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Ayak topu 

Bıı gün ;;;tncl oıuıla dört klüp 
ura ıodn ilk maçları ppılacak· 

onaylandı 
Ankarada Sovyet uz'ları r-------------~, 

Bolu da Türkiye- Yuğoslavya Beyrutda gömü 

Sergi evinde değerli özenlerini 
kamunun gözü önüne yaydılar 

------. ------
Ankara: 19 (A. A) - örrtedeo 

•o~rn aat ondörlte Ankara ergi 
.J t\ınd · ,,- c O\ yet nuatkarlarının 

re iın e · · · 1 • ı rgı nın ı•;ı ma re mı ya 
pılrnıştır . 

Bir Türk e eri olan sergi e\İ 
~e alonu, Lu güzel eıerlu 
:?ir.ı çok yakı ıkh hir dekor ha· 
•nı •lmiırrır. 

k çalma mera iminde Ba§ha 

1 
au İsmet İnönü, İç \ e Kültür 

~akanları, .umhuıiyet Halk :Fır 
n81 gencJ )azganı Hccch PekH 

ılc birçok ıaylavlar Sovyct elçi i 
Karnhau \e di1ter ef ırctler er 
k~ b 
nııı haıır bulunnrn lardır. 
. 'erginin ıçılmo ı müna tbc 
tıyJ Erzurum aylnvı afi Ka11-

u Ö)le'i öylemi tir: 
ayın Bayanlar, Baylar: 

.. imdi gczec ğimiz an'ıt r 
21 ı 14 10\}'el andı tının on JS 
~ıl içinde l•palaıımı ba lıt'a e er 
1 • d ~rın en tertıb olunmustur. Bu ar-
tı lar ve t mayüll ıi bakkmdı 
dağıtılan k tnloğdda. yt tc r bilgi 
•ardır.' 

Degcrli artistlerin bir kı mı 
re im. bir kı mı h ykel olan fStr· 

lcrini görecek iniz. Bu sergi ter. 

l tipte önayak olan Vok ile bu e 
rin teşhitine ebcbolan ulu nl öko
nomi artırın korumuna te ekkü-
rü bi borç bilirim. 

Do t ulusun, gUz 1 ıoat gay
retlerinde bir kı mıoı yurtda§la-

rımdın, er2i}i açmayı Büyük 
Hışbakınımızdnu dilerim. 

:rafi Kıoıu'omı özlerinden 
oora Başbııkan 1nij 11, O\yet 

güzel sauaatlarrm Ö\ mli , bu gibi 
tc ebbii IHio hayırlı ve ı ili ola
cagı üurindr. durmuş, orncla bu. 
luııanlari, hep lıirden giizel f er
ltıi se) retmıye Çl'ğırmı tır. 

ergi, yedi gihı açık kılacak

tır. Ba hakan, elçileriyle ayla\ 

lar O\ ·et re amJarııııu e crle
riııi eyrettikten oııra Sumerban
kııı yaptır11cağı yer için açılan 

miiııahıkaya gıren miymarlarm 
olanlnrıoı 'e Lir makdlcrini gör
müşler \ tl'tkik etmi lcrdir. 

Türkiye Amerikan arasında 
llfali işler ve teba alacakları üzerine 

bir anlaşma yapıldı. 

-·······---Aııkerı: 19 (A A ) - ıne 

Çarşaf yasağı 
• 

BOLU· 20 ( A.A) - lJolu 
belediyesi bu gı111/w loplan -
tısmda çm·§aflarw /, aldırılma· 
sun . yerli kumaşlardan Alan 
to geyllmesiııi Ut' lm11wı için 
altı ay bolçar llcrllmes/11/ Aa 
rnrlaştırılmıştır . 

Generallanmıza 
şölen 

lfo kıç glirıdür §&rıuıızda bu· 
luraan Ordu müfettişi General 

lzultin \ ~ Kolordu Kumandanı 
General Ali Ilıkııı l e, Cumhuri 
·tt halk fırka ınca dün akganı ti 

carel odası alonundn bir ak anı 
yemeği 'eril mi tir . 

Bu şölende arımızın ) üküm 
-eri rinden rlli kiıi buluııuıu 'c 

aal 20 de beşhyııı yemek geç R· 

atlara kaclar sürmü tür. 

Şanmızda 

Yeni bir dokuma fab
rikası kurulacak 

Ziraat baokası dokuma faü 
ıikusı gtçen yıllarda, oldukça 
geniıletilmiş ve bir çok ycnı ma. 

lurıeler lcuralarllk 'erimi artırıl 

mııtır . 
Banka , bu fabrikaya )eni ve 

~on ıiıtem bir fabrika ıfıha ek
lemek için geçen yıldanberi eıöd-

ler yıpmaktı idi . Qğrcııdi 'imi 
ze göre, bu elüdler bitmiı ve 

•• 
Okonomi ve Afyon işleri üzerine 

temelli anlaşmalar yapıldı 

BELGHAT: 18 (AA- \eni 
Tiirk - ) ugo lav Af}on anlıış 
ıuaıı dün ak:ıam ant 19 da \ n • 
{!O 1 ' lıiikumt>Iİ naııımı tkaret 
, anayi bakanı Dimitrı) O\ iç 
ıle Türkiye ııammn Türk lnhi • 

rı genel müılUrii li .'ami H~ 
J'Urki) f' ticaret lıoık 11 lığı daiı c 
mli<lUrl riıııfrn Hulki uuafmdaıı 

imza edıluıi~tir . Uunnla~uıa 14 
'isan 1932 lnıihli anin mırnm 

yerini ıutocaktır. ııla ma iki 
mü tab il iilkruiıı f) on i inde 
birlikle ç ılı mal 11 için 'laha ge
ni im e a lw maktadır . 

l zak şark pi a alarma olln
aan içild'ek fyorı lıakkıoda 
e ki anla uıada hiç lıfr madde 
yokken inıdiki anlaşmn) a bunun 
için de hir marlılc konulmuştur. 
İstınhuldn mHkt-zi 'l'Hrk - ) 11 

go la' lıü•osu hu suretle iki ül
kenin f)On ihrarntını kontrol 

edchilet•rktir . ) cııi aulaıııın Af· 
yonun dn ıtma ı lemini d" bu 
siıt"nıi acundaki ticari \'e mali 
ahu\I ' .,.erRitc ll) durmak mak 
adı ile değiştirmektedir. nla 

ma bir barem de ta' İn c 1lemek· 
J 

teılir . Bu hareme göre emlilmi~ 
fyo11 bu 1 nrıarı fo, fi 11 i~in \ u 

goıla\)8 )ilzdc 25 - 'e Tüıkı)c 
yiizclc 75 niıhdini elde elmekte 

dirler . 
Jçilme.~e )arayan· \f)On içinde 

bir harem düşuoiilmü tür . .Mcr 
kezi f yon biiro ıı ipııriıleri hu 

bareme göre tevzi edecrk 'c le · 

Hm olunan f) onun h deli sipa· 

rişi ) opan milli Af yon en tilli 
Une nit k Jaeatır . Anla uıa 

miindeti lıitnwıleıı nhı •) <inl' 
f c lıedilt>lıilir . l'eslı dilmez ,. 
yeniden ild ıl ıııfüldt•tlc kendi 
liğindcn uzatılmı§ n ılaf·nktır . 

Anlnşmıının iınz.asındarı oııı·n 

Dimitro\ i1: Tiirk h eline ikı 

haftıılır Bclgratd ı upılmış olaıı 

ve o kıtlaa· güzel ııctwelcr \eren 
koııırtmalnr dn ııö lerilmit ol ıı 

do tanı• ve samimi çnlı~m:t bcın 
het·ligiııdrn ılola ı h•ttıkktir er 
miı:tir . 

Dimitıi ovic· bııncfırn 11111 a 
geçeu :ı Tc·mmııt. ınla mU!i!111ıl1111 

§İıııdiki aulaşıııaııın iki mcnıle 
kelin ökoııomik ınf'nfutl u ırı 

ıurlo dııha km vt"Cli lıu •in kuıchı
'UllU \r. lıuııların gclt>cek de ç -
lı ma lıeıalırı liğı için ağlam hir 
teıııtl olrlnguuıı FÖ) lemi tir . 

Bokfto lnıııd an oıır a Tiir k 
lıt) 'eti h:ııknıımclan ) ııK-o lın ya 
ile Tiirki e ara ırıclıki ·~ birlığiniu 

ieuişletilıııc. ine hizzel çılıtmı,. 
olan 1'\irki)f' lktisut h:ıkam Cel l 
ba n'ra ılostıııe seJıiml nnııı bil 
rlirilmt'sİni rica chnİ~lir . 

Dirııitrhoviç ıöılcriııt- ek 
olarak ~ll} f,. fl<'miı:tir : 

:\larsil •n ııikn tı hakkımla 

Cent•\ retle apılmı göıiiıme \C 

mfü'.•kt•reler ırn ıntla Tevik Hii 
tU A rasııı ııldıgı dostane 'f' kar 
daşçc gi d iti igiuclen tlt·ri n bir u 
rette miitalrns i oldum. Bu duy 
gumda bütün ) ııgo la\ ıılusıımın 

Gerisi 3 OncU firlikte 

Savaş sonunda Ordumuz 
Beyrutdan çekilirken 
gömillen 20 bin altun -
Be) rut - Buraya gelen ve 1 

IJtiyiik avaşta Beyrutdn Zahit 
olduğunu Ö)le)en eski bir 1 -
mno znbiti , a\nş onunda O -
ınaulı ordu ile lıirlıkte Beyruttan 
çekilirken iiç osmaıılı znbitıle 

krmli iuiıı eliıadı' lmlunon 20 bin 
o nu.111ı altnnunu fıstıklak deıli 

ll'ıı lıır rı e giimılii ünü \ imdi 
lıunu ı,:ik rru ağım hir Liilmın -
lı n ımlntıııış : lıükiim.ttlen izin 
alına mı teklif ctıııi~lır . 

Bu 1 iilııaımlı hiikfimetc mU -
rnı•unt etlcrrk o mıntıkada kcn -
ıli ine haf rriy•t için müsaade 
edilmesini istrmiı.lİr . bunlar · 
çiktu•nk purunm yan ını hükii -
mele verce k arı"ını da iki6i 
pnyln rnklardır . 

Y dbaşı biletleri 
ldıgrnrnr. savılHa ııöre hu 

ıl Tayynre pi)tm20 uomı yılha ı 
hilrtlr.ri gcc;mi:. pllara göre hal· 
kın bü ük ht>.ğeuf•ıııı kazanmış

lır . 
İlk ön e merkez.den getirtilen 

!Jiletler lıü bütihı denecek kadar 
tılmıt \ e hatta isteğin f azlalrğı 

üzünden T n art> cemiyeti yeni -
den IJilel gctirtmi tir . 

l mulduguou göre bu ) 11 bu 
hiletler<leıı burad• 2:> - 30 bin 
liralık ~ntılerak ıır . 

