çılı§kan va dü • 

zenli Türklerin , 15 yıl öacelci 

g&ze çarpan bakımsızlığı ve yok
sulluğu yalınız ve yalınız bu yüz
dendir. Cumhurluk Türkiyesinln 

ilk ve haılıcı kaygusu ulusal ge· 

liri ulus için fay dala kılme&c ıiy•· 
sasıoı gütmek oldu . Bu glln siya
semızın amacı budur : Uıus.l ıe
lirimiıin ulusce tutumlu ve verim 
fi ve yerinde kullanılruası . 

Saoayileıme yolunda büyük 
bir bızlı ilerilemckdeyiz. Sana • 
yileıme demek : 

Ökooomik bütünletme ve iç 
pazarın geniılemesi drmekdir . 
Kurduğumuz ve kurıcafımız fab 
rikalann kamuıu yalınız kendi 

bıtlınaa yeni yeni birer it kıy· 
natt olmakla kalmtyıcaklır. Yur

dun dıier iş alanlarında da yeni 

yeni itler yaratıcaklardır • Bütün 

bu fabrikaların ilk mıddelerirıi , 

K6mürii , İşçiyi , Ustayı bu yurt 
yetiıtiucek , bu ülk verecekdir. 

Fabrikalara giren ve çıkan mıl • 
lann taııma itinı Demiıyollın • 
mız ve g,milerimiz yapacakdır • 
F•brikalano kredi ve ıilorla it
lerini kendi paramızla kurduğu 
mıız bizim bankalar görecelder 
dir . lıci , Uıta , mOhendiı gibi 

binleıce ve binince yurtdeıla • 
rımız çılı~acak , kazanclı if bulı 
cal&d1r • Bir kıç yıl içiqde yurdu
muzun ia çeviriıioin ne kadar 
gpniılıyec•ğini \'e dolayısile ulu 
ıal gelirimizir ne kadar yükıe 

- Gerisi UçUncU firtikde -
0ruuı. Yok a • oz gı·Jiw i . §imdi ki 

dokuma falmkalarıımz dı çimento 
fıLrikalarrndan daha uygun bir yol· 
d~ YlirümUyoclar. Onlar da alabildi· 
l 1ne ha kı ız ve ölçU üz bir kazanç 
~§İnde koprak harcayıcı ~ urtda§· 

Göchenlerimiz 
• jYirmi beş köprü 

ra pireyi deve fiyatını atıyorlar. 
Bunu lıildi~im için yakında, a· 

ıya dayanan ara dırwalar yapıp on· 
rıu da iç ) üzüoii ortaya ayıp dök· 
eyi ıaaarlı)orum • , 

1 Amma, bundan önce gönül iı j 
tr ki, benim ııarmak luuıdı&ıw lıu 
ler Uzeriııe, burada hükumetimizin 

il YUce ~içi i olan Vali Tevfik 
•di Ba)sal, temelli bir ara dırma 
1P<lır1rık uçlulım devletin •• wcni 
tikir,. adlı )a HIUB çarpdırım ... 

Naci Akverrii 

1 ckirdaA : 16 ( A. A. ) - Ana 
\alanın Trakya eline kavu an o'· 

daşlanmız günden güne çoğalmak· 
ıadar, Son yedi gün içinde de Ro· 
manyadan §ehrimize 664 göçmen 
gehuiı ve hemen yerlrıtirilmeleri 

için ayrılan yerlere gönderilmiıler· 
dir . 

Vaftiz 

ofya : 17 ( A. A. ) Prtnı 

F..indo "ie ltalyaya hareket ctrnitıir. 

Orada pren eı Mariapianm Vaftiı 

mer11iwinde hazır bulunacaktır. 

Yiice Vilayet katının Buyruğu 

erkek yurttaş Her 
Pantalon giyecek.. 

935 ~'ene i ikinci kiııua ayından itibaren , dıea §ehri ile mer 

•cı kız111nı bailı köyler balkıaın ( K,ar~don ) gi~meleri ( Vi~iy~t 
lllUıni teclisi ) ,e ( Vili et idare hey etı ) kırerıyle yasık ,dılmıı 

"e bir ·ı · · sene ara \erı mııtı . 

b llu müddet 935 senesi İkiuci kiouo &)mda bitectk \e y .. ak 
6koın tetbik cdimeğe haılanacaktır · 

Bunun içia ikinci kanun ayından itibaren üzerlerindeki k:aradonu 

~r•kıp pantalon giymek suretiyle medeni kıyıf ete girmiyenlerden 
ldıre hey'eti karariyle ( 5 ) bet Jirıdın ( 25 ) yirmi bet liraya kadar 

ra cezaın alıoac ıktır . Bu cezalara k1tr§ı itiraz 'e temyiz hakkı 
toktur. 

On defa olırık umuma ilin olunur · 

1 Tekirdağ : 16 ( A. A. )- Mem 
leketimizle Avrupayı hirlf>-ttiren Edir 

ne İetanblll yolunun Tekirdağ vili· 
yetine düşen Çorlu ilivri yolu 
ar11mda beıonarma olarak yapılacak 
25 köprünün y11pım1 bu hafıa ihale 
edilecekti. },ıkat hu köprülerin mü· 
nık11aema giren müteahhitlerin iı· 

teaileu nıikalan ihale ıartlarıoa 
uygun olnıadığmdan vilayet daimi 

encümeni bu köprillerin emanet ıu· 
retile yıpılmHına karar vernıietir . 

OZENLEA: 

Ecel KöprUsU --
Geçende bir yazdık, va rol· 

ıunlar, Kuruköpru ite tülün 
/ abrlkaıı arasmdakl bozuk ve 
tozlu yol birik/ kez ıulandı idi ... 

Gıinler vardır ki, hele saat 
onallıda erkek llıeal dağtlmca, 
orası bir ecri kobrı'isü kılığına 
giriyor: Araba, otomobil uc bl· 
siklet geçlılerlyle okullu yavru
cukların yıirıiyüııınden, hani 
nerdeyse, 9ôz96zd gôrmiyecek 
kertede yıikıelen bir toz duman 
bulutunun içinde odam boj1ula
cak gibi oluyor .. 

Bir tılıı durmadarı yürıimesl 
için, bilmem ki, o 11 ıiurlne lıer 

fgıin yazı lle·uzun uzun yavıncı· 
malı mı? 

Recep Peker 
Esma Noymana eyi 

karşılık verdi . 
bir~ -

Belediye üyelerinden Eıma oy· 
mın, ka<laul1ra saylı v seçmek ve 
seçilmek öneninin verilmeıinden Ö· 

tUrU Cumhuriyet Hılk Fır.k.111 ge· 

Belediye üyeıindeo 
Esma Nayman 

neJ katibi Recep Pekere bir sıygı 
ve hlthhk tel y111111 çekmitti . Re
crk Peker , bu tel y111S1nı §D kar· 
tılı,. Termitlir : 

Adana belediye ögesinden 
Esma Noymana 

iatanbulda buluamalcten ge· 

cilıdm , Kadının ıiyıHI yükOmD 

al .. ıı uluaal yOl&üm onorini Oı· 
tüaliyecektir • s.;ıığın .. 

C. H. F. Genel kdllbl 
Recep Peker 

Kayseri de 
Celil Bayarın gezintileri 

Kayıeri lg ( A.A ) - Ôlı:ono 
•i bakını Celil Bıyar Y• buıua1 
miufiri olarak kendiıiyle benber 

dQn şehrimize sr•lmit ulıa mi11· 
firimiı Sovyet büyOk r lçiıl Kara 
ban buıüa belediyer:in v~rdiii 61-
le ziyafetinded ıonra viliyd kol· 

ordu~u ve C H. F· ıını ziyeret et• 
miılerdir . Bunden ıoorı &kouo • 
mi bakanı Celil Bayar misafir 
Karalıın ve beraberindelcilerle 

birlikte müzeyi gczmitler ve ldy· 
metli tıs .. ı ler lıı.kkıada kOltür çe· 
virgeni lrkıladadan iıab11t ılmıı· 
d·r. Ve mUıryi çok beğenmiıler· 
dir . Bundan ıonra arlıram yedi 

fÜnO mnnaıebetile ıioemı biaHın
da açılan yerli mallar ıerıiıiai 
ıezmiılerdir . 

Karıbi11r : 16 ( A.A ) - Say· 
lav seçimine lit esaı defterler aon 
dejiıiklilclere g6re yıpıluık ka· 
dın erktk nDfusları tt:tkik için 

r6ıterilen ıündea evvel 161etl•· 
me kurumuna verilmiıdir . 

Bir iskele y apdıaor 
Tekirdagı • 16 ( A.A ) - Kırk· 

l1relinin Midye kl11baunda bir iı· 
kele yapılm111 düıünülmüı ve bunurı 
için yeridde tetkikler yıpılmııtır . 
Bu iıkeleuin iyi ioleyebilmeai için 
her türlü nnkil v1111talıranıa her mev· 
ıimde grçebilecegi muntazam bir yol 
ile Tekirde&ın1n S1rı~· kaaaııoı hal· 
lanm111 geıekli oldutundan bu hu· 
ıuıtı da icap eden tedbirler alını· 
cıkdır . ırıy Çerketköy Saray vize 
ve tekirdıtı ayrebolu yolcuların· 
dıki ıilindi rıj i~i devam etmektedir. 

