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* Jağrriurıar yağıyor -

Beklenen yağmur' yağdı 
Dünkü yağmur, genel oldu ve 

ovanın her yerine düştü 
Çukur°' anın her tarafına dün j 
bahtanberi bol ve tam güolinde 
•ğnıur yağıyor . Yaptığımız so 
ıdurmaJardın dünkü yağmurun 

enel oldugunu ve bazı yerlere 1 

lı y11gdığıuı anladık . 
~ellidir ki : Çukur ova çifçiıi 

tnı yılın tabii ekimini birinci 
§rin ayında bitirmiş , Buğday , 
'Pa ve hunlara benzeyeıo bider 

er· ı toprağa 11çmıetı . Bazı yer -
•de bu biderler yer yüzüne çık 1 
11 Yt' iyi bir bulunuıta duruyor- , 

11 
• Fakat çok ye.Je,de biderler 

Oprak altından çJkmamıştı . Yağ
~tsuılulc ve ıon günlerde baş 

Östertn aoğııkJar bu biderJerin 
•tnıen çıl&masını rngel olmuıtu. 
ok çıftçi tr'miz bu g• cıkmeden 
U§kulanarak yakında bol bir ı 
'«nıur düımrzse tarım itlerinin 

kötülrşeceğinden korkuyorlardı . 
Fakat beritaraftan toprak vr çif· 
çilik işlerinde yuğurulmuş eski 
çifçilerimiz bundan pdı lcorkma· 
dılclarıoı ve pğmurun bir aybile 
gecikmuiaden bir zarar çıkma -
yacığını söyHyorlırdı . Nede ol
sa y•ğmurun gt!cikmesi ve hele 
Soğukların basması yer altında 
bekleyrn biderluimize ve tarım 
iılerimize zarardı , 

Hava kapılıdır \'e yağmurun 
devamlı olacağı umudu çoktur. 

DüakO , .. .,,.ı Y"~mur en çok 
Karataş ve urla )il.eğir, Ayas 
ve Ceylıana dütmüıtür. 

Tarsus toprağına ve yokauda 
dikili ve dağ tauflarına , Kozana 
iyi yağmııtır • Bu yağmur çifçi 
kadar bütün yurdu da sevindir -
mittir. 

~~-------·---------~~ 

Türk - Yunan 

Sü işlerinde 
Siıvas hazırlığı denemesi •. 

Ankara : 18 ( A. A. ) Alay· 
larımızda yeryn ıııtbik edilmekt~ 
olan seferberlik deut>meleri dolayı
sile, <'İvarda bir alaya efraı sevki 
vazife11ini almış olan Ankara askt>rlik 
§tıbe@ioiıı l.ıu geı·e saaı l 2 de aldığı 
emri bu sabah saat 9 da ikmal f'I· 

mf'kle vazifesi nihayd lııılmu~ ol· 
duğu ve diğn bazı şubelerde sf"ftr· 
berlik ırcrilbesine miiteallik faaliyf'· 
rin iiç gün sürece~i öğrenilmiııir. 

Bu aııkt>rİ dent>mf'lerin Mitli ıa · 
liw harrketleri olup iyasi vazi) er 
ve ihıim11ller ile biç bir müuaselıeti 
olmadığına Anadolu ajanııı dikkaıi 
celbedt'r. • 

Hukuk f o kültesi 
Ankara Cumhuriyet abidesı 
önünde bir miting yaptı 

• 
Ankara : 18 ( A. A. ) llıwün 

öğleden ııonra Hukuk fakiihesi ;imi· 
ları Cumhuriyet Ahidrsi öniiudr bir 
ınitiu~ yapmı;lar, yerli mal kullan· 
mak için and içmitlPrdir. 

1' evfik Rüştü aras, değerli görüşmelerle 
1 

aramızdaki dostluğu perkiştirdi 

Toplantıda muzikada bulunu
yordu. Buııdıııı sonra fakiiltede, kn
rulray başkan Hkille.rintleıı Hasan 
Rl'feı ve cli~t'r hir çok saylavlerın 
v~ ökonuıui artırma kurumu gl'
nt"J katilıi Halıminiıı 't' fakUhf' pro
ft>ı-tirlt'riniıı '·~ lıiiıi.in fukülıı> okul· 
laranın de lıulıııııluğıı topluull yap
mış ve Dekan Baba kı a lıir söylf"v 
ile toplantının anlamını ızab etmiş 
\'f' okullardan Sadeuiu . Erıiı~e • Eıı
Vf'r, Uunı.lar, Sekib de 11öyle,·lerile 
yerli mallar ve artırma lıakkmda 
grnçliğio dütiioütlerini anlatmıılar· 
dır . 

ATJ A : 18 ( A A ) - Tür -
kıye Dı~ isleri bakanı · Te\ fik 
J{ .. 
{' uştu Aras ıle l uuaıı haşbakaııı 
;a•lldaris 'e Yun"n dış işleri ha 

k~ ... ~ Maks moı arasında yapıları 
K ru§rneferdeu sonra aşağ.clıki 
tr.bı•w 

•ı Ut r. dılmiştir : 
4.1 Tevfik RüşıU A,as Ceuevıe<le 
ığ•r rrıcmlekr tler mümessıllerile 

~ala hazırdı leıkık edılmekte Lu 
unao sulhun pröjeleri h•kkinda 

Y• Pınış o 'duğu görüşmeler etra · 
fırıdı "'kad •§• Maksimos ile baş 
ı,, karı Çaldaris ·e maJômat vermiş· 
lır · Hu izah•t Oç devlet adıımınn 
lı11ıum1 , eziyetin bütün safhıla-

•ııı ve hunun illi memlekrt ~ita 
lası üıerıodeki alciıltrini etre flı 
Olırak ve çok dostane hir zihni 

)'etle teıkılc ttmt' k imkiinıoı ver 

iştir · ( •· devler adamı weruJe 
etlerinin 'e lıalkao blokuna 

•lııl di~er meoılekt>tl ... rin f:ı,.lj 
'Cine ı tfı <1 l uı ı ktc o'an ehemmi 

}cı · 

t ı "<' ıılıuuıı v ika)Cf'İ ve balkan 
• ' 1 Oıı uua ıl a lııl azadan h r Liıinio 
bt•ı faatlrrıı in muliafaze ı için 
·~i nıfülaheltluinin r.yda •lll 

ll~ ~ b,•de 'e tey t et mitlerdir. 
P!.' devlet ad.mı gecen sene 

y:ıalcle Ankarada imza edılmiı 
k~au '' Antarıt kord ıyal ., misa 
•yl~ Aıina mi a~ınm le§' ik et· 

~lu old·ı~u müştrrelc siyasete 
•na t'ltİrmi old·•kluı ümitlerin 
·~ •urtııtl e \~kai il~ terjÜt etmiş 
dutunu mtmnuoiyetle görmüş 

'•dir ve elJcriadeki büt6u va11 -

•larJa bu siyasete devam etmek 
t hu sıyauti iakiıaf ettirmek 
Usı.auGda mutabık kılmıılardır. 
Tur~iye ıle Yıuıaaiıtan ara -

UJda b . •k ille vcuı olan miinaee e~ler~ 
§hr1111&ı: meselesi de lıususı hır 

ttk'k 

Te.ufik Rtiştti Aras 

İki memlt'krt ırasında bu ka 

dar sıkı münasebetler me' cut 
olmaB•na binaen liç devlet adamı 
iki memleket arasıodı mt:vzuu 
bııhis olacak bOtüo mor leler ve 
kr?:a mfückahil ekalliyrtleıe taal 

luk t•derı meseleler bir anlamı 

ziboiye ı ilc tetkike lıazu o'dukla 

rtaı bt>yan etmi,.lcrdir . 

Hu meseleleri l tluk tden üç 

<le\ !et atlamı ıki memleket ıra 

sıada me\Cut olan sıkı tfoıtluk 
münaaebetleı i aayesinrfe i~i hü . 
kumelio hakları mühad, )erle za 

matı altına ıhnm•§ olan m6teka· 
Lıl ekalliyetler lıakkımlaki mua. 

h drlerin de daima bu münase -
bctlcrden mülhrm olacaklarını 

teyit'e muvaffak olmuıtardır . 
Tevfik Rüştü Araı arkadaıı 

Yunan dıt işleri bakanına bu 

ayın 14 tarihlı telgrafının mub -
tt·vasını ve ruhunu te'yit etmekle 
bahti}ef olmuıtur -

Prof,...ör Şt'kibio söylevinden 
aonra toplantıya son vrrilmittir. 

Yurtda 
Ôkoııomi yedigünü 

terişleri • 
gös· 

Kıty.ı<'ri : 18 ( A. A. ) Üko 
rıouıi H ıırlırma yrdigünü ıuün&ıSt'· 
lıe ilt> dün Ö#?lt' iizni Cumhuriyrt 
!lanında okul çocukları ıoplandılar. 
~onra Kolordu lıındosilt' §"hri do· 
la~ıılar. Okullar lıer ~rçtiklt'rİ yer· 
den halkın <'andan alkıtlarile kar· 
şılaşıılar . Şt>bir guildikttrı oorıı 
okullaı ~llnindl' bulunan kumbara
larilr btrabn iş Bankasına gidt>rt'k 
kumlıaralarırıı boşaltmışlar , ve yrni 
hesablar açtırmışlardır. 

~:ocuklar, burada coşkun ıeza 
hilraua bulunmuşlardır . Gece Hal · 
kevinde okul ço<·u~lım hir müııa· 
ınere vermişlerdir . Mii amert• çok 
kalabalık ve güzı•I oldu. 