Dllne kndnr yuvarlak a ı ile 
19000 liralık atıluıı§lır . 

Yağmur durdu 
tıkın rabaa ırıııı teJehleri 1ı.kkıo 
ıl.a lıükümetimizle Biıle~ik tıı · 
tık, de, lctleri hükumeti arHında 
lıa ıl olan aul ınaoıo mcuıi • a 

)C ı...u,ullaya yöınirıd ta dik edil 
mek urrtıle, imza ıudan itibaren 
mer'i le girecektir. nkaraıla 

23 ıer iuie\ vel 1931 tarihinde 
heri ki i de 8) nı kı •oıeti haiz ol 
mak üzere Türkçe \C 1ugilızce 
iki nu ha olarak hatiılnıı§lır. 

yeni fabrikanır. timdıld fabrika 
dau ayrı v~ şar dı ında uygun bir 
yerd · lcuıulma ı onaylaumaştır . 

--------------------------------...-----------------------
g,' el ki giin "balı tan hışlı -

) an geıul nğmur, dün ğece saat 
2 l e kaılnr iirnıü~ ' • ondan on 
rrı kt. ilıııişcır. 

i'ıdadır: 1 
Türki) Cumlnıri yetiyle uıe· 

tıka Lirle ik de\ lclleri hUkumcti 
21 hırinci kanun 1923 tarihinde 
notalar teali i urctiylc akteyle· 
diki ri ve 17 ~ubat 1927 tarihirı
d , notalar teali i neli ·c inde 
ba ıl olan i tilfıfla tC) ideıtikleri 
anla ınalıır dn ılalıil ol n talch'c· 

ri do tane, çılıuk ve tn rruflu 
. tır tte hnllf'tmf'k urıu 11 ilf', işhıı 
1}\ılfifn,me .ıktlc ~nısr "r 
rıı i t ı r 

Bu m:ık .. tla Türkiye Cumhu 
rİ)ctı Öodc:ri, luııir Sa)la\l \e 
1'ürkiyc Cumlıtırı)eti Dış işlt'rİ 
1•akanı Doktor Te' fık JW:ı:tü rııs 
'e Auıerık Birle ik d vletlcıi 
0rıdcri Frul Kenalm i~I en mu 
10hlıcıı lA iıı cylemi~lcrdir. 

Bu nmr1hlıasl.ır elahi} etııa· 
tn leritıi kdiwre tebliğle u ııl 
ıa, kaide ine tuU\a fık hula ak n· 
lid,~ i biıkiimlel'İ k& ra rl,ı ıırmı .. 
hırdır: 

l il ziraıı 1936 tarılıiutle 
l ı· 

l •}~ oltın<H'dlkır. 
2 lluiki hiikıııııct )llk,ı 

tıda zik edil 11 ml'lıl:iğı 1 tlİ) "i 
ıı,,. iy 1.. Tiiıld ,. t:uııılırı· h tti 
lıü~ıııııetınin kc111Iİ"-İıw k ır,.ı drr 
tu' 1' ıu rdilcn ) ııker da 11ıczkiır 
ı ılc·lı'c . 1 .. . 1 1 ı re aıt ıııııın ıo ç a ııan 

'.~ 113 «filmi .. olacu11101 \ c !kf'zalıl.; 
.-.ık c 

finuı 11 , \el 192.J ;mhı~urnsı 

~· dıılııl lıiitiin ıalchlerimi1.ıle 
11.at'" ı urettc hallcdilm ad \ e 
1 ı - .. 
1
' nkki edileceğini kararla:ıtıı mı,. -
&tdır. 

3 - 1 bu iytilafuame Tiirki 

'!\'ot: Bu anla:.ma lakeh \ e 
\ e um nııları kalduan kaoundau 
öııce } apıldı '• için anla oıa met 
nindc g~Çl'D hu gibi kelimeler 
olduau gibi bırak Jmı§tır. 

Bir kadın asıldı 

llııll : 19 ( . ) 12 ) a· 
ııııld ol rı ııı dam !\lajor lııı ılı lı 

ııuı 9 d ı a ılııııeıır . idam hııkııni· 
uıırı uff,.dilmc i içirı :oıpılaıı hııtıırı 

lf' l'hlıiı lı~r tıt'lİ('C Hruwnıi tir. 1 • 
<l m Mııjnr koca 1111 zrhirll'mi ti . 
) ı·ıli .. ı·nNlerı fazla lıiı zarııand 111 · 

bui ilk drf olarak f ııailtı•rc•clc biı 
" k ıdııı a ılmakı dır • 

Yeni açılan ulus okulları 

Muglıı : 19 ( \. • ) \ ıl.ı 
ı ıinıiı ıçiııdt• ııı on lw iııdC'nlıeri 

\tııtıi ulıı ko) \f' kıı ııbndıı ulu 
ol.ullıırı açılını ıır . Bu ı rlrrderı ı 
\ ıluız ]6 f'rdı ki ıılıı okııll rıııa 

UO kııd111 "' 511 Nhk ~itrııPktt• 
ılır . 

011111 : 19 ( A. \, ) ) ı•nı 
il lıl\ ı ı ııııı ic,.irı lı ızıı laıııııı ilk 
ı • İııılı•r dı fıı•ılı fi tl'fll lıt• t'llllC ı• 

I• ık ık ı ılılıııt·kıı dir . \' 111 22 iııclı· 

1 uııııı dı fıı ılır a"ılmı~ 

111 • 

l uluııue k 

Ziraat bankası 

"Belçikahlar,, fabri
kası çal•şıyor . 

Bugün Ziraat bınılcosına geç 
uıiş bulurıao e ki Bclçıkalılnr fah· 
rikesı, yıllıudanlıel'İ işlemiyordu. 

Ôğreoılığimiıe gi;re, bu fabrika 
için e 1ddrn bir iir Ü uyılurma 

1 f nı çıkarılmış ve öz gelimi bu 
fabrika mokiıı lerioiıı pamok iri· 

ferini kırdığı dı rda pamukları 
mızın d ğetiııi düşürdüğü ğibi 
aslı a darı olmı an i'ılrr ileri ü 
rülmüş ve fabrıkanıo çalıtmasıoı 

eııgel olunmuştu. 
Bu pi. Ziraat baoknsmto is 

teği üıerioe bor amız , aleri 8Ü 

rülen bu öılerdfu ötürü fahri 
koda denemeler apmıt ve i le
tHmtfİoe yol vermıırl r . 

Sınır dışı edilecekler 

Bııdttı>t t« : IY ( \. A. ) l ı-
lınallıırırı fıkirlcı İı.İ a ıuı •· Pı·~ti 

ııplo ,. gazı,,. ı, lıı ıri taıı lıııldi 

ııırıınirı Mıwııı lt'lıurı 111111 .. 11111 dı ı 
~ 

rılrlmr i ıııı· elı• • lıııkkrncl ı Bı•lgrod 
lıhkiımrıi rı,.zdindı• tı• ,.fıhu;;lndt> 

bıılıınu~ıı~ırıı 'ıızınokıadıı. 

Arkadaş 

Muğlada yağmurlar 

Yıldırım düştü. Bir kişi öl- 1 

dü. Yaralılar da var. 

1ıı~la : 19 ( • A. ) \ iruıi 
diirr anıtir • Yoğ ıı o!lıııııılıır lıu 
alııılı dıırmu tur . ) ogmuruıı ~-

nıa ı çok fa dıılıdır. Ho\ ıılor on zıı
ıııana kcıd r kurak gitıni . ) n lıı e 
ıliğn lmıı \'f'rlt•rdl' kıı) ulardıı 11 

k lnırınıı:. kend'in lıuzı uları azııl 
1111 tr. ) ğıııur lıol hol )agııır ıır. 

'alım~ ılıin ıi!llrdt•rı oıırn kı•nt tı· 
kının lıır 'ıldırıın diışııııi or dır 
bulnıııııı lıir ki i ülıııü:. lıir ki ı de 
ur 111111111 'e uc lın 'ıın do ıt·IPf 

olnıu tur. Kt•rıı iı;inde lııızı ı•IPkırik 
lt·llui da nnmışıır. 

lngiltere 
Avam kamarasında bir 

münakaşa 
Lıındro 19 ( \ . ) \Olll kıı · 

marn ınd ı llıi " ılıoll un lıir or· 
~ll"tıııo ı ,., op vı•ı t>ıı Hıırıciuı ıı. iıko 

rıorııi ıtil.ıfnaııırlrı ini opmııL: için ı 
Tıirki ı• \ ı• Lelıi tıııı ilı· opıloıı kcı· 

ıııı ııı.ıl rdn ta\ ııkıırul r ııııırne il- 1 

lt·rİ) lı· 1111İ!iuHrrll' lııılııııulnıuıııı ul· I 
dıı~ıın11 ""ii\ lı·ıııi,., H' ii)lı• dl'ıni ıir. 

Bııııııııl. lıı•ı lıl'ı ııır t>lc i ıaııııı· 
ıııılı \ kıf ıılnıı Ziı ıııl lınnk 

İ \..oç\ 1 lllll~lt'"Ol I İll' <f iuıİ 
ili ' (' 

İ"Iİ ır~ t'l ııırktc· iııı l11ıııd1111 oıırn 

ılii ( im ıılktden 'e lıillııı' l lirki· ı 
K d 1 ğ b 1 : edt•n uııııırııı okıılııııı 111111 ıkaıılı 

ara on ve şa var yasa ının aş amasına :Hr111ı·k1« oltlıığurııı "0 lt'mi \e Hıın 
11 gün kaldı . Kendine, ona göre çeki düzen ciman o ıe o ıı·ıııi ıiı: 
ver . Cezaya çarptlma ... Zirııııı lıakaııil·· ı koç> 

---------------~ ~ıııırn lıuııdıın ıemamılc h 
olduguud an şiiphem yoktur. 

ıuu ıe

berılar 

Arnavudların 
Bir Yunan köyilnü yaktık 
ları savası yanlışmış. 

l'i 11111 : J 9 ( A. . ) \ rıı 11 

'ııılul;: ıııuılıııııı lıııro ıı g ı ti mıırı· 
toznm lıir kır 11111 'ı 1111 ıı ıopraklu-
111111 girırf'k hir ko 11 kıp ~ıkıı~ı 
lıukkııulıı " l 11itt>d pıı• ., ı ıı· fııııl rı 
orı o çıkııı ılıııı lıııl11·1 i lt'kzip ı•t · 
11ll'k1t·ıliı. 

lnılıııoı lıııı o u hu gıhi kıtnlıı-
1111 \rıııı\ ııtlnkııı H'"ı•kkiihi irııkiu ız 

oldıı~111111 'ı• lıukıımı tin çok ı i giı 
meklt- olıııı ıliılik '" clıızenlıj?i ko· 
rıııua}n de\ ınlı lıir ıııf'lh• ç ılı ıı 

lltrıı lıilclirıııl'ktc·ılir 

Bir el çekiş 

l'ııı iı; : ıY ( . ) ~lhlc•tıi 

Borıi) inın i ıif ı ı. iç i'lileri hakanı 

ıımıfıııdıuı inızol rıını,.ıı . Bııkorılıı 
inzib.ıı m<"ı li ıniıı mıınıaile lı i •in 
v rcı eAi hııkum lırklt'ııınrkll'ıliı, 

Ha\• hulu tin ve ı lak oldu -
gunclın agıımrıın yeniden bı,.lı
acnğı ııınulmrıktıdır. 