!Suç samur '.kürk olsa .. 
Habeşistanın şikayetinden sonra 
İta/yada Habeşistandan şikayetçi. 

Romı · 16 (A.A) - Habeı hü· 
kumetinin °uluılar derneği y101ndaki 
ttıebbüaü İtılyan hUkuu:ıeıinin ~·~· 
"al hadiıeai haklnndıkı bareketını 
değiııirmemektedir . Durum diplo· 
m11i bakımından ıu ıekildedir: 

Habttistan 6 ilk kioun terihin· 
de ltelyanın Adiıababı daki maela· 
hııgüzarı nezdinde protestoda bulu· 
n1rak ıynı amandı Habeıistanm 
Romadıki maslahııgUun da ltılyan 
bükiimrıine vrrdi~i proteatoda Wal· 
wı ve Wardorin Ogaden vilayeti için· 
de hulundu~u ve 800 kiıilik kuvvetli 
ltalyın kıtasıoın lngiliı - H.abeş 
muhtelit komisyonı taarruz euıkle· 
rini bildirmekıe idi • 9 ilk Unun 
tarihinde Babetisıın hakeme müra· 

caat iatf'itinde bulunmuıtur. Adiaaba· 
daki lıalyan maslahaıgilzarı hükil· 
melinin tarziye ve tamirat isıediği· 
ni bildirmiıdir . Roma bükUmeti 
hakem meselesinin ileri eürülmiye
ctği kanaatındadır. Çünkü bu hüku
mete göre hadise İtalyan ıoprağıodı 
olmuodur. Yarın resmi İtalyan gaze· 
ıcleri İtalyan-Habe mukavelelerinin 
lcalyanm Wal\\al üzerindeki boku· 
kunu i baıa yellenen maddelerini 
ne§reımekıedir • 

Cenevre : 16 ( A.A ) - Hıvaı 
ıjan11 bildiriyor : 

Habf>Ş hükumeıinin bu kez ulus· 
lar dernf"ğinde yapdığı trıebbüs 1926 
da ilk kanun 19'25 tarihli İngiliz , 

- Geriai 3 OncCJ firtikte -

------------------------------&ovyetlerde 

Tork dirimini gösteren 
tablolar. 

Moekon 16 ( A. A. ) - Moı· 
kov.lı bir çok re1&amlır Sovyet 
Tlirkmen Cumhuriyetinin kurulu· 
ıunun yirminci yaldönilmü müna· 
sebetile Türkmenlerin hayırına göı
teren 150 kad1r tablo h111rlamıı· 
lırdır. Bu tablolar ara11nda ııa~ıdı· 
kiler çok d,.gerlidir • Rf"111m Uge· 
rtnbergin " balı dokuyan kadınlar., 
Aoul da bir ıt0bk Milli Tiirkmea 
reaıemı Selianıo"Ba&bozumu"ve res· 

Hm Y akouoinein" kadın atlıları,, "it 
beımda,, ismindeki tabloları • 

Fransada saylav değişimi 

Parie : 16 ( A. A. ) - Mediı 
reisi Ruııon meclisi açarken 811· 
rab piy11ası hakkındaki bnun li· 
yilıasa için mf>clise verilen 200 den 
f11ıla df"ğİ§Iİrme iaıeklerini itaret 
edrrek bu ıutlar içinde parlamento 
çalışm11ına imkan olmadıgmı eöy· 
ı~migıir. Meclis toplantm eınaunda 
arıık de&ittirme iııeklerinin kabul 
edilmemeıiui onıylamııtır. 

Okutanlar kooperatifi 
Tekirdağ : 16 ( A. A. ) - Çor· 

tuıt. reami ve husu i okul okutucu· 
lan ve çalııanlannm birleşmesiyle 

mahdut meıuliyetleri Çorlu kazaıı 
muallimltr kooperatifi adiyle bir 
iıtihtak kooperatifi kurulmu§tur.Çor· 
lu kazasında bulunan okulun maaılı 
vr. ücretli okutucu \'e çılı§ınları or· 
taklıla girebileceklerdir • 

Alcksandr köprnsn 

Belgru : 17 ( A. A. ) - al· 
tanıt uıibi prenı Paul diğer naip 
Sıankoviç ve berıberleriude hUku· 
met erki01 bulunan baıvekil M. Oz· 
dooviç olduğa halde müteveffa krıl 
Alek11ndrın iımini tıfıyacak olan 
ve Belgradı yemounı bağlıyın köp· 
rüyil mer11imle açmııtır • 

Bulgaristan killtilril 

Sovyet : 17 ( A. A. ) - Üni· 
vereitenin yeni rekotorluk ve kil· 
tüpbane binılırmm ıçılma mera· 
eimi kral ve kraliçe ile puenı Gi· 
ril aefirler hükuwet trkina Üniver· 
site prof eaörleri ve talebesi hasır ol· 
doğu halde dün y•pılmııtır . 

Çatlak zurna .. 
Sabahtan ıkıama dek , nerdeyıe 

cıfıt çar111ına benıiyen kaf ımıo yor· 
gunluguyle çalak.lem gazeıeye yazı 
yetiıtirmeye özenirken, şu dakikada 

baıımın ucunda ıal&Jz ıuzeuz bir cur· 

1 
cuna kopdu • 

Tanrı sevgisini , ona kulluk bor· 
cuoıı , ona tapınmayı , ona yalvar· 
mayı •. bilir ve anlar bir adımım ım· 
wa timdi fO heıımıo ucuude yükıe· 
len ıoytarılığa dayan1mıdım dolru· 
ıu •• Bakamı anlatayım : 

Piı , İğrenç , köıü ... kimi çatlak 
zurna gibi kimi yırtık davula benzeyen, 

kimi de törpü üz bir böğürtüyil an· 
dıran bir sürü düzensiz , cırlak ve 
patlak see ... alay' birden eli kulağı 
ıtmıılar habire bağırıyorlar ... Üıen· 
medim; ıinirJeriıui bastırdım , ditimi 
ııktım ve dinledim : 

"- Şol cenneeeetin ırmıaaaaklı· 
aarı , akarallaaaah deyuuu deeeyu !. 
Çıkmıt liiılinı hülbüüUlleri, öteraaal· 

Jah deyuuu deeeyu ! ,, 
Ve ondan sonra bu lalim bül· 

bülleri(!) gene alayı birden ıu nıkı· 
raıı okudular : 

"- Amanaoaallah cao1111mıllah •. 
Diyeliiiiim yaaaaahuuuu ! " 

Güze~eel, iyiiiii; amma a gözü· 
mün bebeği ve a "Ey mübarek lı· 
lim hülhUlü!,, eenin böyle ıörpilıils, 
dilztnıiz , hayat , çatlak , laoğur 
lun~ur bir ıesle öıUşilnden ; ya IJe. 
ri yanda çalııan baıka Muhammet 
ümmetlerinin mideei bulanıyonı , 
iti geri kalıyor111 , sinirleri ayıkla· 
myorea ... onlara verdiğin hu üıüa· 
tünün gilnahJDa naaıl ödeyeceksin 
bakılım sen ?! 

* • * 
Ben §Öyle diloünilyorum : 
Camilere karıımam amma 

1 
f'I' 

minarelerki ezan veyahut selitüıe· 
lim İ§İ, ne oluraa olsun, sıkı bir kon· 
trol allına alınmalı ve.. her • böyle 
kendi se ine ahayı yıkmıı adam ka • 
lıbahğıoıo, oraya çıkıpta ver yanına 
bağırmaeına engel olmalıdır . Çünkü 
ezan v~ya •~litilselim okumak, din • 
leycnlerde tatlı örpermeler y1rıtmı • 
eı beklenen ve hanı yaratmıısı ge . 
rekli olan bir kıvanç ve sınat itidir. 

Hıl , kuyumculuğu demirci 

Daktiloğraf isteniyor .. 
eline bırakmıyorsak ve uaeıl r~1&1m • 
lıkle , eöz gelimi • badanacılık ayrı 
ayn iıleree ; ıu eZlu okuma ve seli 
verme ioi de öylece raat gele gunon 
bunun ı~ımı bırakalacak bir yıyli 
ukıaı d .. Aildir .. 

Evbf idaresi mi , yoku müte . 
Saylav seçimi için Belediyeye Daktiloğraf isteni- velliler mi buna t~z elden bir em bul· 

Yor. Makineli ve makinesiz DaktiloQ-raflar Belediye sunlar diye yalvarıyorum; çünkü, 
Tanrı inandırsın sizi, b~le yad adam· 

yazı işleri lebelitine baş~ vursunlar. lırı karı• şimdiki biçimle çok mıı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı kıra oluyoruz dı~ 
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Firtik : 2 

Yakm şarkda sinai \ 
imkanları 1 

~----...................... __ ....... __ ~ 
Evvelce A nupa ve Amerika 1 

sanayi mamulatının alıcılarından \ 
olan memleketlerin, sanayileşmesi 1 
nazariyesi acun ökoııomi nazari
yatcılnnnın muayyen hir kısmının 
fikirlerini uzun seoelerdenherı İŞ· 
gal etmektedir. Fakat b i.de ek-

' eriya yanlışe.ıj. örüşhe .8mfiba. 
laga!ar bakim o] .. {dur. Herhal
de hu sanayilt me i i. nazari ola· 
rak pek kola) ve basit zaonetlil 
miı ise de, ameliyatda, hiç birva
k1t öyle za:ıncdildiği gibi basit ve 
kolay olmamışdır ve olamaz . 