Kay ı•ri : 18 ( A. A. ) Sa} lııv 
f'Çİmi i şi ço,. ilt>ılemi şıir. Tt'faiş be

Yt'li kı·ntilt>rİnf' verilen f'Satı defler
in üzt•rine gecı•lı gündiizlü çalış 
makradırlar. 

Bir okutanın 

Yurd Stlvgisi konferansı 
Siirı : 18 ( A. A. ) Halkt•· 

vindc ) urıl st· ~ gisi lıukkırıda mual
lim Mahmud tarafımlan bir konfo· 

ı rans vt>rilmiştir. 

lspar uda kar ve soğuk 
başladı. 

Jsparta : 18 ( A. A. ) Bir 
uzdaoberi ilkyaz gibi geçt>n havalar 
dün bozulmuı fırlloa ve yağmurdan 
sonra &11baba kartı kar yağmııtır • 
Her taraf karla iirtülmii~ıür . Şimdi 
yağmur yağnıaktadıi-. 

Arkadaş 

Basım genel lebeliği 
Yurdumuzun güzelliğini ve dev
rimimizin yüceliğini acuna tanıt

mak için iyi bir işe girişti 
-·······-ANKARA : IH ( A.A ) Yur· 

rfumuzun cahietca Vt> tarih"c ~iızt>I· 

liklerini ve Tiirlli yönlerdt> J'lirk ile· 
ri gidişini at•una yayıp anlutmak için 

matbuat umum miidiirlii~ii lıir fo 
ıotraf unıkluınakııııfır . 

Maılıuaı uıııııııı ııııidiirlliğliniiıı 

girişt iği lııı ih iilrı•t•k kader dt>ğerli 

işi J>ir giiıı iince hiiılinlİ)elıilmeai 

içi o, ~azf'fı> 't' ıııı·cııııııılarınıızın yar· 
dınıı isırnıııc·ktt>dir. 811111111 iı.;iıı ıışıı · 

ğıdııki ana lıilgilrri yıızı)orıız. 

1 Fllniııılı•ki giizf'l giıriiııü ş 
nıeıızarıı, ılııı 111 rski .. ,wr. hııyınılır· 

lık i~ lrri, !i!por vr okullu gurupları 
foıografilc·ri lı11lımaıı yıırllaşlunını · 

zın bunlardan birı•r ıane} i ınaılıuııl 

umum müdürliiğiine gönclc·raııl'lı-ri 

i sıenınt'ktedir. 

2 - Umum müdürlüğe göııdr· 
rilecf'k fotoğrafilt>rle lıerabn hunla
rın nt>gatifleı inın l'auı pekilııl t•ldt> 

• • 

lıulurıup lıulunnıaJığı da hildirilmeli· 
dir. 

;3 Foıo~rafil..riu lıt>r !Jirinin 
arkaımııı hunun için islt>nrn para· 
nın ~azılnıusı ~f'rt>ktir. Arkosıııdo pa• 
r11011 yazılnıaııııf olur1111 foıo~rııfilt'r 
için para i trıımt>di~i an la~ılat~uktır. 

4 Giinılt>rilınt'Aİ ıcfü;: ~ııyıla<·ak 
kadar hol \c• giizc·l fotc•ğrafıli, bir 
kullt'kı;iyoıılaıı huluııırnlar 1111111111 ıııii· 
diirlüğl' } uzııııılııtırlur. 

,, Fut11ğnıfl11r Jalıiliyc· \'t•ka-
lt>l İıııle, ııııtllıuuı 1111111111 miidiirltiJHi· 
ııt• giiııclt'rİlııırlidir . 

(ı lı:~ i hıılıınılıığıı, i şf' yaranın· 
dığı göriilı• ı ·rklrrlr t;uk para i~ırrıİ · 
lı·nlrr gni 'ollamlacaktır . 

7 l\1aılm11ı umum nıüdürlü-

Aüııe para karıılıgı ile de olsa gönde· 
reet'k yurtlıı§ların li liin değerde ulu· 
sal hir iıiu ha§arılmaııın\ yardım t'l· 
nıektt' olılııklarmı lıilmf'lt>ri gnt"k· 
ıir . 

A. Üzmenin Söylevi 
Kültür bakanımız 
yedigününü nasıl 

ökonomi 
anlattı? .. 

~~-------·--------~-.. Ankara: 18 (A. A.) - Knlıiir 
bakanı Abidin Ôzmen 'in 6kono· 
mi \ e tutum Y rdi günü için R a· 
dyorla söylediği s<>yle~: 

Çok sa}gılı. değerli yurthş· 

larım: 
Bugiin Ükonomi ve tutam 

kurumunun beşinci yıldönümüuii 
kullama ' edigüaünü bitirmiş 
hulunuyornz. Bu ulusal kurumu· 
nu föıayakhğile baılıyan sauşlar, 
) urdum uzun ökanomik kalkın
masında ı~ığlı olmuşıur. 

ğer 'erme i <>konoruik kalkınma· 
nın yc;>lunn tutmuş oldugunu gös 
terir. n.1ı,. i~niş ö1çfüle verimler 
almak bu i~te en yiiksl"k kert,.ye 
çıkmak İ\'İn, hir cleğil, 52 ) edi . 
gün 1ı;zim tulum kurumunmz ol· 
tluj'unu unutmamalıyız. 

Y nloız lıiiyliklerimiz değil, a· 
ua kucaiımfan ba~lıyarak !;ocuk 
larımızo da hu duygu yaratılma 
lıdır. Bundan ötürüdiir ki, kiiltür 
bakanlığı, tulum i~ine. okululla
una da gerekli } eri veı miştir. l 

Gazetelerin. okuuuklarıncla 

- Geriai 3 üncü firtikte -

Generallarmıza 
şölen 

Saym (;enerallarım1z İzzettin 
'e Ali Hikmet , evvelisi ak§am 
):' euiotelde Belediyemizin verdi· 
gi şölnı , çok kıvançlı gl'çmiş ve 
gaat yirmide lıaşhyan yt'mek, öz
lii ve cındaa konuşmalarla saat 
23 buçuğadek sürmüştür . 

Tevfik Rüştü Aras 

fı;ıtanhul : 18 (A. A.) - Dııba
kanı Tevfik Hüştü Aras bugün 

Homanya handır:ılı Da"ya vapuru 
ile kend'imize g~lmiş. İstanbul 
\ nlisi. Emni}et müdürü, Merkez 
kunııınclaoı, Asker ve Polis müf-

rezeleri taıaf ından karıılaamıı 
ve selimlaumıştır. 

Tevfik Rüştii Aras. yarw ak-

şamki ekspresle Ankaraya gid~ 
cektir. 

Yuğoslavya 

Y cvticin istif ası -·-Belıırad 18 ( A.A ) - Yevti· 
cia istifası kahine ilyeleri ara11acla 
ilk trırin sonunda aılliye bakaa1 
Makıinıoviçia çekilmrıine ıebep 
olan iÖrUt ibtiliflartuıa neticesi
dir . 125 - ıuylıvı dayanan Yev· 
tiç ıle hükumetin yalmz parlamen· 
to üyesindro teırkkli\ etmesine 
taraftar olan Mtrinkoviç ıurubu 
arasındaki ibtiliflann hakiki ma 
biyeli btlli olmamakla beraber bu 
iıtifaaın bakan Cent'vrcdea d6adti· 
~il zaman ark.daıları tarafından 
soğuk karşılınuıasnıdan ileri ıel· 
diii ıanııedilmektedir · 

Bir kum kasırgası 

Melburn 18 ( A.A) - Yıtıa· 
la kum 1&vuraa sert bir yel bu il• 

bab Viktorya ilinin bir b&lümünde 
büyük zararlara sebeb olmuıtur • 
Binalar hasara uiramıı damlar 
uçmuı , fabrika bacalara yılulmıf• 
tar • 

Budmmmuz biriktirme yo 
hında, az yılda çok ileri gitmiş· 
tir, öhiir yomlen uluP.umuzul', 
yerli yapısı , nesnelere, ktreçltre 
gittikç ~ artarı bir istek göster 
mekte olmısı• kıvaaçla söylene· 
bilir. 

Adanamızın 
Türk köylüıUnüo, yetiştirdiği 

urunla•, eskisiyle ölçülemiyecrk 
kerte de bollıştı, anlaştı, değil 
yalnız iç sataklarıla, dış avdanlar 
da da ürüm kazandı. 

Gündeogüoe artmakta ola11 
fabrikalarımızın, İ§çileıimizin ye· 
ti§tiı mekte olduğu oeıaeler, ya 
buıcılurın eline bıkmaktan bizi 
kurtuıyor. 

) edigüo içinde birçok kom· 
şularla karşılaştınız. Bu söylevler 

önümüze birçok istatistikler ıer· 
di ki birer birer ökonominin 
kendiıidir. 

Biliyoruz, ulus er kinin dayı· 
nacağı en küçlü ~steklcrden bi· 
ri d ıo ulusal ökonomidir. Ulu 
olgunluğunun ölçülerinden biri 
de kendi huhışuuun, kendi 
yaphğı ueıınelerle gidere-hilwui· 
dir. Biiyük Türk ulu11umuz hunu 
çok iyi anladı, bu amaca erdi: 
clalıı ilerisi için pek büyük :ıdım· 
larla yihüyor. 