Trakyaya yerleşen -
göçkenlerimlze yardım 

1 rkırdo~ 19 ( .A) liıı yıl 
1 r ık, ıı Pi itli' ku\ ıı uıı O} daşlerımızırı 

çottuıınıı "' lrri , lı ıı klıırı opqmuı. 
lıırlnlııı ı urıılıııiı~ıur • 

(.uçmrıılnin kiıııi tohumunu at· 
11w1 'r rkiııe lın .. 1111111 tar. Zirnet hıın 
kn;ıı, lııı lınfı iı,;iııdl' ı;toçııı nlC'r<' (> 

ton lııı~dıı ılııj?ıtmı ıır, Homan adan 
"«·lı·ıc·k ulkeıııizl' k '11 n gbçııı 11 • 

lı•rr lııı u lard ı 1500 ton ıolıunıluk 
3000 ıorı uılik lııığdn dogıtcıra • 
ı~okıır. 

Bu~do' d ğıtma i i dernm eı 
ıııekırıliı. <;oçmcrılcr kcndilcı ine vr 
rilrn hu lıuğdıı l rı robolarla kb) 
lrrinr tn~ırn kcadırlor.I 

1 Atatürk için 
, 

~~------·--------~~· 
Unu uvmck kimin e/111den gelir ? 
Kim/11 g11c11 yeler bu buyuk işe ? 
lVe de11/11 s Jyle11se b/11dr /Jlrldlr. 
Çı/,anın:. y11ksef/r , <lrışa l'tılşe . 

§ 
/Jan[Jİ yö11dt•n bu/,:ia yo::ler /.amaştr , 
IJ/r şry demt'I• l. llye11 dil dolaşır. 
Karşısttula şaşqJ sıısmn/, ıınraşır . 
Ac1111 011<1 dNr/, gl'lt•ml'::. dr. hiç kalrr . 

~ 
01111 011111c/, /d msnd il işi defjll , 
l'a:gaçlar k1rıllr , murt'lub J.aynar, 
Yad 11l11slnr bile şuşıp kaldılar . 
IJoylı· Ata bir dalın gelici cfryil . 

17 12 931 l. GÖ\CO 
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Firtık : 2 

• A 

sınaı Yakm şarkda 
imkanlan 

1 
Dünkii say~d_a_n_a_r_t_a_n____ \ 

M ISlr : I ve şimdi derdest bul~nao ~e§ 
Mısıra gelirıce; kayt ve tesbit senelık programın tatbık ve ık· I 

etmeklığimiz lazımdır ki hükumet malinden onra Türkiyenio bütün 
memlekrtio sıoai mamulatı ile şarki Akdeniz havzasında ve o- ı 
kendı ibtıyaçlarını kendisinin te nun Hintleodında siuai bir mt>r-
mıo eımesi hususunda şımdiye kez olarak mUbım bir rol oyna 
kadRr f'ld~ edilenden daha yüksek yacağı şüphesizdir. Ereğlidt'ki 
bir den ce ve mevki temin etmek Türk kömürü meselesi Suriyeuin 
için bıiıün g yıet ve hızmeıleri mahrukat iht'yacı içio bir kaç 
yapm .. ktadır. Ögretme, yanı mek- aydenberi büyük bir rol oynadı· 
tcb fabrıkaları kuıulması ve me- ğıodA ve Ege kömür pi)•asasıuda· 
sela cam saneıyii ,e kağıt sanayii dn Tüık köuıiirünün kendine yer

1 

S;rbnsıoddkı bu gibı tesısııt bu ne· tutmasında bu fikrimııio delil 1 
Vııie ğ-tyret ve b mmetler sara- ve alarueileıi görünmektedir . 1 
hate. ~ö~termrk eJır. Bunl r aın Bu , tabıidir kı deha herıilz yalnız 
sııı v~ bur l.1 ın i.ıs Ü ıdf' m mi hır başla"gıçtır . Türk mensuça- j 
k. ıı ~ erıJ• hııy cıı ı pamuk meıı· tının , Türk ~ağıt mamulatının 1 
s .en ı i ı ta m n etm k \'e bu ve Tüı k ş kerının Şjlı ki kdeoiz 
ml"'ı sucaıt n yıtbtoncı ellere ılıra- havzası pıyasesında ve onun arka·j 

c •t y pm k ıçiıı d" lt'Cı üb .. ve ıında bulunan pıyasalarda bır 
me ai s fccıı dığ ıat iidır . Bu rol oynarııasıiçin d11ha uzun müb· 
b ~ ım arı batıtı son St'nt'.lerdc - dt:t bekleomıyecektır . 

lu m 11 Av tıpd St'rm •)eS nio yar Avrupa , Türkiyeoin planları 
drmı ,J 'e kısmen de bu yıudıw ve tabir ctıiıse hu planlaıın S 
o m ksızıu - bı aı. f zhıca tf'crü- tatık b1ık•mındao kıymetleri hok-
bd 1 Y pı 1 n.ış, fak t hu ıecrübt:- kında iyı malümata sahıpdir. Fı 
le in hepsı b .. ld Dt:o netıce)İ ver· kat öylt' görünüyor ki bu plao 
mı nıişı r. Bunda da J•pOnya mü Jarın vakıı gelince ocuo ökonomi 
hım bi faktöı ıdi , m sı=lii daha dinamiki btıkımıodao ne büyük 
bu sen.-rım baş o'4a Mısır havlu mana ve elıemmiyrtler iktısab 
dokuma ıezgah arı J ponya itha· edebileceği Avrupaca her vakıt 
laı • şy sı ıte bır hayat memat sa· kafi derec""de düşünüp hesnb e-
v1oşın gi işmışlrr, 11ncak büyük dilmiyor . Halbuki bu mana ve 
müşkilaı ıle Mıs1t lılar hır kopmp ehemmiyetin tahakkuku büyük 
remis yııpmağıı muvaffak olmuş biır ihtimal ile mutlak gibidir . 
lardır kı bu, bu mÜPssest'lerio bir İran hükumeti bazı sinai planla· 

kaçına mevcudıyt derinin devamı rı tstbik etmtğe muvaffak olur 
na te in etmiştir · Mısırın ham sa bu bal bilhatısa Türk aaoayii 
madde istibs, latındaki ( pamuk, ihracatı için hayli büyük t.ir kıv-
şekeı kamışı ve pidrıç gıbi ) de met ve ehemmiyet ifade eder·; 

faıla hiı taraflılığı ( yaoi tek cep zira burada mallub ve )azım olan 
h~lilıği) - memlr k .. tın topraktaki şey balkın SBtıo alma kahiliyetioi 
maden servetlcıiniıı iukişıfına yüksellilmesidir ; bu ise İranda 
mÜtt'Za)it bit dıkkat ve hımmet 
atfetmek sureli ile - Mısır Tica- da dığer einat planları ve bu 

rd nezaretinin sarfettiği gaytet 
ve aldığı tetbirler hayli t>nteresan 
dır . Gerek Phospbaılar elde et 
mek t gerek Şapdrnizi lcıyılnrıntla 
bulunan ve ehemmiyetsiz olmiyan' 
altın madenlerin açmak ve gerek· 
se madeniyatca ç~k enteıesao olan 
ve öıedcnberi haylı geniş milular· 
da bir manganez cevheri isıihsa 
Hitı yapılmakta bulunan ( Sınai 
miningö, Sına yarım adasımn"Mı 
sır Asyasıoın ,, araştıulması sureti 
ile bu hususta daha bayii DlÜbim 
imkanlardan istıfadeler edılr ceği 
kabul edılebilir. Her halde burada 
daha haylı mühim imk5.olıuın mev· 
cut olduğu mubı:ıkkaktır . Diger 
tdrııftan Sakallaridis nevinden 
olan pamuk zeriyatının ez müsait 
biyolojik iııkişcıfı, Mısır ökonomi 
sinin ıokiıafıııdan mesul ol nlar 

ıçın hüyük t>rirl şe'erin mevıuuou 

teşkil etmektedir . Bu nebatata 
b r müddettenberi haylı mütebariz 
o arak görüof'D dı ğeoeıescuoce 

h z .. buratı b .. lkı ancak çok va i, 
'um llii ve m .. srı.flı hır r• ge era 
t u ııe herıa. "f edılebıltc~ktır. 

Türkiyı: : 
H kik .. t,.11 planı bir san ~i 

eşn e , ~a~ıo Ş , ktd y&lnız Tu• 
kıy de var tar luında da pla. lı 
s na)i ı11s"v"ur ~n var ıs .. d bıı 

ıul'lvvı rJ r Tü Liy d~ o duğu 
gib n j v b k k .. ı.-n d ğ ş 

ıi İci bi ka akı i lı iz •uluou 
yo 

TJr~ıy~ııtrı 1Jeş se.eik p og 
r&n}ll ı, umumi hhtları iııbarile 

okuy. cula•ımıza m .. rünı faızed,... 
rek ı U•?dı. yalnız hır ı oktaya 

iş reı edec ğiz . Bu makalenın 
ıık kı rnındı. zıkreııi~im v,...çhile 

hır " 1.ad;ır Ökonomık polrtı1'n 
b~ kımı dan v kı mec l ızl k ve 
bar ırk· ts z ık (İ aktivıı~) Osmıınlı 
imparalor luğuuuı; izm blalıude 

müb m bir fdktör olmuş isr de 
Kemal paşa hükfunrlİ bu bakım

da.ı kuıudu ve mesul sayılamaz 

plinla;ıu daha şimdiden dikkate 
şayan bir sürat ile inkiıaf ve t;a 
hakkuku ile mutlaka elde edile 
cekdir • 

Yukardan aşağı bUtüıı hu iza· 
batın manası : yakın Şarkda sinai 
inkişaf yolunda pe-k çok har~· 
ketler göründüğünden bu hareke· 
le karşı koymamak bilakİ'I ooa 

yardım etmek Avrupa saneyiinin 
vazifesi olacaktır . Yalnız böyl~ 
bir yardım ile Avrupanıo gerek 
icab edecek iym•lat vasıtaları ita 
ve h~slim geıckse lüzumu ihzarı 
mamuı eşyanın ihzarı yolu ile ış ı 
yapılması müm~ ün olur . 