Bir ökonomirıin, yabud o öko· 
oomiden bazı k1SJmlarıo parole, 
vecize ve şiar ittihaz edılen söz 
lerle kurulmiyacağı, ancak muay
yen ve pek küçük olmayan bir 
ioean zümresinin gaye ve hedefini 
çok iyi bilerek girişeceği mesai 
ve hazır bir sermaye ile bu kuru· 
luşun mümkün olabileceği malum 
bir hakikattar ; Ayna zamanda bu 
zümrenin ökooomik emellerinin 
tahakkuku için - diger yüksek 
ve büyük ideallr.rio tahakkukunda 
olduğu gibi - ictinab eclılemiye· 
cck olan b zı fedakarlıklara kat 
Janmığa razı olması da lazımdır . 

Büsbütün kolonizasiyona taal
hık eden işlerden sarfınazar ede 
cek olur ak, her bir ökonomik ku
ruluşun \e bilhassa her bir ökono· 
mik terakki ve inkiıafın bu ilk ve 
başlıca şartının Avrupa Ye Ame
rikadan bo .. ka yerlerde tamamen 
temin ve ifa edilmiş olduğuna şim
diye kadar pek çok tesadüf etme
dik . 

Avrupa ve Amerika sanayiio· 
den kurtulmuş olmanın ve o sana
yia tabi ve bağh . bulunmamanın 
tek ve hakiki miıaliui daha hala 
japonyı ve bir dereceye kadar da 
Rusya teşkil etmektedir. Bu me 
)anda Husyayı ne dereceye kadar 
Avrupalı ne Asyalı saymak, yabud 
ooa kendi aleminde bir kıt'a diye 
bakmak istemek telakkiye bağlı 

bir meseledir. Fakat bu iki hususi 
misal hariç tutulunca , yukarda 
zikredile nlüzum ve işaretin Asya, 
Afrika ve yah•ıd Avusturalyanın 
herhangi bir yerinde kolonizosi
yondan gayri bir şekilde mevcut 
olduğundan henüz hah edemeyiz. 
Bu bal böyle olmakla beraber 
bununla yukarda zikredilen " acu
nun - bilhassa Avrupa ve Ame· 
rika için tehlikeli olan sanayileş· 
masi ,, nezariyesinin tcmamiyle 
açmahğı isbat edilt'miyeceği aşi 
kirdır. Fakat bu nız•riye , naza 
riyc halinden çıkarılarak ameli 
inkiıafın akan ve değişen tahıv · 
vijlat ve tagayyürah içinde kayna· 
şacaktır. Yahud diger tabirle ' 101· 

zari olan ., ya şu veya bu, yani iki 
tıkdan biri şeklindeki formfil fiyli 
ve ameli 11bada umnllü bir " ge· 
rek ıu ve gerekse bu, yani her iki 
ıık birden " şeklini alacaktır. 

lşte bugün Yakın şarkın geniş 
ilkelerinde • yani eski Oı;maolı 
jmparatorluğunuo özünü teşkil 

eden Türkiye ile o imparatorluğun 
t:czasından olan veya ona komşu 
bulunan memleketlerde vazi) et 
böyledir. Bu memleketlerin, yani 
şimdiki Türkiye, uri)·e, Filislnı, 
Irak, lran, Kıbrıs ve Mısırın ken· 
dilerindcn okıdar çok uzak bir 
mesafede olmiyan Avrupada asır· 
lardanberi vukua gelen ve geni 

adımlarla ilerlemi~ olan terakki 
ve inkişıfdan alclıkları his c, Av. 
rupaya kendilerinden daha çok 
uzık bulunan memleketlerin (me· 
seli Amerika gibi memleketlerin) 
aldıkları hisselerden daha az, pek 
aı olmuıtur. Fakat Amerikada , 
Avnsturalyada ve ecnebi Afrikad• 
koloniza iyon mümkiin idi ve bat ' 
ti bu imkan başhcı\ s.bık Osmanlı 1 

i mperatorluğunun varlığı ıayesia 

de ve hu varlığın şart ve icabın
dan olarak Asyauın Avrupa için 
kapalı kalması yüziiaden vukua 
gelmişdi . 

Osmanlı imparatorluğunda 
ise kolonisa ioo mUmklin değil 
di , bu iı.okao siyaseterı elde edi
lince de Mettermehin : "Osman
lı imparatorluğunun varlığı Av
rupa müvazencsinio temelidir .. , 
diye koyduğu kaide bu imkana 
mani olmuştu . 

Bu sebeple Türkiyede ber ııe. 
kadar gayet sathi Vh yavaş bir 
"hululu müslihane,, yabud daha 
iyi bir tabirle "ökoııomik bir hu 
lul ve oüfuz., cari olmuşsa da ıid 
detli ve ku\ vetli bir lıolonizasi· 

yon yıpılmamı tır. Halbuki mem
leket böyle bir koloııizasiyoo i· 
çin en aşağı Kırım muharebesin 
denberi olgun bir hal arzetmek· 
te idi . Avrupa devletleri birbiri 
ni bu tt-şebbüsden menctmiıler · 
dir . 

Oımaulı imparalorluğuou-
\ akıa ökoaomik coğıafya bakı 

mandan nadir bulunur bir tema· 
miyet temin eden "mıohlcalar 

heyeti mecmua 1,1 halinde ve fa. 
kat ayni zamanda ökonomik po· 
litika bakımmdan mecalsız ve 
hareketsiz , yani "inaktif,, tutan 
zincirler bayii ani olarak düıtü . 
Bu zincirlerin koparılıp atılma ı 

ile bütün ülkede bir nevi ökono· 
mik iıtial vukua geleceği bir 
çoklttrıııca beklendı , zira artık 
burada ökonomik ve fikri bUyUk 
kuvvetler ser beıt lıırakılmışh . 

Bu ıştinlin vukua gelmediği 
iddia edilemez; nocak bunun •aki 
bet ve naticeleri tarihi bakım· 
dnn mütekaddim nazariyat ile ev 
den tahmin edildiğinden tama· 
men başka şekilde görünmekte 
dir. 

Y akıoşarkta şimdiki sanayi· 
leşwe imkanları hakkındaki müta
laalara 'e bükUnılerimizede her 
şeyden cvvcJ:bir hakikati ileriye 
sürmeliyiz : Bu aanayileşme , Av -
rupa olmaksızın mümkün de~ildir. 
Avrupa tahsili görmemi insan · 
lar , Avrupa makiaılİ n ve bir dc
reeeye kadar da Avıupa serma· 
yesi olmaksızın bu i ler y,apılamaz. 
Binaenaleyh yak,n şarlcm sanayi· 
lef mesi işi de ayni le japoııyanın 
ve henüz derdut bulunan Ruıya· 
uın saoayileşmeleri gibi şimdilik 
Avrupa aoayii için kazançlı bir 
iş manasına gelir . Bu u timdilik., 
lafzı ile murat edilen devrenin ue 
kadar süreceği ise ikinci bir me 
seJedir . Fakat Avrupa ı:;anayiinin 
yak1nşarkııı sanayileşmesinde Li · 
eferaııl olarak gt'Çİreccgi kazonçlı 
devrenio burada Rusyada oldu · 
ğuodan daha çok ve uzun sürectği 
mulıakkekdır. Burada Yakınşark
da Rusyadan olmayan bir noksan 
vardırki , oda bazı ham maddeler 
bakıromuao çok fakir olan bu yer
lerde biı:im hemen daimi olarak 
ve sana)'ileşmenin inkişaf ve ik-
malinden sonra dahi iş yapmamız 
mUmküo olacaktır . Bu , demek 
dir ki bilhassa )ÜK elen ökono 
mlk iuki:.afda bu ülkenin ham 
madde idbalntı ve bilhassa yaıı 

mamul madde idhalatı bilmecbu· 
riye artıc~kdır . 

Ayni zamanda belki çok uzuıı 
sürmiyccek bir intikaJ devresi içiu 1 

kullanma ı lazım bazı iymaliit va· ~ 
sıtaları dahi idbal edilecektir . 

Fak at bununla beıaber bütün j 
şarkın bügüıı daha o kadar büyük 
olmıyan ökonoınik ehammiyet hiz -
metini artıracak diğer bir tez'!.,. 
bi\rü de hesabı katmak lazımdır 
ki bu da yık1nşarkda nüfusun sür
ıtln artmasıdır . 

- Bitmedi -

Tnrk Sö' " .. zu 

Soyadı alanlar 
Diş tabibi Mustafa ve ogulları, 

ueşriyat umum miidürümüz dif 
tabii I uretdin, di tabibi Hayri ve 
dişci llısnn ile yiğ~ııleıi diş tabi . 
hi Bekir, diı tabibi İbrahim, ala· 
yı birden '· Altın ., sözünü eoy 
aclı olarak almışlardır . 