Yarımyü.z yıllık okutanı 

Nalı/ Mnıemt•n/11 ı•ll/11d ok11la11lıl\ yıl dumlmu kutlanırken 
En Y•tlı ve en genç okuttukl•rı •r••ınde 

- - Adan:ınıızm değerli Hiyazi · ki çalııma gücünün arttığını g&ı· 
ye okutanı ahi M enf'mf'n, l~i t - ter~rek olan sıyın hatanın itini 

111
1 e tabi ıutulmuştur . iki 
tt ırasındald mukaren« t için 

·~idt oldu~u gihi lıu ·ki mil -
1111 hi .. f d 

Türk nekadar arı yaradılışlı 
Karadan ve şalvar yasaf;ının başlamasına i e, okadar da çalışkandır. Az 

tiğimize görf', bir nWlye açıyormu~. kutlar, ' 'e bol kızınca kıvuıma· 
Yaşına göre çok din<·olan abi lamı rlileriz . 
Menemen, elli yıldır uğrattığı İ§İ· 
ni strbtst glltmek istrmişir. Atöl· 
yesinde genel riyazıye bilgisi' ua· 

• 
* * Hun a.liyet sıh~ların a 

.. Yrt t arfedilme~ine devam olun 
dalı lüzumu kabul ' tı teslim 

ı lllittir . 

11 gün kaldı . Kendine, ona göre çeki düzen kurun içincle )araııcı işlerdeki 
ver. Cezaya çarpılma ... 1 üzelJiğini görüyoruz. Bu, bize ya· 

___________ __, rııı için en parlak:günlerladayor. 

'-Ulusun tutuml'l olması-~ona de-
Czi haritaları almak ve ölçmek, ev 
planları yapmak gibi kendiıindcw 

Yaşlı oltutanımız, birçok yıl 
öuçc Türkistandan g6çmüı ol 
dukları yeria adı olan "Mene· 
men,, soyıdtiilalmıştır. 



Yakın şarkda sinai 
imkanları 

- Dünkü ıayıdan artan -
Fakat bu mula ... ret akını duru ıeler 16ıü ile bakmak laumıe 

da yukarda ziredilea fark Ye me- lir . 

•fe . dola1iaile memleketin aari Bilhaaa HıleLdeki ipekli ve 

Fransa 
Almanya ile SU topla• 

ma yarışı yapıyor 

l>ariı : 18 (AA) - Ayan anı- O b "h "Sepiciler 
sıodan Lemıyı, bul.iye bOtcuinia '. e ag ane Yurdu,, 
müıake"'ıl f1aaı-11da iki senelik J . . i::. 
aıkeri hizmet u11mıu yenideb Başka yere k~ldirıacaK 

ıakitaftaJ devamı ümidi hiç pamuklu meaıucıt fabrikaları 
ltlr ıurette az dejildir. Muhaceret bunl r d d M d · ı 1 
-L- ı arııın ı ar . a 'D ıı e 1 --•D•• yarın birdenbire daraca""ı ye b' t •- · 't f b 'k 

kıbul ve te!iı edilmeıinin mutlak Yıllardanb~ıi Ad111anın gOne· 
bir zaruret oldufunu ıöyfemittir. yinde, ırmık boyunda, dayanıl · 
Mumaileyh hunun için askerlerden maz piı kokusu ile ve yürek sız· 
daha ziyade pahalıyı mal ofan it Jatıcı atır yoksulluklar içinde di· la k

L d " n 1r a11ım 11aayıı aı a rı a· 
• aın a fılen , belclenmıyen bir ı rı d jL 1 1. I" d F h I' 

1 
el. it k ı ı z ıue mea azım ır . ra11· I 

~ ı ·~~r. ra . abul etsek bile ııı po~itika11 içın m•tlaplolın py, sizlerin 11kere alınmasını ihizam dinip duran ıavallıhğı ile bir 
yıne Fıllıtın .. nayıinde .ermaye bal'- t J k bil' t ' • 1 . . aın ıı ın a m' ı ıye ını ır· 

I~ f 8110Hıyonu Ye iı ümitleri tırmald,dır . Suriye balkının · nü-
Dı• bftyek olıcatı tlpheıir.dir L 2 7 ·ı b ı; ı b 
F
i · ır· · n•IU • mı yonı a ı o up u , 
ıııtin, v. ıa umumi olarak bam Fı'lı'•ti "f . ._ · · li d • . .. n~uu uıunun ı•l mu D en 

etmittir. " Sepicıler yuıdu ,, ,.a dı . gün 
Kendiıinden evvel maıbıta geçtikçe bir er iki§er söne ıöo~ 

muharrfri Sırri , mrmJekel top· bu gOo bir kaç zıvallı btralıka · 
rağıoıa müdafa11aına muıe.l ıik dan baeka bir varlığı kalmıyan 

madde cı~ellndea fakir olmakla fazladır ; fakat ı&pbeıizdir ki Su 
beraber hıç olmHH Lut deeizi riye balkıaıa iıtila1ik ıeviyui Fılis· 1 
b~VZ11tnd• be~bir U•ayii içia biç tia hıllnnın kine Piıhrtle daha 

raporunu izah et mit ve Fı anaanıo bu yurd, bl' le yeni d .. ri fabı ikası 
barbcuyaaa .biç bir: bıyal bule- kuruldukıaa oora bü bUtilu ge-
memektc olduğunu , yalnız uzun rilemişti . 

hır ıur~tle ht11f•r edilemiyecek •t•i•dır . B.tlraca lizım olan bir 
e"emmıyet. Ye kıy•ette bir ham ıey de 11pai 11badıki Jıpoa reka- j 
madde ihtıyalı mevcut oldotu brtioi hHdırmıkhr. Bu IOzum Fı· 

ııntrlanm ve geoiş müsteaılckele- Çevrrsine dayanılmaz koku 
riai müdıfaa e imek mecburiyetin- saçmaldı kalmayıp, birde çiı kin 
de bulunduğunu ıöylemiıtir. Mu· görünüeü ile memnunun gözünde 

na.-rı dikkatte• hariç tutulama· liıtin içia de varitdır . Japonya 
malldır. Memlekelio petrol mea aıa Uluıl•r kurumuaun çıkm111 
Mlll~ı ~a tlpheliz ehemmitetaiz ber tki mandaterlik seba11ocla bu 
cletildır. Ergeç bu menbalu dahi rakabeti baıdırmak için bir vui · 
açtlacaldtr. BuDlar da memleketin le arzetm,.ktedir . Zira uluslar 
.... i tikb l' . . ·-· 1 ı ~ 1ae aıt ım.an erı• kurumundan çıkıt vaki olmadılsça 
~tkikinde biç bir auretle na.ıarı Utualar kurumanua di~f'r bilcümle 
dıkatteıı uzak tutulat111 caiı ol- aıaları ıibi Japonlar da mazalalau 
mi)ao fakt6rlerdir. mDıaade ol11Jak bakkıaı haiz bu 

Suriye : luauyordu? Aa~k japonyanm 
Komıa SuriJede İ•• ahval Ye alualar lıurumuadaa çekilmeainin 

vasiyet tamamen bqkad1r . Dalaa ıelecek 1ene hDlsmen tahakkuk 
Filiıt.iııck aaneyJcle• biç bir iı ve Ye meriyetindea ıoata Suriye ye 
•aerl yo~lsea Sariyede niıbetea Filistin mandater bUkimd'eri ta-
blylk bir 11qayiin mevcut otduju rafından Filiıtin ve Suriyede her 
onatalmamaladır. Batta Ş.m, Ha· iki memleketin ıuıai ialciııfı na· 
lep ve Buut civarı•daki maalJlca mını Jıpon Dumpingine karı• lü 
Oamanh fmpıratorlu.,._n mey zumlu bir tedbir ittihu olunabilir. 
cıı~1eti ııraeıada onun Aıya 1111• Umumt bakıtla Sıariye için dahi 11 

mı.,da bir dertc,.ye kadar bakh nıi imlslrtı.r • feuad1r d .. nemez , 
olarak Y•ıine bir eanayi merkezi tüpbeaizdlr ki bu imklalar fllis-
otmak YHfını bair bulunuyordu ; tinde oldutundşn hmamiyle bat 
fakat Suriye - ıınal inkipfta bir ka taktirlere tabidir . 

ne\'İ •otör vazifeei pen- ma - Bitmedi -
Mc•ret alunındae •alarumdur . 

Bnnua için ba memlf'ket - Fili• 
tiaia tam11qın zıddına olarak -
mcu• bubranıaıa akibet •e trılr 
lerini diıer memlekf'tlerin bir ço
iu gibi ayni tifluetle laiuetmiıtir 
ve Suriye &koaomiai bu akibet Ye 
teeir lerden daha biç bir ıaretle 

Çinli komünistler 
Bir Amerikalı misyonerin 
ve karısıoln kafasını göz 

öoOnde kes~iler . ---
kartal•memıfbr. Fr•ııı maadater Şanıbay 18 ( A.A) - Royler 
idaı•inia talJip ettiti ökonomi ajaaıı muhabirinden : 
polit;lıaeınıa memleket için P"'k 
b•yulı H mllait Qlmayııı da buna 
ili.ve edilmelidir. Franaız manda-

ter idareli Fıliıtindelri İoıiliz 
.... er idar•liıdn ııddına ola
rek billaaıaa memleketin ıanayi 
ialdufı b•lumıadan vakiı hayli 
faal Mi . ( Bana lcarıı Filiıttiadf'ki 
laıilisler .. lıiıaez - faiıe ,, kaiclei 
eaaıiyeaine cereyan Yerdiler. ) Fa 
Irat Frannz idareıinin ba f ••liJeti 
ekıeriyet ta111•m•n yı• bı bir iıU
kamette ylrüyordu . Ve bilhaHa 
yakın zamaaa kadar rftmrDk ıiya . 
aetiade müeuir oldu. 