1 
Bu iilkeler!n sanayılerioi şüb

hesiz daha uzuıı müddet, yarı 
mamul ve hazır mevad işleyen sa· 
nayi safha ve de 'rtsindc tutmak 

mümkün olur ; arıcak buuurı için 

onlBrın mt>vcudıyet haklarını la 

nl) ıp tasdık rtmrk liiıımdır . Hu 
noktada Avrupa için büyük bir 1 

şanı g zlidiı . 
Bundan isııfade edilm .. zse, bu· 

rada doğan snna)ii iymaıat işinin 
ılk s,.ffıaıarına - gt-rt-k keııdisinln 

1 
Vt gert'kse Avrupnnın menafıi 1 
nınoın .. aızu rdılm•yecek derece-' 
de dahr.ı ziyade yakı<1şmPS1 vaki 

ol .. biıır . • - Bıtti -

A iman-Amerika 

Pamuk anlaşın ları 

mı düşecek • 
suya 

Vu~ington : 19 ( A. A. ) - Al· 
rncınyn ilı· lıirlı•şik AmPrika arasını.Ja 
Almıııı mah ulatı ile Amnikan pu· 
muğunu dt-ğlştirilmesi hakkında ya· 
pıl:ıcak ol.ıo mu'·avele projesinin 
Hıızvı•lt'in, ucun alış vnişinin ge· 
nişlrmt·si hııkkındaki düşiinct>lerine 

ıq kırı diişıügünderı, aktinin şüphe) c 
1 

ıhiştüğli agtam ka) oaklardan öğre· 
uilnu•k.trdir. ı 

Rei Huzvclt, on kararının pro· 
jt•ııiu bir kt>z dahn gi;zderı gı>çiril J 

mt' in~ yer hazırlamak için ileri) e ı 
1 Lıırtlkmışlardır. 

Tiirk Sôzti 

Can alacak yerine 
parmağımı basıyorum l*J 

Yuzan : Curı Sargut 
Yedek zabit okulunda - ihtİ· 

yıl zabit mc ktebiııde okuyorduk. 
Değerli boc<ılarımızdan biri • blr 
gün ortaya şöyle bir st>rgu nltı . 
• Türk ulusunun en büyük özgüıü• 
husuıiytti nedir? yaşı yirmiyi geç 
mit yüze yakın ddikanlı idik .. 
İçimizde Avrupayı srörmü§, Amc
ıikada okumuş gençler vardı . 
:< Türk ulusu cömerttir .»di)enler 
oldu . Hoca : " drğil ! ,. dedi . 
'·Türk korkmaz , yılmez 1 ,, di 
yculer oldu; boca yine « değil 1 » 
dedı. Gücsüzleri umu, kimsenin 
kulu olmaz mı demedık neler, 
neler ... Hora « bunlaııo hepsi 
doğru fakat yalniz bunlar değil )) 
diyordu .. 

« fikirlerinin ouay lanma ,. 
kabul edilrnediğıni görenlerden 
kızanlar oldu . Yüzler kızarmış 

gözler açılmııtı . Koskoca odada 
çıt yoktu . 

Bir arkadaş " Türk ulusu , Av 
rupanm yarışı, Asyırnıo devriod;ı 
birini , Afıikaoın en verimli yer· 
lerini bir kaç yiiz yıl tlinde tut· 
mu!ltur . Türkler fatihdir dedi . 
Hoca ayıığa kalıktı • Y •ılı 11 Sü 
nün ,, aıkeria yüzünden ııcak bir 
bulutun geçtiğiDİ görür a-ibi ol 
dum . 11 O . ayrıca k\lnUşulecak 
hır mueleye mevzudur 1. Dl di . 
Ulusumuzun en büyük özgüıü , 
kuruculuğu 11 yas yıcı ,, tcşkılat· 
cılığıdır . Türk ulusu geçmitiıı hıç 
bir çağında bükiıınetsiz ya · 
ısmıdı . Orta AsyaJa geçmişin 
bıze belli kur uolarında Örnek 

Türk .. ,, Hoca anlattı . 
Metcden, C('ngizdeo , Atilla 

dan , Sümnlcrden .... 
Ogün bugün ge-çmi 1 biligi lıi 

tiği tarih kitabını açtığım kurun, 
ka.amda bir acun canlanır. Oıta 
Asyaoın uçsuz bucak51z yaylılar•; 
başı ak bulutlarla ıüslü Altay, Ti. 

yen an d11ğlar ı ... Ve kara bulut 
gibi doğuya , batıya akan Türk 
akıncıları ! lioz kırludn yaııyan 
yaban adamlarını olgada topJıyan 
kurultay yaptıran , Korpatlarda 

Romaya meydou okuyan, Balkırı· 
larda ülkesioio aıoırlarıoı Alp 
eleklrrinden Karakuruma kadar 
genişleten başbuğlar !... Acun 
adamlarını yeryer toplamakta !... 

H lZt!r kıyılarında atına binen 
dedem , Alp ete~ ler' odc cirit oy 

ouyor ... Karakurumda on "ekiz 
yatına giren ueuem Begüm; Aoı
clolu batısında gelin oluyor ... Tan· 
rım, hu geniş ülkrde gittıği yere 
ışık, varlık götürt'n bu ulueu; acun 
durdukça örnek olsun diye mi ya· 
taltıo 1 

* . "' 
'' Bu ulusun özgüsü 11 boş ku-

ruola rımda hep bunu düşUrıüyo
rum . Bu ulusun huolardnıı başka 
ne özgüsü vardır .. Yolda geziyo 
rum hu ulusun , kuruculuğu ve .. 
Bacaklarıma sürünertk , kollarıma 
çarp•11ak rüzgar gibi bir sürii geç 
ti . Eıı önde gidrnlrri , sekiz oo 

yatlarında , arkalarınde boy boy 
bir ıürü insan yavrusu ... 

Boyu dizleıime kadar çıkabı 
len • geriye kalmış bir yurnuıcak 
kıp kumııı )'Umruklarını göz çu
kurların• baıdırıp tP.piuiyor .. işte 
otuz betlik bir adam karııdan 
sesleniyot: "Gel oğlum .. , onlarla 
oynamo, Sl"n küçüksün dah ıl,, 

Be-'n soımadan, 11 t bendi bunla 
rıo altısı beııim. Büyüklt>ri onunu 
geçti ... M. ktebc veıemedim kız-
ları ... ,, diyor . 

lliraz öted<' çamud.ır içinde , 
kamış alları üstünde cirit ovna 

" 
y8n bir o kaılar çocuk daha !. 

Oyna ya\'rurn . ataLtrıo sı 
nırsız bir acunun tŞ•İz bioicilc· 
riydi . Duba cJüo Sakaryada acun 

("') Bu lıaelık altındaki -nı;--yazı 1 
gazetemizin 14 birinei kanun 931 
sayısında çıkını ur . 1 

( ŞAR SAVALARI) 1 

1 

Ayak_topu l Mllsam~re 1 

Bugün §ar stadyomunda y•ıu· 
lacak l..ik oyunları: 

1- İkinci ;takımlar saat 13 
Seyhan Spor-Adana idman yurdu 
Oyun eri: 1abi Menemen 

2-Biıiuci takımlar ~nat 15 
Torusspor Tar u 1dman yurdu 
Oyun eri Farnkı 

Bu savayı ayak topu başkan 
lığından öğrernlık 

Çınarh ocağı 
toplantası 

Evvdki Çarşamba günü inti · 
bab için toplanan C. H . .F. Çınarla 
ocağı ı kı,.riyet olmadığından 
dü11kü perşemb- günü tt krar top
lanarak aşağıda adları yazılan 
ları idııc hl'yeıioe stçmişlrrdir: 

Mağoisalı Alit Gazet .. miz talı 
ı;ildau l\lcmet Yalçın , Bakkal 
Arif. 

l\fümesillıklere : 
Şakir bozdoğan , ffuan Ateş 
Y ~dek mümesillıklere : 
Rifat camili , Avukat Fahri . 
Yedek idare hrydinr. : 
Yusuf , Ahmtt , Hamit . 

Soyadları üzerine 
bir yayım 

İçişler Bakaalığı vilayetlere 
bir tebliğde bulunarak Şurayidev· 
J" tte bazı madcle leri değiştirilen 
ve Başvekalete havale edilt>n soy 
adı nizamnamesioin deği~mİ§ §ek· 
li vilfiyetleıe gönderilmedikçe 
bu husu~taki nüfus muameltleri 
nio yapılmaması bidiıJm•ştir. 

Daimi encümen 

Dün öğled'ıı Ön<'e, Vali Tev · 
fik Hadi Baysalın ba~kanlığı al

tında daimi cucümen ~toplanmış 
tır . Öğıt <lco soura d• idare he 
yeti bir toplaııtı yapmı~tır. 

Yangın başlangıcı 

Dün kömür pazarır.<la eski · 
cilık cdmekte o'an fazılın Lara 
kaıında özenaizl ği yüzünden bir 
yaogıd çıkmı§tır . ERkiLi Fazıl 

yaktığı mangalı gece: sö dürme -
dea ayrılmış ve mangaldaki atış 
kn ılcımları dagılarak harak&da 
bir yangın çıkarm•ı ada hemen 
f'Öndürülmüştür . Fazıl orguya 
çeldlmiştir . 

Ayakkabısı içinda bı · 
çak buhJndu 

Yusuf oglu Şaban adında hi · 
ıisi ayak kahısı içine akla<lıgı hı· 
çak la g nel t>V(ere giı Pı k.-o yuka· 
lanmıştır . 

biriııcilığini baba" losuo aldı .. 

•·Bu uluıuo özgüsü . ,, Hocam , 
seni bir daha görürsem şunları 

söyliyeceğim : 
- Mrhmet Sıkaryadau döo 

dükten sonra , on bir yıldır h"P 
çalıtıyor 1 Ölen iki kardaşınıo 
ye-rine ön oğul ~aptı !.. 811 ulu· 
tıun özgüsü, kuruculuğu \'C çocuk 
yı:ı pıcılığıdır ! . 

Biraz önce hacaklarıma sO 
rünerrk gtçenler geri dooüyor
lar . ileride ciıid oynayanlarla, 
aralarında bir aavaı başlamak 
üzere .. Atlar kişniyor "ve dritlı:r 

oluyoı ! .. 
Saat dokuzu vuıuyor . Saat 

dokuz, kutlu yurdun btr ) erinde 
şimdi yedi yaııodan yirmi beş 

yaşımı Jek yurd çocukları , boca· 
ların başına toplandı .... Bunlar .. 
Sakaryada döğ6§ı:nleriu yavru 
ları ... Bu ulusun özgliııii, kurlicıı· 
luğu ve çocuk yapıcılığı .,, Alı 
diyorum bi·de yt ti~1 İrnıe~ini öğ 

rensek ! 