Eski mektubcu Süfeymanın iki 
} üz senedeabcri aile a~. Çelik 
olduğundan bunu şimdi de soyadı 
olarak kabul etmişdir . Buna ııa 
zaran belediye zabıta müdürü 
Memduh ve kardeşi Mustafa do 
Çelik olarak aoılacakdır. 

§ .. Namıkkcmal okulu başoku· 
tnnı Omer (Çöldesin) , okutanlar· 
dan Alliittin ( Özcau ) , Muhterem 
( Türköz) , Leman (Çıta"), Necmi 
( Duru } , Mediha ( Üzel) , Mak 
bule (Aytaş). Pakize (Yurdadoğ), 
LUtfi} e ( Akıncı) soy adlar mı al
mışlardır . 

§ Feke varidat katibi Mebıned 
Dilaver, mahlası olan " Dile eri,, 
kaldırarak Tüzünkao soy adını 
almııdır. 

Eski evkaf müdilrü Ölü Mu 
a Ka:am oğlu Muhittin Necati, 

kardt§i Kemal " Berksaç ,, adı· 
nı , Gazetemiz dizicilerindeo Kc
rual ve kordeıi Turi " Günal ,, , 
Rasıh zadtler muhaıehecisi Hü· 
eyin lıüsnü ve kardf!şi M. "uri 

" Çokay ., sözllnü soy .adı oluık 
almış\ardır . 

Polis ikinci komi eıi alih 
( Sayin) , Belediye Zabıta me · 
mur larından ad ık , Çevik , Eski 
İtam müdilı lüğüudcn mütekaid 
Ali Hıza ( A ytan ) , Belediye ha Ik 
işleri Takib memurlarından İrfan 
( Tarım ) , Eski nufos müdürü 
lnhmu<l ( Uygur ) , Hüseyindaim 

( Bcogü ), ~ılıhat müdüriyeti ya 
zıcılanndan :ı: uri ( Soykan ) , lle
lediye Temizlik iıleri lebesi Fe· 
rit " Yılınız ok .. ıoy adını el . 
mışdır . 

Eski c~ybaıı kaymakamı Ata 
soy adı olarak vaktile aldığı 'e 
Ceyhan kütüğüne yaıdırd1ğı 
" Aytekin " özünü kullanacak -
dır . 

Tahsil müfettişi 

Açıkda bulunan eski Kırşehir 
vilayeti defterdarı Rahmi , açık 

bulunan Seyhan vilayeti tahsil mü
feltişlığhıc 40 lira mıaııla getiril
miştir , 

Çocuk bakımı hakkın
daöğütler 

Çocuk esirgeme kurumu (Hi-
01n) eıclfal) noud~re çocuMarının 
bakil oıası usuller ini göıtt ren öğüt· 
ler hazırlamışdır . Bu öğütler süt 
çağındaki bebeklere birinci aydan 
başl yıp 12 inci aya kadar neşe
kilde bakılacağını bildirir . 1ste
yenleı e her ay için biı öğüt para· 
sız olarak gönderilir . Ankarada 
çocuk esirgeme kurumu bıışkan · 

lığına bir mektubla adres bi!dir· 
mek kafidir. 

Roma seyahati 

Roma 17 ( A A ) - Tribune 
guetesi yaZI}Of : 

fiJuknt nihayet e ki ııo~tei 
nouır ihtilaflarına galebe çalmı .. 
ve Fraosn ~ile italyaoın vrupa 
siy asctiodeki ha Uı lıareketleıini 
müessir neticeler vermek üzere 
birbirine· yaklıışhı wrştır . 

Bu gazete M. Lavalın Roma 
eynhatioin seyahatinin tarihi bak · 

kmda diğer gnıele Jcr tarafından 
verilen h3berlerin de o kadar doğ· 
ıu olmadığım ve bu ıiyarehn mil 
sait bir zamanda yıpılacağııu yaz 
maktedu . 

Alman gösterişi 
Sarrabruk: 17 (AA) - Al · 

mau cephesinin tertip etmiı oldu 
ğu nümayiş sllkun içioclo geçmiı 
ve biç bir hadise olmamışdır • 

Yurtda 
Ôkonomi ve Sa) lav 
s_e_çimi k~JktnmaJart 

..ı~~ 

Avusturya-Maca· 
ristan anlaşması 

-· .IJıidai>e ıe : lb \ A. A. )-Avu 
turye ba~lınknnı Ü .. usn;g !ıudape§· 
tt'den hareketinden ev\'el şu b~yn· 

Samsun : 16 <AA) - Saylav 
ıeçimi ıniklikleri vilayetin her 
yanında çok iJerlemiıtir • Bu ıe 

çimde ıamıundan yedi saylav tr•· 
kacağı t:banlanmaktadir . 

1 natta btılunmuşrur : 
1 · eiyaeahıııı yaloiz <>lara idare 

etmek istiyoruz hunun için herkes· 
fen daha eyi mevkide bulunuyoruz 
ve ke.~di evimizde hnkim olduğu· Zonguldak : 16 (AA) - Ulu· 

sal ökonemi haftasıaın aördüncü 
günU de çok cınh ve hararetli I 
geçmiştir . Sergi bugiiode halk 
akıolarila dolup boşaldı . 
Ecnebilerin Türk inceliği ve var
lığı önUndeki hayranlığı açıkçı 

görülmektedir . 
Siirt : 16 (AA) - Saylav se 

çiminin bir gUnde yapılması için 
buyuruk vermek üzere vıla yanın 
da halke\ i baıkanı olduğu bal de 
eıuha çitmiş ve akotam geri gel 
mittir . 

Aydın : 15 <AA) - Kent ku· 
rultıyı bu· akıam fevkalAde bir 
toplanh yaparak saylav seçimi 
gözetme kurumu tıyderini ayırmıı 
hr . Kurum yarin bıılayat:ıktır . 

Kemaliye : 16 (AA) - Gece 
belediye ·salonunda belediye he· 
yeti C. H. Ji... azaları ve halk a
rasında bir toplantı yapılmış hu 
loplantıda kaymakamımız Ata
türlıüa yur.<lumuza ve ulusumuza 
verdiği yeoiıik ve iyiliklerin aou 
çizgilerioi ve kadınlarımıza ıny· 
lav ıeçme ve ıeçiJme hakkı gibi 
siyasal ve soyael haklarının ve· 
rilmesiuin sebeplerini gösteren 

söylevinden sonra çarıaf ve pe· 
çelerio kaldırılmaıını yerli mal 
lordan manto geyilmesine hep 
birlikte karar vermiş ve hemen 
tatbikine geçilmek suretile ka 
zamıı: kadınları arab telakkilerin· 
deo kalma çarıaf ve peçe e1are 
iindeo kurtulmuş vP. havaya ka 
vuımuıtur . 

Antep : 16 (AA) - Ökonomi 
yedi günüoüo bışındar.beri şeh· 

rimiıde bayram yıpıhyor . Her 
gece hılk soyculara budunun top· 
Ju olduiu yerde ve balkevinde 
ıöylevler söyliyerek ökonomi ve 
artırma hakkın<la ulusu aydınlatı
yoılar . Dün a~şam şehrin döı t 
bucağında halk soycuları söz sÖy· 
lediler . Bütün mektf'plerde ço 
cuk baba ve analarına koofe· 
ranslar verilmekte ve ökonomi 
piyesleri gösterilmektedır • Hal
lcevinde açılan örnek sergisini 
binlerce mektepli ve yurtdaş ge
ziyor . 

ydın: 17 (A. A.) - Bugiin 
merkez ve millhııketta Ssylav se· 
çimine ait esas defterleri teftiş 
heyetine verilmiştir. 

Vilayet nüfusunun 241,379 
olduğu anlaşıldığından ''iliyeti 
mizden altı meb'us seçil€cekdir. 

ntap: 17 (A. A.J - Ökona 
mi ycdigünün hışındanberi şarı 
mızda bayram yapılıyor. Her gc • 
cc halk sijyt·üleri huduuun toplu 
oldugu ) erde ve Halkevinde söy· 
levler söyliyerek ökonomi \C ar. 
tırma lıakmda ulusu aydınlatıyor· 
lar . 

Uün skı:am şarıu tl<irt buca
gıııda halle söycüleri siiz söyledi· 
lcr. Bütün mekteblerde çocuk 
baba ve anılarına konferanslar 
vcıilme1'de ve ökooomi piyasala· 
rı gösterilmektedir. 

llalkevinc.le açılan örnek ser
gisini biulert•e mektebli '~ yut 
daş geziyor. 

Kars: 17 (A. A.) - llaJke\i 
kı§ çalışmalırıııa başlamı§clır. 

Halk deraantleri. Biçki ve Dikiş 
Yurdu, Öz dil.kurslan açılmış ve 
ulusal musiki içinde çahşmağa 
haşlamıştır. 