Ancalc Comte llarteli• Seri
ye ylk1ek komiaesrlijini deruhte 
ettitiedenberi ba ıiyHet elaeti
kiyd keıbetmif ve bu ıuretle 
makada uygun bir bal almııt.r. 
llltırftnileJb komiıer memleke· 
tin ıiaal inkitafı içia himmetler 

Amerikalı miıyoner ferden Stan 
ile ka,ı11nıa Çıali komünistler ta -
rafıadan 16z lnllnde kafeları lceai
lerek llüleriain ortada bıraluldıtı 
Pekinden •hn•n bir telaizle teyit 
olunuyor . Bu iti ı&ren komübİıt 
ler baaan bitin J•hanctlan 61-
dDrmek buıuıunda verdikleri ka
rana biriaci latbiU olduiunu tay
lemiılerdir. Mad•m Stan 6lmeden 
enel kllçllk kızı Heleni saklama· 
ğa muraffak olmuıta. K1Zcatız 
iki ıün bir Çenli k•dı ... tanfından 
emziıilmit ve Çin nizamı kuvvt-l
leriain ıelmeaıyle lsarıanlmrıtır . 

Melburn yarışını kazanan 
tayyareci nişanlandı 

Londra 18 ( A,A ) - Alrtriı I 
M11 "Fleriaaa Deemoad ,, ile tay- ı 
yarecl Kapnell Blekin , oipnlın- f 
dild.rı bildiriliyor . Blek , Slcot 
ile birlikte İnııltere melburn yarı 
pnı kaunaa tr yyaıecidir . 

ltalyan taburlare 

maileyla timdiki ordu mevcudunun beienilmn ve çekilmez bir kıla· 
460 bin k;fiye leoeııül etmif ol· i• giren bu e"cikleıin oradın 
dutunu, bunun 130 bin kitisinin kaldırılarak daha uzak bir yere 
mllıtemlekelerde buluadutunu , t•ı•nmısı için s11ğhk kurumu 
huoa mukabil Almınyanıa 600 kom•syonu b;r onay vermitti . Bu 
bin kişilık bir kuvvete sahip ve onay ıailık halıanlığınca doğru 
bunun arkaaıo~a seferber edilme· bulunmuı ve Bdtdıytnİn giete· 
ye am•de 700 bin kiıilık. taliJD receği bir yere bunların altı aya 
ıörmüı efrada ve daha yatlı of kadar taııamalıunın g"reldiliti 
mak iizere 1 mılyon 400 bin ihti- evelsi gün keadaltrine aolıtıl -
yıt tfradıaı malik oldutunu beyan mııtır . 
etmietir • Buna göre , ahı ay ıonra . 

Sarri, maliye enclimeninin biç tar içinde timdiki • D.·bağhına • 
bir zaman milli m&dafaa için iıte adıoı verdiğimiz zavalltlıktan kur· 
ailen tıbsieah redddmemit oldu- tulacağ•z dem,.ktir . 
fonu ıöylt mittir . Bunun Ozerine "Özler,, 
Ayandan Lemerry, ıöz aluık Fr•n· 
ııı diplom111nıa kalkınmaıını te 
mia rtmiı olaa reia Bartu ile bu 
yolda ooun l'ıerine dnım edtn 
Ye Cene vıede parlak muvaffeki· 
Jttler ~azanm•t olan Lanltn zilı..rl 
cemilinde bulunduktan sonra iki 
Hkeri hizmet telslıfini y•pm•thr . 

Tork sözO: 
Anadolu ajarr&mm yukarıda · 

ki tam Osmanlıca anlatııını , 
kalem karıılırmıyarak koyduk. 
Htr yanda ôz Tıirkçe alıp gö· 
rıirken, ajunaw bu devrime bo11 
le aykırı yörümeei kar11ımda 
parmağımız ağzımı:da kaldı 
doğrusu ... 

Yuğoalavyada 
Onbin üniversite okulu 

bir miting ! aptı 

Belrıad : 18 ( A.A ) Bel. 
rrad Z•2ıep ve Tıliliyooe lioiver· 
ıitrl.-ıinden oabin t•lebe dOo ak 
ıam Belt.rad ulus•I tiyatıoıu 6nüo· 
de büyük bir mitioı yapmışlardır. 
Üç üoiveııiıeaiu mDme81İ · leri bi 
rer ıöylev söyleyerek Kral Alek. 
sandrıo hıtıra11Dı tt bcil et mitler . 
dir. 

.. Buodao sonra iiniverıite ıebç· 
hğınin ulu1al birlije v. Kral Alek· 
.. ndrın ueıiae sadakatiui tevide . 
den bir karar sureti kabul edilmif . 
tir . 

Mitinı alayı Belgret ahalisi· 
ain de i§tİrakiyle vatarıpenc::rane 
bayl&ı•mılarla payıtıbtıa bOy&k 
r.add~lerindea gelmitltrdir . Bae· 
haka1Jhk dairui önünde de coı 
kuu tnaburler yıpılmıı ve bir çok 
ı6ylevler söyleamittir . 

Brlgrat 18 ( A.A ) - Resmen 
bildirildltine göre başbıl&.aa M. 
Uzunoviç kabir:enirı iıtifaımı naip 
Preaı Pola ver ~iştir . Prenı bu 
istifayı kabul dmiştir . 

Çifçilerimizder. İ'9mail S"fa 
vekardaıı Abdurnıhmao All , ıoy 
ıdı ol1rak "Soy. adıaı ılmıtlardı. 
Don öt•endijimize göre bu adı 
batka bir'si dab• ör.ce almıı 
olduiu için İımıil Stfa ve Ab 
durrabman Ali arkadaşlarımız : 
erkek çocuklırıaan tlimBnOa adın 
da "Ôz,, ı6zü oluıunu göz 6nüae 
eJartk soy ıdleııaı "Özler., diye 
ooaylamıı'ardar . 

Konferans 
Kim> ger Ahmet R•r.ı tnen 

tıu ıkpm Aıri ıioı mHdı zehir 
li ıazlar Oz~kine hır kaoferanı 
verecek ve deneme it r yapacak· 
tir . 

Ağılı sular 
8111 f•brikalardao Pğıh ~o 

lculaı 11çan pis ıularıa. ulna sağltk 
ve dirli;ini boz~cık kertede lcö 
ıülOk verdığıııi ve buna bir em 
bulunm .. ının gerekliğıoi geçen 
lerde yazmıftık . 

Dün 6ğreodiiimize gö·e vitj. 
yd kıtı, bu dil•ğimiz üur:ne eu 
iıtui lebesi , bayındırlık bat mü 
bendiıi ve belediye mim.u mın bir 
•••ya r~lmeaile bir komisıyon kur· 
mut ve bu ıt için etnd yaptırm•ia 
b•ıl•mııhr . 

Bu •tüdOa dayandığı hiçim ıu· 
dur: 

Fabr;k.larıa böyle 3gıh ıu · 

lan beton borularla genel bir de· 
poya akıh1ıcak • orada iı;iade ite 
yarar neaoeler vena ıyıklanacak, 
ft>riye kalan pis aulu da 11ntrfuj 
tulumbaıaılı ırmığ verilecektir. 

Bu r tüd , bugüntdek bitiri
lememiştir. Biter bitmez fabrika 
cılar bu iti bir aJ·ak 6acı-, dilenen 
biçimde bııaracaklardır. 

Bir fabrika kapatlldı 
Roma : 18 (AA) - Sırre ıi· 

decelc olan ftalyan kavyeti liri gr• 
aadiye tabura ile bir karabine ta• 
burandan mürekkep olacalc Ye 
huni., aylD 19 20-21 iade barek~t 
edec~kludir. Kırabiaeler yeni bir 
ıiyah ünUor1Da Ye öaft açık caket 
giytcelderdir . 

,.--·-------------------
Fadılıa mılcaraa fabrilaıı ı· 

raftumılar ıonuade, fen ve 
utllk y6nünden uyıunauıluğu aa· 
lasılarak b.e lediyt ce kapatalmıt
tır . 

Hitler 

Oruçta 
Kurun bildiren Bir baraka yıktldı 

Soy adı alanlar - - ,.. _. , ·--
, Bde(liye daire mlldür~ ÜosnU 

(Baclsu) , Belediye zabitı memur· 
larind•o Hüıaü (Alıtaı), Belediye 
muh•ıebeciai Hazim, (Ôıll Türle), 
Ziraat bankası muhasebeci mua 
~ini Mehmet Febri (Güog&r) . 
Ziraıt banlcHı fıbrikaıı poıhcıaı 
SOleyoaıa (Kinbep). ıoy adını al· 

1 mıştudır . 

T d ğiıe çeviriciıi Nazım ve 

1 b" mşiıeıi inhisarlar muhal'ebe yaz. 
garıı Şükriye , hab• soy ıdlara 
ulan [Alhan] ı oy adırı almıılar
•ltr . 

Tel ğİf• ÇOYİıiciıi Re-cep ana 
soy adı olan {Dalkılıç) ıoy adıuı 

almıt nüfuu dı yazdırılmıthr . 
Btltdiye muburbeciıi Haıım, 

(Ôztürk) , Hapishane müdOrü 
Hilmi ; (Aybar) IOJ adı almıılar 
dır . 

leıiklil m~klebi muallimle· 
rinden Murtaza ve ojlu Gaıi p•t• 
muallimlerinden Kemal "Eoıio,, 
IOJ adını onaylemııl.rdar . 