1 Uliıı gece Gazipaşa hk okulııııda 
koruma kurumunun Lir ıııii ııııı<" 
resi yapılmıştır. Bundıın gözetleurıı 

amaç dıı, okulun yok ul ÇOC'll klarına 

lıir )ardım eld~ etmektedir. 
1\1 ü anıere çok giizcl geı;ıııiş H' 

gelenler büyük kıvaç durarak ay· 
nlm1şlnrllır. 

Halk konferanslar• 
Dü11 ııkşam on halk kahvesin· 

de ve asri sin&mada kooferans ve 
ve mü .. babeler yapıldı . Bu ya 

rulı işi kültür (ebesi Yunuı Kazım 
ile okutanlardan Fevzi, Vuıf, 
Canbay , Srdat , Eıtuğ- , Be"ir 
K9ya , Zülfıkar , N-cmettio Gii 
oay, Vedat, Zıbni Bayo ve R•şİt 
yıpmaktadar . 

Asri sinemada da kimpger 
Ahmet Riz.a İşçeo , nbirli gaılnr 
üzedne konferans vermiş ~ dene
mtlt r yapmııtır . Hıılkcvioin tasar· 
ladığı 70 konuıma ve konftranıuı 
gerisi geltcck bıtftalar yapılaçaktır. 

Soy adı alanlar 
Ziraat bnnbası Adana bez Ye 

ipJik yapar fabrikası hrı yuganı 
Nıhııt ( Özkul ) , Ziraat bankası 
Adaoa bez ve iplik fabrikuında 
kapı gözticisi Feyzi ye ayni fabri
kada marangoz lsmail oğullarımla 
Abdullah adımı soy adı olarak 
( Ülğao ), Adana Cumbu,iyet Halk 
Fırlusı lcbui Hüınü ( Yurıcu ) , 

Kaıııyaka mtullimlainden Kaum 
( Ün11J ) • Zırut b8ukası fabrika 
sı aolıar memurn Mustafa Remzi 
( Koral ) . 

§Göz mütehassısı muallim dok
tor Abdul ab ve oğlu ticcı<'t mtk

ı tebi muallimleıindeu Esut ve ka -
dcıleri , soy adı olarak (Demirıl) 
ıöıünü almışlardlr . 

§ z,raıl bankası iplik ve bez 
)•p•ı fabrikası iplik ustası Süley 
mııo , ( Y uir• ) soy adını ılmııtır. 

1 ~ 29 Trttioievvel okulaolırı 
Sıff et ( lıık ), lsm,. l ('fek kok ) , S. 
z .. ki ( Çc ik ) , Seyide ( Ural ) . 

§Eski tapu memurlarından 

Caft r ( 1ı·sağ ) soy aduıı almıştır. 
~ Halkevi katibi Abdussamet 

1 Kutal j, İcra katiLi Om r l.ütfi 
Gündür , Maliye lahakkuk me' 
muru A<lıl doğan 1 Ü kü 1 • Kız 
lisesi lugiliz<·e okutrını Ali Zaim 
[ Özülkü ] sözünii soyadı olarak 
almıştır . 

Pencereden giren 
hırsızlar 

Eski hırsızlardan Hasan oglu 
Abuzar ile Mehmet Nuri adlar&n· 
da iki kişi ll01sa yakıuımla ~c · 
kerci Abnıedin dükamna giıcrek 
üç kilo kına , iki kilo kendir , 
yüz pnket ÇR)' ve oohuçıık metre 
kanıwiça çuvallarını gçılrp kaçar· 
ke.1 polisce yakalanm1ştır. 

Torossporlular çağ • 
rıhyor . 

'7eçen hafta hepsi geılmediğin· 
den toplanamayan kulübü ku -
ranlar toplantı~ı bugün 21-12-9311 
aat onda yapılacağıotlan bütün 
kuraıılarıo gr lmeler i ı ica olunur. 

Bu Eavnyı ToruBspor kuliil1ü 
ger el yazgunlığındau aldık: 

Düzeltme 
14 Birioci hşriıı 934 cuma 

güokü çıkan gazetemizcle berber , 
Mustafa Naci soy adı olarak 
(Gökçen ) olacağı yerde (~ölcçco) 
kalf1111 Mahmut ( Ergüu 1 terine 
( Ergü) kalfası Mustafa ( Bayak j 
ytrine Bayıp olmuştur düzeltiriz . 

§Musiki okutarılarıwızdaıı pi · 
yaoi't Hilmiııio SO) 8dı düo yan 
lışlıkla Aşule dizılmi•t r Ucığru· 
su, melodı demek oloo ( A~ula ) 
dır . düzeltiriz . 

--- rtikltf . 
JJiti/\lt r, ı_!.....--

''Ce n ubta 1 ,.. 
oy~ 
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aJı 

. 1'6kelcİ 1 
Oegerlı { 

Yalman Yılgın] 
1 

men oymakları 

CÜ bitiğini çı\ıll~~ ili' 
( imza ) ıını tııt•( lif~ 
beni de ya' 11

'
11 

• "'"'..,. . bit 
Bitiği derıP i 

dete' 
le okuduro , • 

• • oO bulduğum ıçıo [fi 
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,.,. gostere rt' 
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mf'~hur bikİ1r; 

C-TürküO, r;. 
makta olan ('frptp 
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( ()f 
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kiye si: ı. •• cfd' 1.'or•• ._.., 
E l)ede P. ,,,owr" 

lan (Kadın) nı~fb~r • 
dao dinleuııııt . 
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Yuıcıl rımıun öz 'J ürkçe yaz· 
ak 1çin yarış yapar gabi san

a giri~tikl ri şıı sırada bir çok 
•rınıo tnuınıa dergisinden ya· 
tıt - bir takım gnzetelcrio , 

( t• ııe dergiden hn ma kalıp alın 
a - özlük (tefrik~) lauodao 

iJI'. lu orta öz lıuak lrnllanmaları, 
~ah ye, i duğacRk eni diJinıiz 

~. d' kargo nlıls çıkarsceğı kaygusı 
bıı 1 
) ~e~"n (Makale) mde bu 1111 

1~ 6ouııU ıılmıtğa şimdiden dnvrao-
~ inanın gerekli olduğunu yazmış 

r" tını . 

<Sözlük) ü başk uluııılarda 
(Akademi) ler l npark"n (Dil bil 
Wderi) nio de onu bf'klemeyip 
•öıl{j~ lcr basdı·dığıoı, çüııkü 
(•özlük) ..in çok ala t gerek lıği ol 
dtığuou o öıe eldemi tim . 

Ynlııız ğöı önünde tutulacak 
bir düoüncc var ki biıim dili· . , 
llıızle Öteki dillcrio doğuşu ara 
~lnda l il)•l1k ayrılıklar 1ardır . 

Hiıim dilimizia alaoı yu 'e 
k uruo - uman' e mekan - ba-
kımından öteki tlıll~n.Jen çok ge· 
bittir . Oolar dil ıözlüğünü yazı 
dT 1 •ndl", budun dilinde- konuf-
ına \e gazete ve kitablarıla de 
lhek islerim . aoık (hezır) bul
lhuşlır , B)llabilır . 

Biıim dilimiz (söılüğümüz) 
•ıağı yukarı yenidea )&par gibi 
tlcyip do"uoecaklır. Bu da uııın
ca ıUrccek bir iıtir . 

Buoun böyle oluıuna- \C o 
•n karşı- ıöılük fı'Crekliğine gö 
te ııe yolda davnnmak gen~k 
lır . 

lluuu aşığlda düşünC"ceğiı: 

Bu yazıları ynarkeo gı.zcte
Yc gelen 18 tarihli Anadolu ajan 
11 aynen bunu ulııştırıyor : 
- 1'urk dlll tetkik cemlyelirı 
den 

sıııarılıcaclan öz kaıı ılıkları 
•aranın der ı i adale Tiirk dili teıkik 
f "l • L ıııyetıııııı lıa ıır<lığı iki ciltlik kira· 
111 tdif h kkı kanun )Olu ile r. D. T. 
t nıı · · )rıı ıçın alınını tır. Tamına dor· 

lürkiye• Yugoslavya 
Birinci firtikten artan 

lı . 
rııırnJe l eı abcr oldııguoa ka -

liycu luııiiuı . Bu haltı barckd 

~ıu1iuıi çalı ma beraber lığimizin 
Scrıi§lı) cccgioe , c drriulcşt ı·e • 

olen kana. tımı per kit • 
•ni§1ir . 

'I urk br) eti lı ı:kanı li aıni 
Iİ<·nrı t ',. nrınyı hıık nıoa karı.:l 
lık vrrtrı 'eni on H manın iki 
Ulk~ııiıı m rıfaatlımuı tatmin lde 
1 ek 'c dalın ıkı , d Lıa , erimH 
hiı . L' l •. l ıt ır ıgme yo nçaenk u 
rette anıklınmı olduğunu ka' 
dctıni~ . Artık ola,nk hu n .. I ı: 
tnaıııu iki üllH 11111 inhisar idare 
lcti f · · · I . yon l)O n ıııın ana çugı 
ııud lıt)İU ctti~ıııi s(;)leıniş \C 

•lcıuiştu ki 

\ _B şmda Ohrar oviç bulunan 
~ıgoslın hryctiııdc çelışmnlorı · 

:~1• &h~sıutl.a h
0

1im i.izerinıizdc 
1111 hır le j r yapmış olan 'c 

k~ııdiJeri il<' çalıı:m•§ olduğumu1. 
;~•bafilın dü ünccleı-i bakkıııdn 
' 11

A' {:;Üt'.cl hir misnl 'rreıı bir 

1
6tnİuıiyct gordlik. Doğ·ruluk 'fe 
~11 •ıılam 8 zıhniyctini Belğralda 

1 .:ıldığ1ın1z uzdeca halkın nıulıle 
1 
ı( katları le ynpmııı; olduğumuz. 
ptıla 'qaJn d, gö dük . Hundan 

;rı ti Üne g ldiğiın lm memle 
"
1 e '' 'l'un bir j ıibale ,, di e 

; 111atohilcce •im hır değişiklik 
,;uı,ıuııı . il y timiz tlo~ıluğn 'e 

l c1
1•keti kendi .. iııı fe\i kolıde mii 

(• l • 
1 •ssı etmiş ul u \ ııgoslov dost 

l~~•ıın nıııimi)edc tr~r1''.lir edt-r. 
, ;u a lın Ji içirı c,.'•lı::up 'e mu 
kn f8 k o'dugumuz ıue clclere , 

a, ı "' 1 .. . ' 1 '-1 aı v 11 ııan go terııu o ı uıc an 
hı~ku fan ıJalayı nazır lıazre•lerinc 

lıa • l r ckkür eti eriz . 