Muğla: 17 (A. A) - Bugün 
hiitün kazalarda Saylav seçim def· 
terleri aıaşdırwa kurumlarına 

verilmişdir. 

muza_ıoanıyoruz. Öbür )Öııden bay 
Bergcr Valden de Macari tanın A vu . 
turya istikliilini bnnşın de\·amı ve 

Tuna havza ınıo ökooonıik te§kİ· 
!allanma ı için şart olarak touıma· 
smdan dolayı mutlu olduğunu bil 
dirmiştir • 

Budapeşıe : lö ( A. A. ) A a· / 
ğıdaki teblig ne~redilmi~tir t 

A Vmılurya be:ı:hekauı ll tlu uiğ ile 
ll Berger valdeunegin Macar hüki'ı· 
metine yaptıklan iki günlük zi)a· 

1 

ret e na ıoda iki ülkenin de\ lcr 1 
adamları pek dostça görüşmeler )Op· 

mı lardır. Bu göriişmeler Hoıun an· 
laşmalan ruhundan ilham almı ve 
iki ulus üyelerinin tam görü§~ U)· 

gunluğunu ıe bite imkiim vcrmİ§lİt. 

Yurtda süt damlası ve 
çocuk bak,mı 

. Ankara 19 ( A.A ) - Çocuk 
eıırgtme kutumu bimayeietfal 
cemiyeti genci merkezi birinci lci. 
DUO 934 den 16 ıncı kioun 934 
tarihioe kadar 2333 çocuğa yar· 
dım etmiıdir . eBunlerd11n 274 haı 

ta çocuk ve kadın genel merkezi· 
nin polikiliniklerinde muıyen" 
ve tedavi edilmitdir . Ayrıcı dıı 
muayeoebanesinde de 477 çocu· 

ğuo dişleri muayene ve tedavi edil -
miıdir . 1068 çocuk ve ennt' genci 
merkezin banyolarından istıfade 
ctmiıdir . Süt damlası kısmında da 
her gün 140 çocuğa yeküo olarak· 
1?74 idi~ bedava sfit tevzi edilmi§ · 
dır . Fakır talebeler için açılan 
nşhancden her güu 100 çoruğa 
sıcak öğle yemeği verilmiıdir . 
Yardım için müracaat edeo fakir 
taleheltrden 74 ilne kıılık palto 
6 ıını elbise 5 ine kitap 5 ine 
ayakkabı ve 67 çocuja da kaıket 
verilmiıdir . AyrıcR 25 fakir ço 
cuiı ilaç Ledeli ve para yardımı 
olarak 143 lira 52 kuruı verilmiı
dir. 

Muğla 16 ( A A ) Hu gt'ce 
halkevinde toplanan Halkvi id,.re 
heyeti okullu fakir çocuklara 11 

cak yemek vermek ve bayramda 
yoksul çocuklara giyecek yapdır
mak için çalışmaj'a başlamasına 
söz kesilmişdir . 

Köy bitiAi 
Anknra 16 ( A.A ) - }ç i leri 

bakanlığının çıkardığı ki; inimiz bi · 
tiğinden saylau Besim Aıolayın oy 
e~r olarak seçriklerini aııyoruz . 
Sırcm • olcak , Somon, omay or 
guu , Borman , Soy al , 'oy alı • 
Sökmen , Sucin , "' ıırglm , 'uklun, 
Sule , Sulecik , Sulmenli , uluııı~r. 
Sune , Snhna , Sahnalı Samını , Sa· 

na , "arnkmnn , Tagel , Tamı 'fon 
1, ' ' 
amşnıan , Taokoa , Taııuı Tunzi 

Tnpıik ' Taraz ' Torhan ' 'J'a' temıır,' 
Tatny , Take , Terkin . Tekmen Ta· 
raınış • Tilnıerısagır , Timurıa Tim· 
~en , Todurga , Togııç , To,kııı; , 
foku§ , Tongur . Toptnş , Topulca. 
Turaç , 'J'opragan , Torauıau Tori ,., ' -
ıorain , Tosıuur , '!'otan , Tota§ , 
~oygnr , Toygun , Toywu~, Toyrau, 
1 oyremur , Tozman , 'fuaı ok Tıı· 

ır " ' • gut , Tula~ , Tuluntaş , Turan , 
Turgut , Alp • Turhal • Turnalı , 
Ttireırnht•k , Turein , Tutak , 1'uı11 • 

Turken , 'fürkemiı:: Tiirkmco , , :ı l , 

1 urtuk . 

Türk mnsikisi 
Moıkova : 17 (AA) - Jour 

nalde Moscou ıon ğüalerde Türkiye 
tReisicumhurunun.kurultayda Türk 
musikısinin islihı hakkınd;~ö-Y:
lemiş oldutu nutuk dolayısile Ao
kara konservatuvarına Rus muıi
kiıinesları ile artistleri tarafındın 
gönderilmiş olan bir telgrafı 
n011etmektedir . Hu telgraf bir 
~ok mfimtaz musikişinaslorla ar· 
tiıtleria imzalaranı ta§ımaktadır . 

Bulgaristand 
satı~ 

etel Bulgar gal 
Y o•• rıoa g6re, u de' 

sı müfettişlerio al-' 
Bulgariıtanda b 
ineklerin fiatl•f' ,il. 
katta bulunPl8kl 
,_.. t M 8•1111 
ı.;ume ı , · ıııt' 
raıt bankasın• 1 
dn inek ıatıu •.,, 
retle Bulgarist•0 ~ 
nanlılar• ait bul 

d ,.,. manlıundın 1 

Yunanistan• ol•• 1 
hlmaıını teklif t'/ 

811 lgrıstaP~;., 
Bulgrıstın Z 

ratif Baakısı )1 . 
leri Gülyağı ta~oJ 
BulgaıilltındaD tf 
temin etmek o·~. 
görüşmelere b•I 

· de nun neticeınD 
nnl\ kilO 

enede ı~vv 'bf .. 
rında Gülyağı 1 

• 

anlaşılmış ve bLI 
bir komisyon OJO 

)·ağı tacirleri t•r• 
dır· 

kararlaştırı1Pl11 1 
Ziraat \ ' e K.oopeıo 
polırında bu)uı• 
dış memlt ketler• 

dir . 

~61' 
ier 
\ıu 
tık 

»iy 
Çok 
biç 
llaiı 



ramofon plaklan 
nasıl doldurulur . 

Pliklırıu nasıl dolduruldutu 
bir çok tanıdıklarım meraklı 

duldarı için ben de ıuracıkt.a 
el mılGmat vermeye lOzum , 

Evet·,. Bu metalılı bir ifdirj 1 
•yet baait \ e L.ol~ olarak önü• 
G.ıde ijneyi üzerine koyup ta 
e kendi ı6ıllmUıO iade eden 
lr ? Ve na1ıl ılınıydr . 
Plak doldqrmak iti evvellerı 

~rupada yapılıyor , Türkiyeye 
lnız Hhfmak İçin aeliyordu . 
e bunun tüccarlara da gene Av· 
P•hlardı . Şimdi öyle detil : 
lllalc , baımak hepsi İıtaabul· 

oluyor . 
Türldyede timdi üç tane ıuo· 
\rir . Sahibiria aeei , Kolom-

7• ve Odeon . . Bu acaatalır 
e1ıe lngılıılcrlc Alman Yahudi· 
İadea ibaret ayn, •Jrı ıirketler 
up sarf plak yüzOnden binler 
bibi olmuılardır . 
Şarkıları kim ue nasıl inli· 

ıp eder. 
Her tirlcetin kendine mıhıuı 

lbpatan bir rrjıa6r0 ~ardır . 
• ıeçecek prkıları hu rrji· 

' betenirıce oaı g6re pazaıhk 
~Par . Bu rejııörlerden §öyle 
yl~ olcumq olanı yalnız Sabi
ni• ıed rejiı6rtdtir , 

. Oldukça malümıtlı tıbbiye
• d6rdlloc6 1101fına kadar o 
0ınuı aliturkı beıtekin (Son ha
~•nıa) :11hibi Kanuni Artaki 
ır , 

Diierlerini mncut bahil ede 
iyecetua • Zira onların lisan ve 

1 
uıiki bilperi hemen yok ıibi
~ · Aacak ticaret 1olunu takip 
ıyorlar 

Bu ıörıümün hayretı müt-
61" 

Utnü ıu auretle halletti : Me· 
•r onlu r•ıtjelea eıerleri a. 
llarınıo erditine ıhr ileriıi ar· 

k talıe bıralcırlarmıı : Adeta bir 
iyaDgo mıceraaı .. Hatta bazaa 
. it ıyi diye intıbap c ttikleri .. er 
•ç tutulmaı ve ratbet ılrmu
lı. 

Suhiblrıln ıeılnde : 
lıtc plildarı 11bibinin ıeeıne 

Of durdum . Ben de ıimdiye ka · 
•r ıu •IAn mıki111yı ve alnuı 
.r11nı ıörmemittim . lntibıp e· 
•len ıarlcılarımın notalarını hı
rlay•ralc maldnanın önunde bu. 
nuyorduk . 

iakinanıo yeri : 
Geniş bir kulüp 11Joau etıa 

da odılaıı .. Bu 11lonun di· 
' ve tavaalırı kiiıt \'e paz nlc.r 

kapatılarak içeri aksi 81da 
tınıyacak tarzda 11ğırlatılmı1 
1 Seıio dıitlmıdan dotrudan 
rqyı makiaeya girmrsiain te 

ininden ileri geliyor . 
Bu •alonun üçte bir ortuıada 

bpıya benzer . İnsan boyunda 
tı111 ıiJ11 gelecek seviyed~ 

lbruk kadar tel lcafrıli bir ıey 
'' · · lıte bu alıcı makiııadır • 
lıcılar , okuyucular bu sebba· 

• etrafında kendilerir.e ve 111 
111•n kuvvetine göre ıaloaJı yer 
tlar . Meseli : Okuyucu Ayak
•biıenia tam önünde iki mrt 

lıırıııında , yalaız keman çalın 
lldı •ıtrfa durur . 