Koluoaki f•brikası mutrmedi 
Ali Safi ıe kardeti Süle) man 
"K6r kün,, soy adını almışlaı pır . 

Tıtlgraf te\IZİ memuru Yusuf 
"Saksı,, ıoy adın almıthr · 

lhtisaa mabktmui muıtantı· 
ğı z, ki , kardeılan Konyı uke 
beri erta mektebi mualıimi Hayri 
1.tınbul mub11ebe mümenızi 
Tahf.İD ve aulb bakimi Nuri 
lBılgıo) soy adını almıştır . 

lbti11ı mabkemui katibi M. 
ş,.vki uki soy adı olın (Damar) 
sözOnO )'İUe ıoy adı olar•k al 
mışhr. 

Z•raat menııucst r .. lırikaaı i· 
malit mub11ibi Ekr~• ve Zon 
ğuldak le bankası memurların· 
d.n MOkerrem ve p-dcri •D"lu 
caaı Haıım v~ otallırı Hlii ıoy 
ıdlırı olan "Aydar., ıoy adını 

•lmıılardır . 

Romaay• 
ıoo yaptığı • 
da prenıip iti 
daf u vergbi i 
mı§tır. • 

Bu verıi, 
tttiği gibi ord• 
hizat ve ttl 

Helçikan•• 
·· Lı WelloDN " 
teırin tarihli ,., 

Hacı Boza zade mullim Hem kılık y11a1111dı• 
u ile ojlu Erkek liıui Al ıısında Belçik 
manca muılıimi H•li• ve kar· rın yaaak edil 
datlannın oğullauadaa B. H. F. yor Ye diyor ki 
muhHl'btciıi Enver , F'abrılutör " T&rkiJ 
Niyazi ve arabacı Abm~t 8t'le- bizbe Daif,rlll 
diye tabaiıdau Abdullah ıoy adı d bit 

Jarı araıır. a 
olarak "Koyut O• k,. 6 uçmitler - ı 
dir . uu 11z de ı1'..., 

Oıoıau mübeabıal"rındrn Mua Günl P 
tafa Nuri , rafıka11 Adıua lnöuü I köıede we ber 
ilk mektebi aaualliıaıi Alıyc , oi papaaları• kıhk 
lu Adana liıeıi 9 111 ıf <Jan (203) 1 keder duylf"1'" 

N ı.ı ıı •• , 
aumı olu Şinaai Yal çan 'e kardaıı ıormea a: 

Riyıaeticnmhur bı•do!unda bi- 1 yaıadılıp • ottff 
rlaci MOlizım Ale Rıza (Ural) ı vuşmata gideP 
soy adın• almıtlardır . l lcıdatlaıd•n 

Muıtıfa Nuri ayc.i zamanda ' görmenin daba 
"endi adını (E•ıuo) a ç~vırilmiı· ıüoüt "ücude 
t . birlilct~ itiraf 
ır . 

Çuıaı lı mektebi okutuculatıa Bu da • hiÇ 
dın Necmettin N,cihin ıoy adı rin , bir tllrlii 1• 
"Günay olmuttur . iç işler ba~••1 

Ticaret okulu y11zı ve para 
çevirıeni Hilmi , eıki l()Y adı o· 
lan "To~ malc,, ı elmııtır . 

Zıraıt bankası mubaıiblerin 
den EHt , (Türk oiul) ıoy aduıJ 
almıthr. 

Muıiki okutanlarımızdan pi 
yınist Hilmi, "Atule,, aoy adını 

almııtır . 

§ Adana telıraf çe\iricisi 
Muıtafa •yini telefon karııtırıcıf'ı 
lbeabiye Ye Mapisıt'da bacuı 
afıa "Soysal,, soyadıaı almıe 

lardır. 

lngiliz polisi 

. b' ıetk VC,lllCe ır 

g6ıtcıir . 

Maıdıni• 

&indeo k•-~ 
Ato Yueuf. • 
liıdiye roab 
nus Yetami 

H 't , •• 
zır, 11Dı }.flll 

aeıfetmlt ve billaaua •unaala 
Jollanaın düıeltilmeai ıureti ıle 
bu iakipfı kolaylaıtırmala çalıt 
maktadır . Ba•dan bafka muma 
He1b komiler Hayfa li•anı••a 
takriben bir le•edenberi Sariye · 
IJ'aaıit itlerine yıptı!m ~k ıid
detli rekabete lıal'ft komtu dew
lıtlerle icabı vecbile mukaveleler 
J•pıaak politikeıı ile mümkl• 
oldata kadar muk.v,.,..et etqse 
il kepdieia• taye ve h~ef itli· 
laaJ etaaiıtir . s .. uye .. n.,iiode 
~ ..-uda bir nen e1ilr1111e 
lalllıdildiii •uhakkakdır • Bir tı· 
kım yeai modera müeueaele ku
•"1•11ıtur • &p,Da Sariye 170 
.m..ı •8'11Hrye malikdir ki bua-ı' 
lara Awa~ mikyı11 ile ele ellem-

Berli• : 19 ( A.A ) - Hitler 
1.Ard Rotlaexmereli kabul etmiıtir. 
Bu ı~Srleme eaoııu.da Fuborerin 
ailihları birakmak ifiae murabhaa 
olan Foa Ribbı.-&cop da bulun 

IDPtl•• 

BugUn giincı 6,50 da doğacak, 
öğle ezanı 11, 50 de, ikindi 14 
23 de, alııam 16,36 tr-, y•tsı 18,B 
de okunacak. Emeik 5 te olacak . 

Şar muvakkıtı Vehbi Okçu 

Y ı.pı ve yollu yı1111aa ı) k Jı 
olarak ~v yıpan İbrabimin ba~ 
ralıjlsı yakılm•ı ve yine yapı y .. a 
11aa •)'kırı İf yapın H111u ve 
Hüseyin adJarmdaki ıuçlulerdan 
yapı Yergiı•nia dört lcıtı cua o 
larak altnmııt.r . 

LQadra: 18 (A. A.) - Pofüı, 
§İmdiye kad~r mühim' mikdeı<la 
~tomobil çalm ı~ olan Lir çtte 
hakkında mühim ketiflerde bulun· 

WU§(Ur. 

İbrahim ve 
koyun l', .. rl 
rültü gitti .. ~ 
ODU bıça .. ll 
HunJaıd•P 1' 
'' Halit pek ,p 
ğerlcri h•fif b 

laıdır. laİJete ,., .. °'" haldı • .,_. Birçok te1kifat beklenmek
tedir. 



Cumhuriyet Halk Fırkası 
lır' j '. 1 ') 7 1 7 f J 3 1 

eğişen yasalar "1zerine ğtııp idar• 
he}'eti toplantısında görüşüldü 

\ K HA : ( A. ) _ Cüm _ I atler üzeıine verilen takrirlerden 
Uriyet Ilı lk Fırka 1 gurubu ida- K fitahıy~ say lavı umer'in kan~~-

beyeti ha kanlıtından : deki tadilatın istihdaf r.ylrdığ1 
COmhuriyet Halk hr kası gu onbin nufuıtau okıik ol!ln ka13 

bu Ctmil Uybadınıo başkan . ba ve tehirleıde \ergi alınmasın 
•oda toplandı : dan serfı nazarla alel'unrnm fab 
1-HuJıerıi kı) afet kanununun rikaların yapn<'akları unlardan 
hıl ve haaiçteki teıirltri \C l vergi al.oma ı \C bütlin kara 

Ulgar. t d k y ·ı deairmenleriıı '"rgf meuuundan ı ın arı ı•'Uf' unan ı · • k 
. ~ baritt tutulması hakkındaki ta rıadeo 1 ur ki" eye gelmek İ!ti 11 

T ı rtrİ -ıkseı iyr tle onay1an nıi§tır · ~n Drlcl t-rio ) uoan toprakla · 1 1 
4-M ııiso saylıyı Refık oce ıuin 

(s ON SAVA) 
Sovyet taclyoaıi ltalya - Habeşistan 

llonsetlet vereeek QUrUltUsü dallanmakta --

Alsa ray • 
sın em ası 

Muhterem mOıterileriui memnuu ermek için yeni bir fedaürlak dab. 

yapıyor • 

iki büyük filim bir arada 

1- Nağana 
Afrikada ~relanlar , Kaplanlar Timaahlar araıında gecmıt bir !Mk 
•e heyecan filmi . 

2- Yugoslavya krahnın cenaze ·merasimi 

3- Lüks vapur yolcuları 
Türkçe filim 4859 •oda Buluarlar taıafındnn takt· l d "' 

c 1 ormaoları itletımeıi ye un a ı lı maruz kalmaları hakkımlı t ( 
mUrac.atlara , kaounluıi ı ayımı aoi a sa11la\t Hefık İnceoin tak l k'- l k' 

l · ı olarak izlo \ crilmui 11 ıuut a ı 

Ankara : 19 (AA) - 1oı
kova radyoıu lıtanbul \ e Anka
ra için yrni bir radyo g--cesi 
baıırlımıftıl'. Bu gtceki koqıerin 
muzun biıde ıimdi bıtladıj'ı ıi· 
l>ı, Ruıyada vaktile bıtlanuş o· 
lao muıilci inkılabıdır . Radyoda 
e\ velı uki Ruı musikilerindtn 
Gerp muıik11ille grçildiği bir 
ildnferanıla aalatılıcak. ıonra bir 
ıok örnekler çalınatı"tıt. 