ı a-an Artk Bakşı 
gi .. j dıliıııiz<lr kullanılan )Ulınncı oz.· 

J r ı·ı rlı kur ılıklamu bir ~ok 
ko) naklıırJan ıoplcııımı hunların lıt'· 
niiz t>çimi pılnuııııı olduğumlaıı 
şimrlıclt>rı dt rgid<·ki .. födrrirı lırp .. ı 
diliıııizt· ıılııımıı: gibi gö tı•rilııu• .. i 
doğru de~ilrhr. 1 r •ult n olarak tiz 
liik Hıpm k çagı İıenuz gt>lııırrni .. ıir. 
Ct'ıııİ t"I dergideki ıizlcrııı ) nlı .. 
larrnı dıizelrıııı k • rk iklrriııi r ı 

nıanılumak ı çioı apar k karı;ılık 
1 r kıla\ uzıııııı lı zıı 1 mak olumla 
çalı wokındır • 

Bu kılın ıız çıkınudon öııçı· hu 
11111 k r)ılıklaı k r ırJ ı 11111: ıı) ılııı ız. 

Bunıırı iı;iıı lıil' takım g zeteleıiıı 
iıııdıılt"ll ozlııkln çıkarıııuğa \ 1 

lıuıılaı ı kıtnp kılı~ırın okrıııığ ı kııl 
kışnıolnrı \c; lıiı takrnı ha ıcılarııı 
hıı ı>ldu kiıalılnr h11 malnı ı lıeııı C't' 

ınİ)t ıiıı tı·lıf hnkk111 korr;ı , lıı•m 
dt· halkı uşırlıt ı hir i ulu 11ğ111ı glız 
ıiniinf' ko ııın) ı hir lıon; bilı)·oruz ..• 

Bu ulafllrıııa { tebliğ ) ve bu 
) ayım (tamim) çok doğru, çok ye 
ıiod ve tam gcrrkli çağında ol
muıtur. 

Dilimizin yukarıda eşeledıği 
miz yüıi>yiiıünf' ve olutun ( vaıi
) etin') göre biç birimizin (ıöılOk) 
çıkarmaja 'imdirlcn ulilhiycti 
yoktm. 

Yalnız- yeni bcvcı-öz Türk 
ce ynm k c yazılanları anlamak 
i:ıteyennlcıe bir kolaylık bulma 
a-crektir • 

Bunu biraz kanaat ( ııauıJık ) 

ıle yoluna koyabiliriz. iki sene 
önceki anket hiçimiııde en çok 
kulbnılaıı , en sğlam ıözleri 
toplıyan ( küçük ır.öıliiklerlc ) i e 

b111lam•k mUnıkUndür . 
( Sözlük ) çıkarmayı tasarlarken 
biı d~ ba ka dür lüsünü düşünmc
mittik . (Cemiyetin lelif halt.kına) 

saygı \ e uygu önünde sonunda ay
rılmadığımıt Lir yas"dır. 

( Halkı şaşırtmamak ) kaygu
suna gelince bugünlerde yayım 
yazıluımızla 'e ( küçük !Özlük -
Vokrtblll r ) içiu uknıtmamızla 

güttüğümüz biıicik amaç da hu 
dur . 

Yurtda 

S ıylav seçimi kalkınmaları 

ı pil 111 : 9 ( . ) ~i 8• 

lı ıkl ırınıı kavu~ırn lıav rılıınnıı:r. 

eui ) iıkuınlerinı lıcııım eıniı.ler ',. 

lııı ıı~ıırda çalı nıak ıı;i n içıeıı f!' lı rı 

lıır arzu \ ı l• "'lılıkla {. 11. fırkıı 

111111 ıı ılıi ı H~ ora ki ı llld 'ozılrııo a 
luı lnmı 1 rdır . \ ızılnıu ıçrn fırka 

lıiırolorın ko an lı nlorın .. ı\ ı'-ı 
gıın gı çtıkçe nrııııuktudır. Kı a lıır 

kıınıı ı İ ı rı ı IJ ) ııl ırımu l•t ,u_k 
lıır kı mı fırku)U k q ııl nuı \011111 

mı lurdır. 

O lu : 19 ( \. !\. ) k ılııı 
1 ı ( 11. 1 na ll),. azılnıak ıı iıı 

l upık l ır ı ık go it ruıekıedır. 

K r 11101111 : 19 ( \ . \. ) "' ,ı ' 
ıım dcfrı rlf'ri h zırlııııııhtır. Dı f 

ıı ı I r tı ftı lıı} tırı tar fınJ ıııı ıdkık 
t>dılnH ktNlır . 

1 kirdııg : 19 ( :\a· 
hi),., knzıı, \İl.'.i f'I ( koıgrı· 

lı ıinf' nkırıdo lıaşl 1111 skıır. \ııık· 
lıklarııı. lıiıır il11,1f' ırıt ~· ılıRılııı ıktrıdıı. 

Tf'kirdag : 19 ( A. \ ) ~il). 
in\ ec•ııııı içiıı ıınıkluııoıı ıJ,.fıı r ltr 

ııkındn ıı•fıif he Nınt' 'rrılecekıir. 
eçım m11klıkln1111111 trzı l<lı•n lıiıi-

rilmt• i ıçio ııgr ı ılıııııkıadıı • 
Kn rnoıonıı : 19 ( A. \. ) K• . 

ıaıııcnıı k dınlıırı l. ti l·. iı c> ya

zıluı k İ\;İn Cır ka n rııunıcaaı rrnır:k· 

re ıiirln. 
Bu D) 111 22 iııde u-ılul·aktır . 
l\.a ı 11101111 : 19 ( \. • ) 'j. 

nrıııo kı mıııdoki opı i~i ilt rlenıi · 

ıir . Butıirı pııııu l•ir ll} otun 
lıiıirilf'cr~İ uııınlmııktnı:lır • 

Tiirk heyeti )Cııi anleşmmııu 
ınthikine mliteallik lıozı tderruaı 

\'e mü:;-lt'ıck Af yoıı siya a ı lıak
kıııclrı anlaşmak iİZ"l'e on gün 

tlahı belj'rad da k Jacaktır . 

( TürkSözü) 

Bir muamma 
lıa Bulg rİ<' g .. zClf'l!:İ }azı) or : 

·ı urk ttlntb •atınıu bir kaç ıu 
mandaoheri memleketınıiz aleyhi-
n tol:ıodığı ınublıir vaziyf't bız. 

Bulg rl r için 1 it r .uamma , hir 
i tifbnm noktası teşkil dtmekt,.clit 
1 çiode kih r '! ;, klt"I e has terbiye 
ve nezal t>ttcu hiç hır es r bulun· 
ruıy ıı bu lıstlll ını;anı müt nccıp 
ediyor Kom u Cumb ırİ)et ıefılc 
lerimizın bu can sıkıntıları a('nba 
nereden ge i)or H şikar tll"ıt 
ne gibi şeylerdır ? o adaki dost· 
larımıı bunları h ı ldırmek lutfuııd 
hnlunur 1 ı biz.i ınioncttar truış 

olurlar; çünkü buul ra nüfuz et
meği z·yadesiyle i tem miu rağ 
men , buna muvaffak olamıyoruz. 
Bununl bt·rn er muhakkak olon 
bir Şt} 'orsa , o dn . bizim aley • 

lıimizl" söylrın k İ<;in )eTin nlııo

da bil" her türlii \esile aıaştır dık 
ları ve bunun için , kaLıl olduğu 
lakdiıde dığeı Balkan komşuları· 
mızı leyhimize <;,·evirmek için hat· 
ta küçük mnn vrelardnn lıilc çe
kiowcdıklnıdir . Mr rla 1 bir kaç 
Eirari'pomakla Bulgıır - Elen bu 
duduncla \•Hlttıa gelen son bndisr 
bunlardan biridir . Türk dosıla 
nmız bu ,hr discye ıı~eğı yukarı 

\'r<'Uiiel bir hadise malıiy~lİrıi ver
nu:k ve Bulgarlar lcyhiof' , Bal· 
kanl rı olduğu gibi bütün !Avrıı · 
p ı da sil blanılırınek i tcdiler . 

Bulg ristan şimdiye kadnr eli 
ne grçeofırutlardan biç bir za
man böyle istıfode trıuin etmek 
İslemedi . Nitekim Türkiyenin 
uki meı kezin deki Yııuan küçük 
1111nat trbabı alC} hıue alınan trd
birlcr netice iode İstarıbuldaki 
eleolerin harice çıkartılması lize 
rioe ve oihaytl on znmanlaıdn 
şeydrn fazla ve lıılbnua Eleıı pa 
paslarını alakı<lar eden rub .. ni el· 
bise gi) itmesi yasağı dolnyısiyle 
iki memleket gezclelel'İ arasında 

açılan münakaşaları ele olarak böy 
le bir maksad içiu kullanmadık . 

Bazıları , komşu memleket 
gazctcieriniıı dargın uziyetiui 
Bulgarların B iken anlaşmnsıoa 
iştirak tm, iu<' bamlediyorlar . 
Böyle bir izah kabili müdafaa de 
ğildir . Bulgar hiiküınctleri , zn
manlarrndn , ademi iştirakin e
bcplerini öyl dıleı ve Lu sebl"ple 
hiç bir yerde ciddi bir muaht zcy 
maruz kalmadı , bılalds berke 
hunların doğruluğunu te lım etme 
ğc mecbur oldu Dığer tnraftao, 
Bull!aristnrıın düı ü ç \e nçıkça 
koyduğu ıhtırnı k )ıtl ı ı 1ııç kim-
eye hi z r r v rm mekt , e bu 

memleke in di~H Balkan d ~ı l 

leri il müoast-belleri daıma d •ha 
s mımiSbir bale getir m k istem · 

u Hıoi olru ktadır Bu garıs · 
t n 1 öyle bir s ya al )'Ohın bıh • 
ıtn ibs) t B ikan utlaşma ı 

tnrnfıod takip oluı nn aynı netı 

c leıt• var cnğrna le nldir. S n'
mi lıissıy lımız. n v<' hiı ııli u·~ ~ti 

m .ıi komşu m mlel etlerclc k ' · 
mel y e mütcn p bır şek ld kar 
şıl ndığı J muş h<'de etnı le 
mem unuz ve üm ıl l'lmek ist,.riı 
~i bu bal Tür ki) e Cumlıuri) etin 
de de böyledir . 

O h ldr, bu mrmlt kt-l m t\tu
atıııın aç }{ç ı le) bdar vnziy tinı 

1) ) e bamlelmC' i r 
Ve , keudilrriyle aramızda 

imdiye kad r dostluk ve adi cm 
tecavüz ontla~ması o'mıy n komşu 
ınemlekrtlerlıı matbuatı Bulga
ris\ana karşı komşu ve dost bir 
memiekctt layık muamele yapar· 
keo kendisiyle dostluk , ademi 
tec viiz antlaşması ak.ieıtığııniı 
yegane mcmlı·k mılbuetıom hiz.e 
ksrşı açıkça busum~t göslerın sı 

tu "cuh ayan değil midir ? 