Yazarı maki11a 
Bu ıuretle vaıiyet alındıktan 

~ta dijer odada elektıik batar. 
h~ını koııorulmu§ olan ve çok 

t •zatı bulunan ( yaıanmıkinı ) 
tılır 

e~ı,,.: aııl yazmak ve ıui alç· 
b b~ odada oluyor . Salondaki 
p~ •erbot ol luğu bu daireye 

lrıı elektri~ cereyaniyle 
lllıye yarar. 

1 

Yazarı : Sılkı Dinç 1 

Ma İDi DıühPadiıı bu odada 1 
"dııarıda okunan sesi yaıdırmaİlhı ' 
doğrudan doğruya allkadardır . 
Lakin o salonda söylenenden biç 
baberdar olmaz . Aacak ..makina · 
ya g~len ıeıle ayar edilmit kulak· 
larıadeki mikrofon Hsıtaıiyle 1e· 

ıln lcunetlni anlar . 
Fak&t ber şeyden evveİ okuyu 

unun sesi muhakkak ölçülmüş 
mibaniki sıkleti buluniiiuı olur . 

Maklna nasıl 

Aynen zemberekli ealoa gra 
mofohlarına bcoıer buSUI! elek
trik le devir temin edilmiş bulunur. 
Bu makiııaoın altında bOyük bir 
ciıim asılıdir. 1ıte bu okuyuaunua 
ıuine g6re aptıda derceeainin 
Ozerinde durur 

Mık.inanın pİık koııan yerine 
bılmumu renginde ve ayni yumu· 
ııklıkdı iki 11ntim ııhınıada bir 
yumuşak (mum ) t Hr ettikleri 

bam plak konur . Y azmıyı yara· 
yan iğne çalının ığoe ıibi diyafra· 
ma bailınarak mumun üzerine bı 
rakılır . 

Salondan ıelen ses , aynen bu 
muma - çaldıjımız fekil gibi -
ynar , Eğer bu aümuoelik iıe tek· 
rar çalınarak okunuşun dereceıi 

anlıııhr ve ~atlar tashih edilerek 
dijer muma yenıden kaydedllir • 

Bır plığıa dolması Oç dakika 

ıkrr. 

es bu ıuretle hım plağa alan· 
dıktan 8onra iml'litbaaeye gider. 
Orada alminyüm madenlerinde 
erkek ve ditileri teıbit edilir . Er· 

kek kısımlar bir pre&1ovarın alt 
•• üıtüae yerlf'ttirildıkten soara 
plitın ilci yüıll demek olur . Ka· 
zanda kaynamakta olan kltelıerta 

- Sıyah mumlar - bu iki preı· 
eOunn araıfna konarak 1okandaa 
tazyik edilir . Bu suretle ba11lan 
binlerce plak m•llzamın bize 

ıuimiıi vermlı olur . 

( Llkio plak doldurmak en be· 

yecanh b~ itlir ) . 

Gtlecek yazımda alaturka beı· 
trkirları"dan babsedecetim . 

--------------------------
Fransa 

Cumhur Reisi bir 
söylev söyledi .. 

Paris: 17 (A. A.) - Belediye 

H eielrri Cemiyttine ıÖ) lemi§ ol
duğu bir s6yle\de. Reisicumhur 

f · Lebroa siy11i teceddüdiln 18 

ıurı o·dutnnu kabul 'e teşlim 
etmi§, ancak bunun, me\ cut mü
esseırlerin çerçevesi içiqdei için 
ele yıpılacatı ümidini izhar ey
lemitdir. 

Başvekil M. FJaoden de göyle 

dem ittir: 
Hi\ktimet, muhtelif meelek

ler meb'uslannıo temennilerini 
dialiyecektir. Ancak kaygusu 
yalnız milletin menfaatlerinden 
ibaret olacaktır. 

Bülrumet Parlamento encD· 
menleriyle beraber rica kuvveti 
nia istikrarını takviye ve temin 
etmiye matuf teklifleri dinliye· 

cektir. 
M. 1',landen l.umhuriyet reji· 

minin otorite ve devam mefhum. 
lnrana maruz olmadıtını söyle
Jikttn onra töyle demiştir: 

Biz, hu iki mefhumun birin

dıini tesi , ikinciıini de yeniden~ 
ihya edeceğiz. 

'Ttlrk!W) Mrdk : S 

iç işler bakanı 
- I~ ! Suç samur kürk olsa -

- Birinci firtlkden artan - ' 
C. H. F. yayunı 

- Birinci firtikten .,tan -

lcceğini biz kendı gözlerimizle 
göreceğiz . 

Kurulan fabrikaların çıkara· 
cağı malların, bizim alım gücn 
milze uyaun olması gerekdir. Ve 
bu böyle olacaktır. 

tinnua çıkar yolu, bir yandın 
g6ni~ halk yığınlarının ve bde 
köylült!imizin ılıtii ıtıtünün •rt· 1 

ması, öbür yandan da fabrıkaf a. ı 
rımızın verimli çalıımasıdır. 

Bu fabrikalar, bugünkü İçba· 
karımıza göre kuruluyor. Bugün
kü İçbakarımızın i§i dar, gucil ı 
aıdır. Ulusun 11atınalma giicil art· 
tıkca, tçbakarımız eeoiıliyecrk, 1 
fabrikaların verimi artacak .. BH , 
fabrikıİar bize yetmi ecektir. 1 

Soysal ülkümüz ofaa Ultl un 1 
ve Türklerin iyi yimesi, iiizel 
giyinmesi, esenle ve genlikle ya· \ 
tımuı gerçekleıince, en uzak ve 
en küçük köyümüz bile alı§veri 
ıe güclü \'e canlı olarak katılınca 
bugünkü fabrikaların yanına ye 
ni yeni ve daha büyük çaplarda 
fabrikalar ktırulacıkdır. 

Bu durma, bir gün önceden 
erişme~ gerekdir. Çünkü lier ku 
rulan bir f ahrikamız ülkemize 
göz diken dil§mının karşısına 
dikılen bir kaledir .. 

lşbıkarımız bundan on yıl Ö•· 

ce, iolenmemit bir ormandı. Onu 
ancak, işletmek Türk6n özlediği 
ve gözettiği kutlu bir amacı ol· 
malıdır. 

Yerli mal sözü: yerli ilk mad
de: yerli iş gücü, yerli para, yerli 
demiryolu, yerli ğemi gibi bütün 
ökonomiyi saracık kadar geniş 

olmalıdır. 
Artırma savaşının bu genitlik 

içindeki ve bu geniılemek yoluo 
daki yeri bakıoız ne kadar bDyBk
tür. Brnkalardalci küçük küçük, 
azarazar birikdirilen paralar1mız 
1etmit milyoa lirayı •ıtı .. 

1922 yılında ancak l mil
yon lirayı bulabilen bu birikdi
rilen paranın 12 yıl içindt: yet 
mit kadar artma ı öğünçl~rle 
nılmağa ve kareılanmağa deter 
sanuım. 

Küçük birikdirmeleri verimli 
ve kazınclı it kaynakluaoa akıt
mak, ulusun büyük bir &zenle 
güdeceği bir ıiyaeettir. 

Ulusumuzun dtmiryollarıoa 
ve fabrikalara kareı gösterdıği 

candan bağlılıiı gönende anmak 
gerektir. Demıryolları işi, fahri 
kalar İ§İ bu inana deter itimizi 
bir gün önce bitirmek, bu inanı 
artırmak içia olduju kadar yur· 
du düıman saldırm11ından koru· 
mık. kendilerimizi ve çocuları 
m1zı yabanlara kul, köle olmhk 
dan kurtarmak için de gerektir. ------------··· .... -------~-
Fransız takımı 

Yugoslav takımını 
yendi 

Pariı : 17 ( A) - Franııı 
ve Yuaoılav ulusal takımları ara 

aında ozoının, futbol maçı, ça· 
murlu ve kıyıcı bir ıabada ce· 
reyan etmiı ve bu vaziyet dolayı 
ıile mıç teknik bir yükseklik 
göstermemittir. Oyunun nctictıi 
ne üç dakika kıla attıtı ıon bir 
golie Fraaaa maçı 2-3 bunmıı· 
dır. 

Fransa -Yugoslavya maçı 

İtalya anlatmasına karıı yapdığı pro
teııroyı benzeıilmekıedir. Adieababa 
uluslar derneğinin dikkatini çekmiı 
ve fakat Londra ve Roma hükumrt· 
)erinden kendiıiui teskin eden mek:· 
tublar alınca tegebbüsünü takip et
memiı ve uluslar konseyince milda· 
baleye lüzum görmemitdir. 

llOMA : 16 ( A.A ) - İtalyan 
hükumeti ulu lar kurumu umu • 
mi katibliğinin İtalyan - Habeş ' 
hılliseei hakkında bir nota ver
mişdir . !Ju notada taaruzun Ha-

Cumhuriyet Halk Fırkası AdanP. mahalle ocak
ların •n kongre günleri ve yerleri aşağıya yazılmıştır. 