Konur 20 ilk kanun 1934 
gecesi İürkıye •uıi ile 8,30 da 
başlıyıcaktır . fst11yoaun dalrı 
uzunllıtu 1107 metredir . Pıog 
ram fudur : Ru mOzlfini.1 d.,ği· 
§iitıi &zerinde konfranı . tfinkı 
"Kamarıoılca balıomisk;,, üç ki 
ti tarefından okunulacak tUrkO, 
•Borodin Bagatir., Senfonisinin 
ıoa parça ı , C"ılcov ki pıya 

no konser ininin !oo parçasr, muıi · 
ki koraakol ··Leli tür kllıfJ, , 
Köntralto: Riski Koraakof ••Carin 
ya9ukltııu11 , fiperııiadan Rimıki 
Koraa~of I .. ilcofua "HavHı tooor,, 
Rimık Koısakof Dolinislci, "Halk 
türlcUıO orkestra., Rıms"i Ko11 · 
kof "Kitf'j tehrinin efHnesi11 ope 
ranadan "K«"lj .. uec mubercbeıi,. 
adını taıiyan parça oıkeatrı : 

Londra: İğ (A. A .J - Avam 
kamarasında İtılyan \e İlahrt dı
tilif ı hakkında da sörulan bir sü 
ile Ce\'aben Joo • aymen sıoır 

tahdidi komiıyonunun neıiller 
denberi lnıiliz omaliıi kabile· 
leri tarafınclan itgil edılmiı le 
pek kıea bir miiddettenbcri ltal 
yan kootrolu alıma girmiı bulu
nan mıntakaya Valvıl kuyu1ara 
karfıııoa gelmi§ olduğunu beyan 
dan ıonra demittir ki: 

BOtUn bu fedaklrltt• muk•bil fiyatlard• z•m yoktur. Sinem• er-

il UZcrİoe hariciyt:- bekan \ekili süal takriri ÜZHİOc ziraat hılr•nıı 
ükrn Ka ı her ı' ki mesele bak · 1 · tı' m'"'mleke orman arımııın vaııye "" · 
•hdı ur.un izahat vermiş ve hu. timizfo v69ltaiıa ili bf'tle izlıtıoı 
Uoıetin bu hu us lııklcır dıki ve güodrn gllne barap oimakta oi 
reketi ta vip olunmu tur . duğunu rıkkamlara mutabaasıı 
2-Mebu intihabı konununda raporlaıiua ve tecıübelcıe iıtina 

apılıa d~ğiı klık üzerine mllote- den uzuo uudıya izah ~tmit or· 
ıbi ııni intihabına esas oJan mıoluın )'•tadalması ve iolrtiJmt· 

nuru, ni petinin 500 e ıhli- ıi lauıusun.da alıbma 1 dütüııülea 
na \e kadınlarıtı htıetııf ida tedbirler katiyılıb tabddii için zi 
'"de umumi mecliı azalıkla - rut hakaulri.oca . '• rııı tedbirlerin 
na intıbıtplu11,m kanuna iliu- ıebepluioi , bunların kınur.lara 
ne karar verdi . aylura olm•dıiıaı anlaımııtır · 
3 - Bujday koruma kanununun BaıLıkan lımet lnüa de söı: 
Okuınet tarafında g • tirrleo ''e alarak orman işleıioia artık cezıi 
Urultay umumı bryf'tince 1• bir uretle ele al ınması zamanının 
ye ve J~aieat t-11cDmenleıinden geldi~ioi ve buuda yapılacak ~bmal 
tkıl tdiltn muhteliı er cümcnde ve müıamabınan memlckeıın ıu 
ıloıı§tır . ihtiyıciyle topraıın muhtaç oldu· 

Bu baı ıa muht,Jif hatipler iu kuvvet maddesinin , nıha!et 
rafından dermcyaa rdi'en e mabrulut yerioi alacığı ve uctıce· 

illere Maliye bakanı f<'u·t ve oio mem:tket için frlike t hazırlı· 
uhcelif encümen hatlcaoı Şeref yacatıoı ve aydınlıtmıı ve bunun 
ıkan terafından verilen izahat gelecek orman kanutıiyie baıarıla 
İnlcnm işcir . G eçen alta ayhk catını ve ıimdiden bir salibıyrte 
evıeoiu dö. t &} lık \ aridat 'e lüzflm olup olmıyacaiına karar ve 

lllaııaf üz,. rinde 'e bu varidat rilmeainı i !emiştir . 
lle lllOsrıfen Fab ika \C d•ğ•r Fırka 1ıurubu 1r öuüoün muta· 
llıeo er uıerine illib t eden kısım la11ını tasvip ederek yeni orman 

'
1 Dz rinde mul&ayeaeli müuza lranunu çılnacaya kadar ziHat ba-

trtler yapıldıktan , e ıleri ıaii lca•cllığınca tatl ik edilen tedbirle 
filen fildı \e mütalaalar aula§ıl. rin yrrinde ve doiru olduiuau ka-
ıiltan &onra t • Laruz edea kana bul etmiştir · 

A. Ôzmenin 
Söylevi 

Bırınoi flrtikten art.n 
e oğretme kurallannda, uln al 
~ouomi i in deyiıler olduğu gi· 
İ koope atıfler ıatı ortakları 
•ı• okonomi iıini ôıntklerle 

U t rmektedir. 

Şu ,Cf'çen 11 yıl ic·inde, Atı 
lltku butu" hUJ ıil ulus adam· 

ıu. bft)ük hitikler }azarak fü. 
ektedir Jer. 

'f urk ulu unda11 eu çok veri 
i alnıuı ) ollarıoı giiz l börcıı 
lıtürklim07.un Ukooomik ala 

•nda da go ıeıdiğı yolda, atlım 
dırnlarla ür ünu sini hilen iç, 

§ okonomi ; ferine doğru giditi 
teren torOmUzlln amarı hulun 

U~tı ku ku uzdur 

İngiliz- Japon 

Deniz ••nlaşmalar• işi nasıl 

yürüyor? 

-·· Londu : 18 ( AA ) Deniz 
konuımalarınan tebirıne aıt olup 

merika h.syetioe tevdi tdilmiş 
L Jluuın mdın çok !cısa olup tam 
bir muvaffakiyet elde edilmeıı'ne 

waui lJlmuı olan mlitkiUlerin men· 
şeintlen bıhs tmelcıiıin timdiye 
lcadar ıleri ıüı6lmOı olan noktai 

nazarlar luydiyle il&tıfa tlnJelcte 
dir MDıakeıelere rniden ne va

iut giritileccii mueleaine gelince 
şimdıki göıüşmelrrin icra11nda 
lnıilizler ön ayak olmut oldukla 
rından bunlara dıploma ı ile de 
nm etmek onlara düşer . Eıaaıen 
daha timdiden Tokyo ile hu kabil 
g6r6tmelere baılanılmışhr. Tok 

Rime.ki Korukoı Eyuluarn "H•J~ 
tDrk61611 Solo Borodin •·Peenı 
1ıor., : opera koıoeu Muıurıılci 
Kovancina oper11ıaıa koroları 
CıykO\ eki .. 4_ üncil at!nfoaiain 
IODU. 

Japonyada 
Deniz itleri gö

rUtmeleri -Tokyo : 19 (AA) - Dayorlar 
isi : Hlllnlmet , seçen pertnbe ya 
hut ki cama glnl Atıudtraya ye 
ni 61ütler ıöoderecf'lc , deııiz it 
leri g6r8ımeleri orteya ataldık-
tan ıonrı, yenidea batlaama11 
hakkındaki İegilıı teklifini lcabııl 
etmesini bildirecektir • 

J•ponyaaın, Vıtiogloo anlat 
ma11nı bozmı;ı f"ciktırecejine 
dair olan dedikodularla , yalan 

oldutunu aoylüyP.a deniz balcan
lrjı buna hiç bır aebeb bulun
madıj'ınt beyan P.tmektedir . 

Yugoslavyada 

Bakanlar meclisi toplantısı 

Bclııad : 19 ( 4A) · - Bakan 
lar meclıeinirı dün yapmıt oldutu 
toplantıda dış bakanı 1rkadaıla
rına Cenrvredeki mesaisi baklc18 
da malümat vtrmiftir . Bakan 
lar mecliıi dıt itleri baldunıa 
izahatından fsonra Yuaoılavyıya 
yapmıt olduklırı y•rdımdao do 
layı doıt 'e müttefik törelcı e 
minnet ve izhar etmitdir . 

Bulgarların aldıkları 
ödünç 

Komisyonun eyattodan ihti 
mal ma)Qmah olmryan :Jtalyan 
zabiti, onua mıntıkada kalmaeı
na mD aade etmedij'i, İngiliz mü· 
mfllilİ bunu protesto etmiş ve 
komiayou otuz mil dahile çekil 
mittb. 

5 Khuııuenrlde İtalyan "c 
Habr§ kıt'aları araeındı . bir çar· 
pııma olmuıtur. Fakat buna ko· 
misyon ızaeı kaa'iyrn kart§ma
mııtır. 

C<111 aymeıı, 1111 çarpıama he· · 
beri ılınır ılindld komi•yona, 
Londradeo bulunduğu mmtıka'ı 
terketme i emreddmittir. 

Fırka kavgaları 

Cenevre: 19 ( . A.) - Ceıın 
re Kın tonu Bü} nk:Mecli i40 re 

•ye kaıtı 48 reyle le rıi bir karftr 
yapmaga ·davet rılılmekıedir. 