Kacakcılar 
• t 

vatan hainidir 

{SON SAVA) 

Sovyet - Fransız 1 

d" ? Aniaşmasmın amacı ne ır. 

Loııdra 20 ( A.A ) - · Star, 
gnztte i . gizli Sovyf't Fr 0~1~ 
a kerlik mııabe•le i bakkındııkı ıf 
$ ol iiı<>riue ) ap\ığı tahkik \ın 11 -

tictl rıuı bıld·rın ktedir. Bu gs e 
de mu lırdrııin 23 t ~rinde Cc ev 
rede 1 vul ve Litdoof tarafıod n 
kati ol 1 k kıt rnl edilılığini Y t.a 

rak diyor l i 
Biıinci m ı\d iade ~ elnız mü 

dnf n içın oldrğu , azılan bu mua 
brdeye göre F ı on ız ve Sov) et bü. 
) uk eri anı hnrbiyderi 1 tel ııl 
daimi lt'mas lıslindt' lıulunacnkl r 
, e bunun kin ete şifre lrnllanacal 

1 rdır . 
~ov) el Rusyn Japoll) aoıo , ta 

arruzıınn uğrarsa ' Fran~a html'"a 
Rus)a)ll dört ınılynr frang~ "ndnr 
h rlı levazımı vcı ecek 'e hır Fn n 
ız Alman lıftı·bi tekdiıinıle de 

Sov> et Rıı ya ' Fran ayn .bu kıy· 
mette zalıire göııderecf.klıı . 

Ruııya ve Fnınea Almanya ılcı 
a) ıı ayn ııııınh~de yapmıynrak lar 

ılır . 
Loudrn 20 ( AA ) - Loudrıı 

daki Frnnsıı ve Sovyet mabnfill ' 
iki ıncmieket arasında bir gitli as
kerlik muahrde ı olduğu hakkın
daki haberleri .. Royter ,, ajanıı
nn beyanatta hulunırnk tekıip et 

mitlerdir . 

Silahları bırakma 
- ' 

Konferrınsında Sov. etlerın 
teklifleri 

Lahc} 20 (AA) -Frlemeıık 
bükumetı Sov) etlerin , d imi '.e 
geniş sellhi) etlt'rİ ".hazır. hır 
kor fenınsn tahvili suıf'tıııdekı tek
lıfi11i mevsimsiz bulmaktar'ır · 

Bu ınutnlia uluslar kurumu 
gco ı katiplıği tarafıadau Sovy~t 
t klıfıniu teblıği üzerine • hüku 
mel eıkfıııı tar fındao st>rdcdil 

mi tıı·. 
Sovye\ler . silablaıı bırakma ı 

konferan ının yapılan mtıkh\ ~k 
namdc-rlc ıılınen knrarlarıo ıcrn 
ve t tbıkihi kontıoln mPmur edil 
ınesioi teklif etmişlerdi · Mllsellnh 
ıbtil flar , iştirau • ı tişare u ülleri 
bakkmda Amrıikn ih• Felrmcnk 
hiikiimt ti , bu ışlcrin konferıın 
l,ırakıl nasınıa mm af ık olmıyac 
ğı, mutala sıııJadırleT . Ziıa bu 
ışler ulu lar kurumu organlaıının 
esaslı ve:.-:aıfıni tr)<il etmckl dir · 

İşçilerin grevi 

Buııılı ı) : 19 ( \. \. ) h 
ıııt'.dolınt ıplıklınııt'lı.: ı ı mwh ı , lic 
rl'llı riu 'uzdı oıı ıııoılwıiııde indı 
ı ılrııı inı kuı.11 olrıııa ulııııı;l ır 'c 
gt ıtf'I ı \ lı ılindı ) ıpıl.u:nk "ı 
ıo.ın tı ıı ıkı i ıııc• h kın k için hıı 
b.011111 'u 11111 •ı rırıııı,.,lt: rdir. 

Bıı tı dlıil' 100 lıirı. iıı reılı ııııc 
le, ı 1 k ıJ r ı·tırı krı diı • 

Ş mda 

Affedilecek mahkumlar 

. mn - \dli}e 'arıdalı Ha 
ııırıırın 1 ay rıuuından t\ \el ~tırı) e 
h pi lı. nelerinde hulunaıı aciz 
, e) aşlı mnhl\unılerin rıffıiçin bir 
pıoje lı zırluınaktadır . Bu ıada 
ağır ha la lnrııı drı a ff ed ıl ecegi 
si;y le ıımrktt>di r . 

Kiralık ev 
Heş l lıoy mnhnllo inde Mcto 

zaJı ler iıı fıdaıılık holıçl'\siniıı co · 
nup lo rafındaki dm orlıı \ ovrılnıiş 
iki sorı nHlen hiı i i kirrı1ıktır, O · 
ııınıılı honkosı allııııln Liıks hak
knliyc ııınğnzosınılon sorulıııtılı. 

2-3 4865 

.Firtik : 3 
2L !S 

Alsa ray • 
sıneması 

~lulırcrcııı ınti~tl'fill'rini ıııenımııı tmek içiu 'ni bir 1edakiirlık daha 

}OJll)'OT , 

İki büyük filim bir arad 

1- Nağana 

\frıkrıdıı Arslanlar , l<oplanlar Tim ahlur or H.la ge~·mis bir n k 

, ı lıoycran filmi . 

2 Yugoslavya krahnın cenaze merasimi 

3- Lüks vapur yolcu arı 
l'ıirkçe fılim 1859 

Bütün bu fedakarlığa mukabil fiy tlerde zam yoktur . Sinema er

ken başlayacaktır. 

r 
C. H. F. yayımı 

-, 

Cumhu· iyet Halk Fırkası Adanı! mahalle ocak
lann•n kongre günleri ve yerleri aşağıya yazılmıştır. 

Her ocağa bağlı frrkalı arkadaşların kendi ocak
lan kongresi gün ve s:ıatle bulunmalarını di lf\rİz • 

Ocaklar idare~ llr.yr.llerl 

Ocağıa atlı : Kongre günü : Saatı : Yeri 

ilk Kanun 20 Fırka Vilayet 

Karııyakn 21 • )) 

Mirıaçelebi , 22 )) , 

Adana Borsası Muameleleri 
PA 1UK ,e KOZA 

nrılan Mikdar c 1 1 
.. J ı~ .. nz Fıı 1;ok 

~. "' 
'i /\ılo 

1() 

14,75 

<.- 1 (; 1 ')' 

Bnkln 
!;ı!!!llll 

•• 
• 

l)h7. kı rııı 

~ınııı 

.. .. 
Cuml. ırİ)f'l 

• ., 
Dıız kırm ı .. 

Alfa 

1 İH"'rpııl Tt"'lgraflnrı 
lO I 12 / 1931 

Yitik 

'iuntıın 

(> 

6 
7 

12 

senet 

u 

Eraıııil ınuu ı 1ıl111aktn olduğu 
nltnıış bir numaralı rNıml sonedi 
zn i ettim . Ycnı~ini nlıı('eğııuılon 

oskismin lıııkmıı kalmadığı illlıı · 
olunur. ~. I~ ki defteri lınkani 

ııııııliıriı Osıııan 

kerimesi 
Fatma 

1 

l t 

Knmhi)O \t' Pnrn 
B ııkıı~ıııılnıı ıılııınıı§tır. 

"' IO 
50 

SA 
77 

63 
30 

Ziraat bankası mensucat fabrikasın

dan : 
Fnlıriknmız bakknlıyosi bu ayın 

22 cı ('Umarlcsi gliniı sabah saat 

oııdu kiruyo verilecektir . istekli
lerin <: gün vo srıatla elli lirn. do 

pozilolcırı ile h rober hazır hulun-

ııınlnrı. 4862 t9 21 
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D. Muzaffer-Sabit 
Dahiıi hastalıklar mütehassısı 
Berlh Üniversitesi ıkinci Dahili Seriryatından mezun. 

1 Doğruluk fabrikası yenında 4826 

Belediye ilanları 

Belediye başkanlığından : 

Kapalı zarfla 18- 12-934 de ihalesi ynpılı1cak olan Siptilli sebze 
halı ınşaotı için ıstekli çıkmamıştır. Bundan ötürü burası pazıırlık yo
lıle yaptırılacaktır. 

Rir oy içerisindfl her hafta Salı ve Cumerteıai günleri saat 15 de 
pozarl·k yHpılmak üzere taliplerin Belediye encümeııine müracaatları 
ilAn olunur . 4869 

Bt-1• diye it(oiye efradı ile hadPmPlerine VA tı>ınizlik işl,.ri amP]esino 
paz··rl klH Plbis1, y11ptıq)ocoktır Kumaş nürnunesi ve oartnamesi Befo
ciiyp Yı.zı ışleri müdürlüfründeıfir. Is~.·klılnin bır ny İçerisind~ her 
cuma tı•si v·ı ,:,ı.lı günleri saat on beşte Belediye encümenine 
g· loı ... l .. ri ilan olunur • 4868 

Hım~yeietf al camiyati r9isli~in1en . 
Lıra ""o 
20 l\ok .. rınki fol rikn~ı 

5 Srhv •, z dı 1 ralıım 
5 Nac r lhrnhim 

50 B:ılıo ılJ n znıl ~lu<ıt11fa 
434 8.ığıl ,y Kıh r zıııle ~lah

nı ut . 
321 Sııv •ti• zode H.ılil 

Bır ~oyuıı G ıni za,le Osman 
12 Oiiziine çorup flo cı Jbrııhirn 
Bir Keçı Bi~~kı yurdu mtiılürü 

1ı~11tırıo . 

MustAm• l 1 rş takım nlhisP hir 
pnlto dört muşıımma pnııtalon arı
kiz yPI• k s kız gömlek Doktor Bay 
Mahır taraflarından tf'lıcrrii edil
ııı ştır. 1\imsı>l'!İz çocuk lıırH yopılıın 

yardımllen doltıyı Lu eyi yürekli 
yuıtdaşlara en <lerın saygılar mızı 
suııarız . 

Gayri menkul malların 
açık artlrma ilanı 

Adana J ci icra memurlu~undsn : 
Dosyn No . 1688 

Açık artırma ile paraya çev
rilecek gayri menkulün ne oltluğu: 

M,..Jımet Ali tıfendi kerimesi Ra
bia hanımın Osman oğlu Abdulka-

dir efend•de 540 lira olacağından 

dolayı ipotek eylı:<liği tapuca tarla 

şimdi üç fe\'keni ıki lahtani oJa 
l1ir muthnhlı fıı;ne olup vuzi
yt't .-sasındn fevkooi üç tahtani 

iki odo ve bir su tulumbası bir 
sufa w sonroclıın ilAve edilen bir 
odtt ve kömürlük ve holAyi şamıl 
har~ . 