Her ocağa bağlı fırkab arkadaşl~rın kendi ocak· 
ları kongresi glln ve saatte bulunmalarını dileriz • 

Ocaklar idare Hcyellerl 

Ocarıa adı: Konıre ıOnD : Saatı: Yeri 

İlk Kinun 20 Fırka Vilayet Bina11 
Hınkurbu • 18 1 )) 

ç,narlı • 19 • )) 

Seyhan • 20 » • 
Kartı yılca • 21 1 )) 

Mirzaçelebi • 22 )) 1 -
Adana Borsası Muameleleri 

be§liler tır•fındın yApılmı§ ol -
duğuoun isabttine çıh1ıh11akda 
ve hilhaHa Walvalin İtalyan su 
mıliıine ait olduğu ve uzun yd • 
lırdın heri İtalyan kıtaatı tara -
fından itgal edilmekde bulundu· 
ğu beyan olunmakdadır • Habet 
komiseri İtalyı kumandanına ---------,.--·----;;:;:----,-......... ,...... _____ _ 
karfı b mukiin Hıb,ııiıtımı _ , Kilo Fiyatı 

PAMUK ve KOZA 

ıı CiNSİ 
ait olduğunu iddia etmiı ve bu En u En ook 
mıntıkada ilerlemeye hakkı ol - ~ K~P~;r.--· pamuk-== K. · - s. .c: = ~ ~ 
duğunu iddia eylemitdir. Ancık •--.PR'ıi=-'yı-H-ı-pa-rl:-a.:-Jı_"....;.;._-1-_~------ı il 
İtalyan kumandanı bin kadar Piyasa temizi .. 

Sıtılın Mikdar 

-·- K"- ·• 

lıitiden mUrekkep olan muhafız İane l 
Hebeo kıtasının geçmesine müsaa- , __ Ia_u_e_II ______ ._ ____ 1 ____ -ıı----------1 
de etmemitdir. İtalyan notasında Elupr«>B 

Klnl11nt 
sınır tahdıd komısyonunun hu 
mıntıkayı terk etmi§ olduğu ya 
Jıoız muhafız Habr§ kılatınıa 
Wavalda kılarak yerli kıtaat ef. 
radını kaçmaya teıvik eylediği 

YAPA(;J 

Çt(;tT 

beyan olunmaktat.l•r • Bu nota Ek~prf'e 
hne 

Habe•lilerin 5 kinunu ewel tari y 1. y ı ·L 
ıı er ı " em ••" 

hinde hiç bir tahrik olmadığı .. "Tohumluk •• 
h~~ı~~mpmiw~nahüwml-~--~---~~~B~U~B~U~B~A~T~-~------~ 
etmiı oldukları bir çok telefata 
sebebiyet verdıkleri garnizonun 
kendisini müdaf11a ettiği ve tak- ,, Mf"oıane 

riye kıtaatı geWi~en sonra mu- ı-~A~r~~------ı-----~----i--------~ 
t~mzbrıphkürtW~ilhe~un- 1_~F~ffru~ly_• ______ 1 ______ .~---~----------~ 

Yulaf 
makdadır . Bu püıkürtme hare - ı-~D~~l~ic-e------ı~-----~---~·--i------~~ 
keline Tayyare ve Tınklaıda Knt y,.mi 
iıtirlk eımiıdir . 

.Baklı 

Si Hm 

UN 

İtalya hükiimrti Adısab.ba hü· 
kumtti nezdinde teıehbBsatta bu· 
luoarak tarzıye ve tazminat iste· 
mittir • Bu notaya göre Babeı = 
hükumeti mraeleyi 1928 m11abe- ı;S '@. Dnz karma : 
desi mucibince hakem mahlıe- ~ ıE' Simit " 
meıine tevdi etmek talebinde bu· ~ ~ 4liKi CamLo;.;..r.,..iy-_,-, ----• 
lunmuıı isede ltalyan hOkiimeti > w " ---------..---a 

~ N ::ı 1-...-::---.--.:.;.._------l·-----t-------buna cevap vererek ortada bıke ...... e> Düa ıkırmı " -
,ı--..,---.;,;.,_--------~~~~~---------· 

min halledeceği bir mesele bu- Al • .. 
lunmadığıoı IÖ)lemittir . Liverpul Telgraflan Kambiyo ve Para 

10 I 12 I 1934 ı B L- .:ıı_ alı 
İtalya hUktimeti bu cevabın· f •a-eıoııan omııur. 

d h 
K. SA 

a hadısenin çok ranı tari oera- LırPt ı ıo 76 
ait altına vukuı gelmi§ ve bina· a-----------ı-.....-.-•·-=-1_R""_.•ruı~m,.,.,a .... rk..;.._ ______ J 50 w 
enaleyh mahiyeti hakkında bir Frank .. FranBız,, -8-130 
güna tüpheye mahal olmadığını Sırrlio .. Io2ılis., 622 ~ 

Dolar .. Am,.rika .... o-"--ı-U6 Ol 
ilave eylemiştir . Roma hükiime- Frank "İaviçr,. .. 
ti tarziye ve tazminat talebinde 
iarar etmekte ve bunun acilen 
yapılmaıını taleb eylemektedir . 

Napolu : 17 (AA) - Adiıa 
babadaki ltaly•n sefiri M. Vinci 
buraya gelmiı ve hemea Roma· 
ya hareket etmiftir . Her nektar 
resmi bir beyanat yok iıe de bu 
aeytıbatın valval mmtaka11adı 1 
talyıalar lı Hıbeılıler ara11ndı 
zuhur etmit olan v•lcalırla allka
dar olduju zannedilmektedir . 

Silah Ticaretine karşı.. 
PARIS : 17 ( A.A ) - Sulhu 

müdafaa , Fraoıız kongresi bir 
karar sureti kabul etmitdir . Bu 
karar suretinde bilhı18a silib ve 
ticaret hürriyetinin orhldan lcal · 
darılarak bunların milli ve bay · 
ndmild bir kontrola tabi tutul · 
maeı istenmektedir . Bu karar da 
ayni zamanda imal , ithal ve ib • 
racat ruhsatiyeleri vücuda geti · 
rilmeıi ve bunlara milletler cemi· 
yetinin kontrol etmeside iıtenil · 
mektedir . 

~- Agf a filimlerinio -
Her çeşitten, en ta

zelarlni çok ucuz fi
yatla; 

Tutum yadigUnUnUn en özlU koruyucusu 

iş Bankası Kumbaralarıdır 
Körpe, Arık, Bayan. Bay her yurttaı ondan bir tanealmalıJır ı 483 

vuaoslav~-aleyhinde 1 

Brlırad 17 ( A.A ) -Zıgrep· 
den •hnan haberlere g6re sınırı 
gtçmck lcoleylaklannı malik bulu
na• zeoıin Macar eırah Yuioı
lavyada ta dilci ve V utoılavyı 
aleydara bir risale dığatmıtlardır. 
Bu ri11le Hırvat liıaniyle yazılmıı 
ve bu Topol adı ile Badap91tede 
b1111mıttır . 

·--Paranı!-~ 
Boş yere harcama ve har
cıyacaksan yerli mah al 1 

'--u , ..... -.ıı 1- ....... , 
1 

bu gece nöbetçi 1 
Eczane 

Düzeltme 

14 birinci lcinua 934 tarilali 
aayımızdalci icra iliaanda aat- -

~ 

ntıııa 14 - tS yazalac.iı 1erde 
yanlıt)ıkla yazılmadıtı illa olunur. 

Lüks vapur yolcuları 
TUrkça fllm 

MIUt mensucat fabrtkas1ndan. 
Sıyga değer müıterilerımize : 
Fabrikımııda Pusla veya he

sap ıur~tile oiğit alacağı olan 

müıterilerimizin çiğitlerini en çok 
iki gün içinde kaldırmalarını yal. 
varırız, 

Pariı : 17 ( A A ) - Fransa 
ve Yugoılav ulusluıal takımlara 
.rasında oynanan futbol maçı ça· 
murlu ve ka1ıcı bir sabada cere
yan el•İt e bu vaziyt t dola11 · 
ıiyle maç teknik bir yük1eklik 
ıöıtermemiıtir . Oyurıuo aetice 
sine üç dıkılca kala ıttıtı ıon bir 
aolle F raD8a maçı 2 - 3 kazan· 
m11dır. 

Foto Coıkundarı tedarik 
1 -::_ _ ~ EDEBILl~JNIZ . ; 

Orozdibak civarmda 1 
Merkez rc-ı.anesidir 

-anaııı:aııııuı• a •• 

Kaldırmadıkları taktirde çiğit
leri batka anbnrlara ta91nacağı vı 
taıınmn parası alınmadan kimaeyı 
çiğit vermiyıtceğımiı:ı illn ederıı 

.-. 18-19-3> 4857 
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Bu akşam 

·Alsa ray • 
sıneması 

Bu senenin en güzel ilk Türkçe filmiui yüce seyircilerine sunmakla 

kıvanç duyar • 

Lüks vap~r yolcuları 
Türkçe filim 

Baştan Laşa heyecan ve zevk içinde iki saat geçireceksiniz 

Büyük fedakArlığa rağmen 

.Fiyatlara zam yapılmamııtır 

lliıve : DUny• hevedisleri 

Gelecek proğraın 

insan avcıları 
Dehıeı ve heyecan filmi 

FOTO 
COŞKUN 

Agfa, ,, filmlerinin her çeşidi, 

Dıitıyaca meşhur ( A G F A ) filmlerinlrı en ta· 
zesl bıılııııur . Fiyatlar, diğer bıitıiıı markalardan ucuz 
dur. 