Soıyalistlrrt.len lıükfımf'I reiei 
ıouuirıi Micolla lm lcklıfi red 
detmif Ve bunuu _Kanunuesasiye 
aykırı olduğunu söylemııtir. 

J>rmokrat fırkası ııdikal {,r 
kaya imtitılen ıieıyalist meclisini 
istifaya mecbur etmek için Kınu
nuetaıiye uugua hir teşehbU te 
be.&aemnttur. 

,-ıı•ıınıııı.--.....-Wlllll!lllllfll, 

' 

bu gece nöbetçi 1 
Eczane 

1 
Tar auskapı t•ivarmt~:e. 1 

Halk .,cıarıesıtlır L 
- Mllll llllQiUI ~-· •tı•llPlll 111111111111_, 

Kiralık ev 
Hetıl Jıe1 mahallesinde Meto 

zaıJoleı in fiJoı lak bahçesinin ce -
nup tarafındaki duvarla ~·evrilmiş 

ikı sorı e\ılen birisi kiralıktır. Os· 
maolı hankası altıntla Lükı bak
kaliye mağazoıınılan ıorulına;lı. 

J-3 4865 
Çitçi blrliOinden: 

C. H. F. yayımı 

Cumhu• iyet Halk Fırkası Adanr. mahalle ocak
larm•n kongre günleri ve yerleri aşağıya yazıt.mııtır. 

Her ocata bağlt fırkalı arkadaşların kendi ocak· 
ları kongresi gün ve saatte bulunmalarım dil~riz • 

Ocaklar idare He.yelleri 

Ocıiıo adı: Kanır• g6a6 : Saatı: Yeri 

İlk Kinun 20 Fırka Viliyet 

Seyhart 20 lı) ~ 

K1rtıyalca 21 , » 
Mirııçe1ebi , 22 )) , 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK \C KOZA 
- -Kilo Fiyaıı 

Sanlan Mikdar CiN 1 ' ~ 

En çok En H 

/C s J( s ıcu. 
'-="'"= ·-

Kaınmıh pamu1' 46 46 
44,75 Piyı• e•rlaJı .. '-3,50 -PiyoH tf'Hİİl!İ .. -·- "47"' lan~ 1 4S 

~~ -

hnf' 11 
}~kıprf'I 
Klnl.nt 

YAPACI 

1 1 

8f'p• . 
Siz ah 

Ç 1 (; 1 T 
Ekaerf'• 

. 
l11nr. 
Yerli .. y.,mlik .. 

.. ..Toburnlnk •• 

HUBUB T 
Bu•d•y Kıbnı 

•• y f'rli 

.. Mf'nlanr. 
-

Arpa -

Fnulya 
Yul.l 
Dt icf' 
Kut yrmi ' 
Krtr.n ıohumu -- ı-

Baki• -

Siıam 

UN 30 Bırinci kAnun 934 pazar 
giı nu ıoat 15 de Adanu kulübun<le 
toplanacak olan yıihk kongraya 
birlik azalarımn gelmt-ıini dilerız 

·- Salih Efendi 

Gorü~ulecek ıeyl··r : 
1 idare heyt tinin raporunun 

okunmuı . 

2 - idare hhJetinın terbiyeıi. 
3 - Yı ni IJare lıey~linın se-

çılmui . • 
4 Nizamnamenin genitletil · 

ınt-ıi t\·ın idare heyetıne et:IA-
hiyet verilmesi . 4866 

- .. 
~1 Düı karm• .. 

Simiı .. ~i •1PU Cumbariyf't 

~~ - .. 
,_ İiüa kuma •• 

Alfa .. 
Liverpul Telgrafları 

JO 1 12 I 1934 
~-

Vadrli 6 
·~ 

v .. deli 6 

·-- --

-
- - ' -~ 

Kambiyo ve Para 
it 8111kaıandan ahnmıııar. 

,,~, .. IC.. 5..ıl 
Lir«"I 10 Tl 83 -

ı- Ranmark 50 63 HU 

Ulu ıleralt-me } olumla gü

'01e yiirihue~tetlir. B(l\Je uğra 
1~\~ hutün ylindea yiık elr,·eği· 
•ze, kımuwuza iuauimız urdır. 
hJu, büyuklerinıiıe ı ğlık di

•ıirn . -------.. -........ ___ ----

) o lltikümeti 1935 36 sear leJiae 
ait intaat pıurramını bıld!rmittir . 
Bu program Vatington muahede
namesi Ç"rçevtsi içinde olarak tao 
ı im olunmuıtur Mamafıb 1nriliz 
)erin 1936-37 senderi içın Japon -
laıın niyetlrri ne olduiunu 6;rea 1 
mC"lc arıuıunda olduklara ıöylro-

Londra : 19 (A A) - Bulıar 
maliye bakanı Todorof ile Bulgar 
bankHı mOdllr muavini Bolloff , 
uluılar l&urumuoun bımayui al· 
tında yaprlmıı olan iıtikraılu ko 
mituile 16rütm01ludir. Komiteye 
Oıteo Chamberlaia .,iyaut utmit· 
tir llııi Uç 11Ha IGrecek olın r6rlt 
meler 11raımda uvaıtaa 6oceki 
8ulrar iııikıazlaranm da m~vzuu 
babaedılrcf'jı ı6ylenmrktedir. 

Adanı in~isırtar baş müdOtlOlündan llaım 7 
-

5 

t'rank .. Frao11a,, 8 ao 09 Sır.rlin "lnrilis" 623' 50 
~ 

Londra toplanbsı 
J ondra 18 ( A.A ) Dün mtkt•dır . Japonyaı ın buaada Ct-

0" Sıyıuea ıle Normau Da~iıia vep vtreceii aacai( jApOn amiral 
6ıahrc ve tauıim etmit olduk- 1 ğıuın bu devrtye ait planların 
rı d · b b f }ı nilz tanzim .-dılmi§ olduiu ıu eoız müzakuelerine u a 
Zarfında yapılacak u"'umi h~ · retinde hır cevapta hul~nacağı. s6y 

t loplıntıııadan Öne. bu busuıt• leomtktedir . ~u ıalıdırd~ dı~e~ 
•r İltllf vOcude gctiımck mıkea d .. ai: devletlerıyle olduıu ııbı 
YI L d" "'rotryo btı.kumeliyle de diploma11 ' Ugün Japon h") etroe tev ı 
~llacalctar Norman Oa.viıin mü yolu ile müıakt'relere devım ~dil · 
~ttdere yenidrn b•ı'aomHı meıini i~ttıııesi bir hüıo ııümyet 
'•bı d J f d eıerı adJedilıntklt ise de bundan o e apoo S ymcn tara ın ao 
hıt edılmeaine muhalefet etmi· J•ponyanıu bath hareketini tadil 

'''i• ibuı edilmektedir . et tiji maa111 çabrllmaktaılar ' 

~ ...... Paranı!-~ 

l Boş yere h •rcama ve har
cıyac aksan yerli ma'ı al 1 

930 ve 931 seneleri çif\·ilerio
Jen 15 kıtınin 2365 kilo tiıtun 
artırma eksiltme vo ilıalo kanunuon 1 

Hint h1111 

Nrvyork 12 47 

göre yirmi gun mlıtldetle a~·ık ar- Yitik 
tırnı ya konulmuştur. isteyenlerin 
lnhis~rlar idaresine 12-1-935 
cumo rteeı gıınti gı:ılmelerı. 4867 

şehadetname 

Amatör işleri 
E11 Kııa Bir Zuma11de1 Ha · 

:ırlumr . 

Foto Coşkun 

Adanı Ticaret mektebinden 
927-928 senelerinde altlı~rm mc

ıun ıehaJclnamemi yitirtlim . Ye 
niıini alacağlmtlın hiıkmu yoktur. 

Ticaret Mektebi meıon
larandan 52 numanh 
~mal oğlu 1'anuı Ti-

caret Odaıı batkltip 
vekili 
Celdl 

Dol er "A IUf'rikan,. 125 9' 
Frank "lnicrf' •• 

Cum~uriyat müdMi UIUlillilden. 
Yeni hekimi r kanunu ve \ali

matnamni htikumlerine tevfikan 
namı,tlite tayin için Hukuk fı
kulle ınennlarıoın tayin müddet
leri hu ayın nihayetine kaddr usa-

tılliığıotlın hu müddetten ıonra 
wuracaet edenlerin tayinleri r· 
lecek eeneye bırakıldığının Hukuk 
mezuolırınca bilinmek üserı ytik· 
tek Adliye bakanlığı emrilı ili'I 

'olunur . 
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F O T O Asri sinemada 

1 

COŞKUN 

Agfa,,, filmlerinin her çeşidi'\ 

Dünyaca meıhur ( A G FA ) filmlerlrılrı erı ta 
zesl bulunur . Fiyatlar, dlğe r biilıin markalardan ucuz 
dur . 

Amatör işleri en kısa zamanda 
verilir 

Atölye fotografları, vesika resimleri, agran 
dismanlar. 