Gayri mPnku 'ün bulunduğu 
mevkı,mohollrsİ,sokağı.nunıaresı: 

OJş• me mnh11Jl.,sinde 126 N. AğUI'· 
tos 931 T11puln sıı~ı ve önü tar ık ı 

anı-ıırknsı sahihi ft•rt•ğ solıJ k· ze 
ile m• hdut olup tııpuca 400 orş n 

ındelmesaho 133 mEıtre rrıurebbaı. 

T kt r olunun k ıyınet : Y··
ıııiıılı ı~ İ lıiıı lırn . 

A t ,., ıı \'ııp lu" ğ• Y"' giin, srıı.ı 

\ıl, .• t•r . duıı t:~j,.d .. 22-l-

9J:> ~ ~:11111 t;I• il 14-15 

1 -· j. ıı ~ y ı ın nkıı lir• tır· 
ı ııı ~ıırl• um !'.il ~2- 12 - 934 

lı u ... , ı•ıbu tııı 1688 ııunınra ıl 

\ılu u crıı duirnsinııı muoyy .. n 
nuııınuısı• J ı h~rkt•sin görPbilmesi 

içın ocıktır. lıAnda yazılı olanlardan 
f .. zle mo16.mat alm1tk •stiyenler,işbu 
ıartnameye ve 1688 dosya nu
marasfü~ memuriyet.imize müracaat 
etmdidir. 

2 Artırm ··yo iştir~ · ~·ın yu 
karıdıı yıızılı kı)'Oıetirı % 7.5 nıs 
L~lır de pey v .. yA mılli hır Bunko
ııın temiuat m .. ktubu tevdi f•dilo
Ct"ktir ( f 24) 

3 - ipotek s ıhibi oloc ı klılarlu 
diğer ı IAkadarların ve irtıfıık hak
kı aRhif IPrırıin gAyri mrnkul üz!· 
rind··ki haklarını hususıle faiz \'e 
maarRfa dair olırn icldinlarını işbu 
ılan tarıhinden itihıırc n yirmi giin 
içinıle evrakı müsbitı ler ilf3 hrrlikt • 
menıuriyetimiıo Lıldırrrıelni icap 
eıler. Aksi hulde huk ları topu f'İ
cilıle sohit olmadıkça sotış bcdeli
nııı payleşnHts.nlion hariç kol rlar. 

4 - Göster ilen günılu n ı tırınn yu 
iştirak Pdenler artırma ,.a rtnamr
ıini okumuş ve lüzumlu malfimat 
almış ve bunları tamamen kabul 
etmiş ail "Te itibar olunurlıır. 

5 - Tayin edilen zamanda gay
ri menkul Uç defa bağrı1dıktao son 
ra en çok artırarıo ıhale edilir.An
cak nrt•rma bedeli muhammen kıy
metin yüzde yetmi~ beşini buf ınaz 
nya satış istıyenin alacağına rüç
hani olan diğer ftlacaklılar bulu
nup ta heuel bunların o gayri men 
kul ile ttımin edilmiş alacAklaıının 
mecmuundan fazlaya çıknıazso on 

çok artıranın taahhüdü bnki kalmak 
üzere artırma on b,..ş giin daha trım

dit vo J 5 ci günü ikıncı artır m sı 
6-2- 935 çarşarııba saat 14 - 15 

ııyni saııttn yopılıH·uk artırıııuılo, bc-
Jı>li sutış isteyenin al&cağıno ıüç

hanı oloıı <liğı·r nloı_:uklılarııı o gayri 
1ıerık11l ile t~min edilmiş alacokl •fi 

mecmuundau f ,zJııya çıkmak ş·u tile 
PD cok artırııno ihııle f•dıl r. Böyle 
bir bedel elde eılilmPzse ihal~ ya· 
pılmnz. Ve satı~ tnl. bi Jüşer. 

6 _ G•,yri nı orıkul kondis no 
ihule olıınHn kimse derlıol Yeyo 
vı•rıl~n ıuülıl"t içinde parnyı ver 
m"ıse ıha'e kararı fesholurıarnk 

kend .sinılım evvel ı·n yiikg .. k tflk 
lıfte hulunnn kimse arzct'Tl ;Ş ol lu
~u b d .. l ıfl nlm ağn r nzı olur;ın 0011, 

razı olmnz \'•~y::ı buluıımnzsn h· men ı· 
ön h· ş giiıı rııiiılılı·Llc oı tırnıııya 

c,.·ıknrılıp ',, ı:ok fi• tı• nrııı lıu'e eıJi

lır . lki ihol~ ı•r•sındukı fıık ve ge
curı ~111.Jı ı idn °lo 5 tı•n lı• sop o ıı 
n. cak f11 ız ve diğ ·r z:ıraı l.ır ııyr.ca 
hukmfl hııeet kAl"llHksızın mcmu

rıy• tim•zc., ıılıc Jn tahsil olu ur . 
Madde ( 133 ) 

Bayrı menkul J ukarı<la göste
rilt n 22-1 - 935 tarihinde Adana 
hiriııci ioro mtımuriuğu odasında 
işbu ilAn ve gösteailen artırma 
oartnamesi dairesinde satılacağı 
ilan olunur. 4870 f 
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COŞKUN 

Agfa, ,, filmlerinin her çeşidi, 

Dıinyaca me§htır ( A G F A ) filmlerinin en tu · 
zesl bulunur . Fiyatlar, diğer bütün markalardall ucuz 
dur . 

Amatör işleri en kısa zamanda 
verilir 

A ~::>•:·~ ı0tn?raf1arı. vP.!lika resimleri, agran 

disnıanlar . 

-----------------
Talebeden ten%ildth !a· 

rlf 1! liı de.ret aluur • 

O .O 
FOTO COŞKUN :. 

y nğ Cn..llİ Ci\ an 

~ - ,. 
- ---

Baskül isteyen okusun 

Kilo 
300 
500 

Çat.ısı 
he pisi 

ağaç veya 
demirden 

1000 
Yerli malı ölçüler nizomnametıiııe uygun olarak yopılmaktoJır . 

isteyen sipariş eder . 
Adres : Abidiu paşa catlrlesinde baskül yapan Mu tala Vehlıi Cı·ııgiz 

4842 5-6 

20 Kiinunu,.n d 
··tıırrıı1 

L .. .. k . ıuJıu ıll ' per§em e guou a şanı . , 

" -

. fhJJI ' 
ihr~t 11lmacak büyük facııı 1 

Demir pençe 
Oynayanlar 

Edvard Robenson-Richard 

Zita Johann 
r k" Filme iliveten : Fevkalide eOlenc• 1 

-""' 

eP IJ) 
Gelecek proğram : '· Dul nişuulı ,, mt•\'SİIDİll 

BugUn iki matine 

Birinci matinede 

M~rkez tayyaru fılosu ~ 

ed•~~ 
Fiyatlarda zam yoktur. Biletlerin evvelden t 

Gazetemizin ,, 
Abone ve ilin şartl,ıt ~ 

-----• . i lir•dt' 
3 Aylığı üç , 6 ayhğı altı , yıllığı on ık. li ~ 
Türkiye hariçi için bu ücretlere bir rnıs 

b I . . . ga1 
Şehir o one erımızın 

·ı · · ı he' huttusi müvezzı erımız e . I ~ 
hah/eyin erkenden istedılı: 
bırahılır. Şehir için aylık a 
lairdır. 

* * * 
.. 01100~ Bh dt;;! a konacak ilanlaran uç ,.,,....,. 

düncü S?ıhifelerde her saflrı on kLJ iqill....,.._. 

l ıam 111.-.ıiyetindeki devamlt ilin~a;t i 
pazar hk yapıhr ve en ucuz bir fıY 

•• 
Uç ve altı aylık 

Fatma hanılll 
ılı~ 1 

\' ı-ni istasyon cadılesindeki biçki ıJıkiş ve şııpkacltJ ı 
arif Vekdletiuın resmen kabul ettiği llelı:ikn ınetO~jrıB 1 
biçki ve makastarlık kurslarına görülırn rağbet uıe 1ıi 
ü~· ve altı aylık kurs ılcvrcı-ıi hirinci kı1nunuıı biriııde~9,,,.yf' 
kaı ar verilmiştir. Kaydolmak ve şeraiti u:ılanıok 
yurda mürocAot etsinler. 4799 6-10 

Sayhan defterdarlığından • 
Bı~b 1 . .\d . dı Çıftliği ~ır: ı rı :~İn

dt; Vi' lkılı~·o köyund ki lııız i ıı .. yc 
ait ynylıın ycrlcriniıı otlnl.ıyı'.!'lile 
yıiriı 1111 kalmamış kuru ağndarırıı 
temizi• nıek ı<urotile ormanınılu İrı 
tiCu elm t>k suretıle Ü\· 8• neliği 

KAYADELEN 

Adülı köyunılen Durnıuş , Oıırınıış 
Ali ve [) ıviş Alı, Ali , IRmnil llıık
iuyo 6-5-933 tn•ılıirıJ ı:ı ihule 
oluııırııı~ mült• ziml•·r bu l.Hıptııki 
ıırtırına şartlarına vıı nıtıkuvelerıo 

nrn hü k ii m l ıHine 11 y gırı lıu 1 u nd ıı k· 
larmlluıı ötür ii ihalesinin lıozııluıu
sıoH n rnan kı .. nıııı.lıı kuruıııu~ ve 

kıynıl tiııi lrnybı.:l ı·İ~ ngndar knl-
ırıaını ohlugur ılnıı l urıılnn 1 öyle 
Ollun kes n erııı!k iiz .. rıi k lo n rııiiıl 

dı• t için yoylıııı y ·• lı•ı ir.iıı yorıid· ıı 
ıııiiz ·Y d<·si • ıı• k ırıır ',.riiıııiş olJu -
ğıı tlan rnezkfır 0tlok .y s:niıı ur 
tırıı a kliğıJ,ıııl.ı b.ığlı ş rlıııııııı• 
ıııuc.hiııco gl'rİ !{ 1 .rı lıir ş ,, 4' iiç 

oy nıiiJJctiııııı kiııı:-ı 30 - 12 - 934 
tıır ihiıHlc 80ot 15 de ılı alt· cdılııwk 
iiz rti 20 giirı miıJılctle :ut rıııeğ.ı 
çıkarılmıııtır . Teıliplerin orlı rrıw 
şartnamelerini anlamak üzere Milli 
BmlAk iJaresine uğrnmnlurı ildn 

VEENHAfif SULARINDAN BiRi iiliR. RESMi VE~AYAi R(5~L~· 
ULLERDE BU SUYUN MiSLi AZ BiR SU DLDUGU ANLA 

irTEYBNLEAE ÇDK l<DUYLIK CiÖl'TERtLiR • 
, 

,,. 

olunur. 4853 17-20-24-28 