Amatör işleri en kısa zamanda 
verilir 

Atölye fotografları, vesika resimleri, agran 
dismanlar. 

_____ B_e ___ l_e_d_ı_·y ___ e ___ il_a_A __ n_l_a __ r_ı __ I;; 
Tulebedeıı letızilıillı la · 

rlf e ile ıicret altııır . 

o•o 
FOTO COŞKUı : 

Yağ Cami t:ivarı 

~~· r1::···· a. ; ··~~{!!·· ·)' 
... // 
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Belediye başkanlığından : 
DaireJc bulunan şartnamesine göre , Adana şehrinin Jört ild 

altı yerinJe, 2 inç kutrunda , içi kalaylı boruJan çakma tulumba ya
pılması, bir ay müddetle, kapalı zarfia münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakusa, 15-1 1935 salı günü saat on beşte Belediye 
encümenince yapıla<'aktır . • 

3 - Münakasa giinii hir lıiı· lekliC kabul eJilmiyeceğiııJen talip
lerin, bir gün evvelinden yani 14-1 - 935 akşamına kadar tekliflerini 
Belediye riyasetine yapmıılorı ldzımdır. 

4 - lstekliltıre, bu iş i~in yapılmış olan ~artnaıneyi Bele,liyo Fen 
heyetinJen parasız alabilirler . 4857 17 - 20 - 24-28 

Kaldırım değiştiriliyor 

1 - llühumet binası öniinJen Toş Köprüye giJen yolun parkeye 
c Kaldırım ı> değiştirilmesi için Toprnkkale yakınındaki taş ocaklarır.· 
dan çıkarılacak• 110,000 »taş kupalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Bu taşlnr, otuz heş bin, otuz beş bin kırk bin olmak iizere iiç kurup 
olarak ayrı, ayrı ıniileahlııllero v e rilobileceği gihi islı• klisi zuhurunJa 
hir kışiye ıltı ilıal~ ı>ılıltıbilir . 

2 - Münakasa, 1-1-935 salı giiniı snat on h r şto lıele ı liy o rıı cii. 

menin,hı yapılo<•alı.tır 

3 - Talipler, ilk teminat olıı.ralı, teklıfıerinin yüzılo. ytıli buçuğunu 

para olarek veya bir banko mektubu suretinılo verebilirler. 
4 - Münakasa şartnamesi Fen dairesindedir. isteyenler oradan ma-

lumat :ılabilirlor. 4829 10 14 19-~3 

Pamukçu Aziz fahri -
kasından : 

Fabrikamızın sigorta miiJlleti 
15 kdnunu evvel 1934 tarihinden 
itibaren hıtam bulmuştur. 

Fabrikamızın ı.lahil ve haricinde 
müşterilerimize ait bilumum mal
ların bugünden itibaren kenı.li şa

hıslarına sigorta ettirmeleri ve 
aksi halde zuhur edecak kaza ve 
vukuattan meımliyet kabul etmi
yeceğimi il4n eylerim 4850 

Fabrikator ı\ziz Pamukçu 
2-3 

S. T. parçası 

Sayhan deftardarlılından . 

Seyhan defterdarlığından 
Tuzla nahiyeıinin Tabaklar 

köyiin·le kdin olııp tahminen elli 
bin Dö. miktarındaki hazineye ait 
yaylım yerltrinin otlakıyesinden 
iııtifa hakkı 16 mıı.Jıl~lik artırma 

şortnnmrsi muciuinc•• 11-12-
934 tnrihinılen itibarrn yirmi gün 
müdılctlo artırınağa ~· ık • rılmıştır . 
Sürülecek pey d eğerinde görüldü
ğü takdir ı l e 11-12-934 tarihino 
müsadiC pazartesi günü saat on 
beşte ihalesi yapılacağını.lan talip 
olanların ve şerait müzayedeyi an
lamak isteyenlerin yüzde yedi bu · 
çuk teminat akçosile Milli Eml4k 
idaresine müracaatları iJAn olunur. 
17 - 20-24-28 4854 

1( 

Baskül isteyen okusun 

Kilo 
300 
500 

1000 

Çatısı 
he pisi 

ağaç veya 
demirden 

Yerli malı ölı,iiler nizomnamPsiııe ııygun olarak ynpılmnktaı.lır. 
İsteyen sipariş eder . 

Adres : Abidin pa~a cadd~~indc lıa s l.ül }•paıı Musıafa \ ~hhi Cengiz 
4M2 4-6 

Tutum yedigünü başladı 
Analar. babnlor yavruların za birer /ş bankası kum

barası alınız ! (ı 6 

EN 
zu 

4839 

Bebeli,ı\dalı Çiftliği sınırı için
de ve Bahçe köyündeki hazineye 
ait yaylım yerlerinin otlakıyesile 
yürümü kalmamış kuru ağaçlarım 
temizlemek suretile ormanında in. 
tifa etmek suretile üç seneliği 

Adolı köyünı.len Durmuş , Durmuş 
Ali ve Derviş Ali, Ali, İsmail llak
kıyıı 6-5-933 tarihiaı.le ihale 
olunmuş mültezimler bu baptaki 
artırma şartlarına ve mukavelenıı· 
me hükümlerine aygırı bulunduk
larından ötürü ihalosinin bozulma
sına ormıın kısmıııılu kurumuş ve · 
kıymetini kaybetmiş ağaçlar kol. 
mamış olJuğunılan hundan böyle 
odun kesmemek üzere kqlan müd
det için yaylım yerlerinin yeniden 
müzayedesine karar verilmiş olılu
ğundan mezkfir otlakıyesinin ar
tırma kAğıdında bağlı şartname 
mucibince geri kalRn bir sene üç 
ay müddetinin kirosı 30- 12-934 
tarihinde saat 15 de ihale edilme le 
Üz<'re 20 gün müJ<letle ortırmağa 
çıkarılmıştır . Taliplerin artırma 
tarlnamelerini anlamak üzere Milli 
Emldk idaresine u_grarnaları il4n 
olunur .48~3 17-20-24-28 
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Asri sinemada 
.o~ 

i 7 Kaoıintleheİ pazartesı ak~amından itibaren ~eye~:r. 
ve his menbaı olan büyük filiwlerden birisini ıakdıuı e 

"-Merkez tayyare filoS~ 
Oynayan 

Richard Bartelmess 
ditİ 

Film• ilAveten : En yeni DUny• h•V• 

ızcJ )ri 
Gazetemizin ~ı; 

•el 

Abone ve ilan şartıst• d~: 
. j,,, 

'k' ııra"' 3 Aylığı üç , 6 aylığı altı , yıllığı on ı 1 • ,ııı 

T k. h . - . . b ü 1 b' ınislı ı ı üt ıye arıçı ıçın u cret ere ır ti oıı 

Şehir abonelerimizin gaı~P ;~ 
hususi müvezzilerimizle her , l

111

~ ·kl rı r~, ... 
bahleyin erkenden istedı e tt' ,'::,' 
bırakılır. Şehir için aylık abO t' ~ 
lairdır. ~ 

* * * ~ .. 
o~· 

Bir def~ konacak ilanların üçüne •tıJ'ı 1j' 
düncü sahifelerde her satırı on kur~ iıt". 

l ıam rıı .... :ıiyetindeki devamlı ilanlar 1 ~ .. tıl:~1 1 • · 
f . at '"' •ı pazarlık yapılır ve en ucuz bir ıy ı • 

1 

Müjde ! ! 
Yıl s'lnu olduğunı.lıııı 

elektrık ~,. lı :ı kıını a ı n 'a ı 

ka ılor ~-örülmemiş 11r11zj-; 

luklat ·sotıyoruz . . 

F 
Anı 

ko~: ırmayınız ı 

Adana Elektril< 

·t 
D. Muzaffer S~ ,., 

Dahili hastalıklar müteb :~~· 1, 
.ıı111 ,J, i 

Berlh Üniversit~si ikinci Dahili SeriryntınJan uıc ,,sr; •k~ 
Doğruluk fabrikası yanında / , 

/~·i.~~~· 
---- --------------~- ı i"'l'lbl• •I 

Üç ve altı aylık ikiııc• ı .~ 
Fatma hanıJll ,J~ 

·~ 
• ı:ılı" ~, f 
Yeni istasyon caddesindeki biçki dıkiş vo şsplıll ıo 1 1~ 1 

arif Vekilletinin resmen kabul ettiği Belçika nıel~~iP~ l' 1 r1~ 
biçki ve makastarlık kurslarına görülen rağbet uz jtib' 
üç ve altı aylık kurs devresi birinci kAnunuıı hiıinde~,t~re0 
karar verilmiştir. Kaydolmak ve ~"raiti a:ılaın 11" 
yurda mürocdot etsinler. 4799 5-l ll 