Talebeden tenztldtlı la · 
rlf e ile ıicret alınır · 

a•a --- FOTO COŞKUN: 

Y •I Cami Civan 

D. Muzaffer Sabit 
Dahiıi hastalıklar mütehassısı 
Berlh Üniversitesi ikinci Dahili SeriryatınJan mezun. 

Doğruluk fabrikası yanında 4826 1 

Sayhan defterdarhlmdan , 
Tuzla nahiyt>sİııİn Tabaklar 

köyün le kAin olııp tahminen elli 
bın Oö. mıktarın<loki hazi11eye ait 
yaylım yerlerinin 01 hıkıyf'sinden 

iı tifa hakkı 16 mn ld.-lik artırma 

şnrtnamrsı mucibine., 11-J 2-
934 tarihın<len ılıharı· n yirmi gün 

nıüdrletl~ artırmağa çık rılmıştır . 
Sürülecek pey d"ğ•· rind ... gi>rüldü
ğiı t · kılırde 11-12-934 t ıı rihine 

musıı<l { pazart• si giinü saat on 
hf'Şt~ ıholesi yApılace~ınılon talip 
olrınlorın ve şerait miizaycd ... yi an
) ımıık ısteyenlerin yüz<lı-ı yeıli bu 
çuk teminat akç:ısile Mili EmlAk 
ıdar•·sine müraoru.tları ildn olunur. 
17 - 20-24-28 4854 

Ziraat barı kası mensucat t abrikasın
dan: 

Fabrikamız bakkaliyesi bu ayın 
22 ci cumartesi günü sabah saat 
onda kiraya verilecektir • istekli
lerin r gün ve s88tta Plli lira de 
pozitolı:ırı ile beraber hazır bulun-
maları. 4862 19 - 21 

MllR mensucat fabrikasından. 

Sayhan daftardarlılından , 
Beb l • ,Adolı Çıftl ·ği sın ı rı :çin

<le ve Bahçe köyünıle ki lııızin•· yc 
o ıt yaylım yerlerınin oılakıyı>silc 

yürümü kalmamış kuru ağııdnrını 
temizi · mek suretile ormanında in 
Lifu etmı· k suretıle Ü\' s · neliği 
Ad .. lı köynn<len Durmuş, Durmuş 
Ali ve D~ıviş Alı, Ali ~smail fluk
kıyo 6-5-933 larıhiı Je ih .. Je 
olunmuş o ·iilt ı zimlı r hu baptaki ı 

artırma şartlarına ve mukavf'lenn 
me hükümlnine aygırı bulunduk· 
lorın<lorı ötürü ihalesinin hozulnıu
sına o man kısmında kurumuş 'c 
kıymı·tini kaybtıt .niş oğaçlor kol 
momış ol<luğur.Jal) hundan 1 ôylc 
odun kesmemek üzere ktılan müıl 
det için yayhm yerlerinin ye'liden 
müzııyı>desine karar verilmiş oldu
ğundan mezkOr otlakıyf'sinin ar . 
tırma kAğıdında bağla şartname 
mucibince geri kolan bir sene üç 
ay müddetinin kirası 30- 12 - 934 
tarihinde saat 15 de ihale edilmek 
üzere 20 gün müddetle artırmeğo 
çıkarılmıftır . Taliplerin artırma 
şartnamelerini anlamak üzere Mıllt 
EmlAk idaresine uğramaları ilAn 

olunur. 4853 17-20- 24-28 

Belediye ilanları 

Belediy~ başkanlığından ı 

Dairede bulunoh Şbrtnamesine göre , Adana şehrinin dort ilA 
altı yerinde, 2 inç kutrunda , içi kalaylı borudan \'akma tulumba ya
pılması. bir ay müddetle, kapalı znrfiıı münakasaya konulmuşı ur. 

2 - Münakttsa, 15-l 1935 salı günü .ı!oot on beşte Bolediye 
encümenince yopılacaktır. 

3 - Münakasa günü hiç bir Leklif kabul odilmiyeceğinden talir,
lerin1 Lir gıin evvelind<ın yani 14-1 - 935 akşamına kadar teklifierioi 
BeleJiytı riyasetine ynpırıalorı ldzımılır. 

4 - lsteklil~re , bu iş için yapılmış olan şartnameyi Belelliye Fan 
heyetinden parosız alabilirler . 4857 J 7-20 - 24-28 

Kaldırım değiştiriliyor 

1 - lliit111met binası önün<len Taş Köprüye gidon yolun parkeye 
, Kaldır m ,> değıştirilmesi için Toprakkale yakınındaki taş ocoklarm
dan çıkarılacak • 110,000 » taş k · palı zarfia eksiltmı:ıye konulmuştur. 

Bu taşlar, otuz beş bin, otuz beş bin kırk bin olmak üzcre uç kurup 
olarak ayrı, ayrı müteahhitlere verilebileceği gibi ist~klisi zuhurunda 
bir kişiye Je ihale edılebilir . 

2 - Münakasa, 1-1-935 salı günü saat on beşte belediye encü
menin.le yapılacaktır . 

3 -- Talipler, ilk teminat olarak, teklıfıerinin yiizJ~ ytdi buçuA"unu 
para olarok veya bir barıkn mPktubu suretinde verebilirler. 

4 - Münakasa şartnamf'Sİ Fen dairesinJedir. lstAyenler oradan ma-
lılmot alabilirler. 4829 10 14- 19-~3 

Baskül isteyen okusun 

Kilo 
300 
600 

1000 

Çatısı 
he pisi 

aOaç veya 
demirden 

Yerli malı ö1çüler nizomnamosino uygun olarak yopılııınktadır. 
lstt-yen sipariş eder . 

Adres : Abidin pıışa ca<ldt-ııiudc lıaskül yapııu Mu-tafa \ c: hlıi c~ııgiz 
4842 4- 6 

-

d itibarfO 
20 KaıJtıolU'' vt'I peroewLe günü akşıuııııı au . 

. filOJI 1 
ib.-et alıııııcak lıüyük facıe 

il Demir pençe -
Öynayanhır 

Edvard Robenson-Richard 

Zita Johann 
1 celi k Filme iliveten : Fevkel6de •A en 

· • tD llf GelPcek pro~ram : " Dul nişanlı ,, m~uımın 

-----------------
Bugün gündüz iki 

Cuma günü iki metine 

Birinci matinode 

M"rkez tayyare filosu 

Fiy•tlerde zam yoktur . Biletlerin evvelden t_. 

Gazetemizin 
Abone ve ili\n şartl 

• ı· 
·ki ' 3 Aylığı üç , 6 aylığı altı , yıllığı o~ 1 ·sJİ 

Türkiye hariçi için bu ücretlere btr ını 

Şehir abonelerimizin I 
hususi müvezzilerimizle ~': 
bahleyin erkenden istedılı 
bırahılır. Şehir için aylık 0 

laiıdır. 

* * * 
Bir d&f a konacak ilAnların üçUfl 

düncü Sfıhifelerde her satırı on kll 

l ıam r111'e.ıiyetindeki devamh il6nlart 
pazar hk yapıhr ve en ucuz bir fiya 

Müjde ! ! 
Yıl tıorıu olıluğundun 

elektrik ev bakımı ava ı' aıı 

l ı klıtrı ve nvizel• ri ş ' nıd Y"' 

kadar görülmemiş ucuz -

luk)a Batıyoruz 

l \ 

Soygı df'ğ -1 r müştNıl••rımize : 
Fahrıknm zıln Pusla veya he

s ıp sur.·tile ç ğit ohıcnfp ol ın 

mü,tı>rilerimizin ç•ğiılor ni en çok 

iki gün içinde kaldırnı11larını yal . 
varırız. 

K.Y.DICL.ICN • 

) 
Kaldırmadıklıırt taktirde çiğit -

leri beıka anbnrlara taşınacağı ve 

taıınmA parası almmaJan kimseye 
çiğit vermiyt!ceğımizi ilAn ed~riz 

18-19~20 4857 

Dl ) ,,, BAŞ AGf.-IL/.PI ICIN E"l E S i :;> 

ILAÇTIR 
1 ' l , il( T["I~~ l'UTUlAl>DA ~E R • C'lA ... ul .. 

t~1'lc Vl~I L 

A LG:O PAH 

&Azazu -- Mc\'l'U ı lu uz l.r 

kn~·ırnıo yırm: 

il;:i NİZ Adana Elektril< 
Vll: 

HER YERDE ARAYINIZ (fj) /i~ ~ _....., 
/;· .;--._ 

•• 
Uç ve altı aylık 

Fatma hanılll 
cı1'~ 

• Y ı ııi istasyon ı;adılesintlek i bİ\·ki Jıkiş vo şı1pk;oJo 
~T~rsrz ( . ., ~ ~ 
5.AF ı SEKERDEN 

ue 
QVADELEN: 
_IUVUNDRN 

• 
\IPILMIŞTIR -

' arif VokAlotiııın rnsmerı kabul ctti~i Bolç~ıka ınt erırı• 
SIC!IHL l/RDll MiDE ue bi~·ki ve maknstorıık kursıarınu göriıleo rog-ul~ .0~eıa 
B.ınG· ıo~nuınR/'hl~Z'n Çı'J11) 

1 

Ü\' ve &. hı .ayl_ık.ku~s ılovresi lıirinci kô~~nuıı bır;~ 1& 
n tnvrtn l n I J/~ rt Vl1 kanır \· erılmı~tır. l\ sydolmak vo şn rnıtı n :. l:ııtı 

Dl 1(1( nr E T#E /( L llZIN0/9H. _y_u_rda_m_iı_ro-cA-ut_ .. ı_s; n_ıe_r. -47-9v ___ s __ -_
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BUNUN İÇiİN KONKHllDll/!. ~ ! 
" NRYRDEt.E,N (3RZOZL!.J) ~ 1 

~ NEM SERiNLiK l/EHIR Hllf .. . 
DE 8/i.SL ER ~ 


