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iken in her yanlnda çarşaflar yasak ediliyor 
o~ Yüksek yazıya doğru 

------------
Son ıralarda yapılan , bü,ün 

:ı~u~ıı p~ırlın büyük Devrimle 
rımıziu, yenililderimizin •n ası~· 

Jlf'' lısı • en d<'ğeı lisi <lil işidir . lus· 
lar ; daha çok dilleriyle taaılır · 

I lar ; haıka tilrlü lıunlaıı ayırt 
etnı,k ı·ok güçtür . 

Biz ılı! b.kım111dan Lıayağı 
1-ı·ndindrn geçmişi! , kendıni 
110 ntıııuşa benziyorduk. YabaIH·ı 
Stızler, )•baucı kurallar dili looğ 

• fil 
1 

ir 

~Uf gibiydi "e yazık ki beolı · 
~~nıiz~en uzakl-~ıp gitmiştık . 

Ilı kluk duygumuz bile karııınış-
lı ' Yü ki · 

./ 

I ' . re erın ulusal vurgusu 
'"ğışnıiıti . 

'ımdi Öz dilimize , öz ~özle 
rı · lllıze knuııuk . Ağzımıu uy 
~lıyao, beynimize iyi yerlrşmiy'n 
ır çok karma kıırışık . e~ki , 

Yalıancı so7.IHden l.urtulılul. . 

Öz Tiirkçe sözlerle yazılar 
Y•ııyoruz , Düşüncem ş"dur ki 
)alıııız sözlerin Türkı;e olnıa8ı 
> !İ§ıntz ; türk nasıl söyltr, nasıl 
~•ılatır ~ Bunu Lıiltıı , ona uya -
raı.. .. k ı.. • onu oro< yapara yazı 

Yazanlar aınaca nrebilirler . Ya
lıııız cRkı, yaban<'ı ıözleıiıı yerine 
liirkç .. kar•ılığını )azanlar ancak 
lıir CHİmt, çevirme yapmış olur· 
lar ; yazı bütün ) önlerden tiirkçe 
olmaz . 

. Ü)Je ise l'iiılı· rılcıı ba~ka (top 
•oz) lf•r de türkçe olmak gerek 

~I lır., 

* * .. Yuk.ıd .. ki ~özlerim ılo~dQğ -
rıı } . · · d' I" atı ı~ın ır.. >ır de ıluygulor 

üzerindt yumuşu olan ( yüksek 
yazı ) rnrdır . Yüreklerin urunçu 
bunlarla artar , bıınlarla taşar . 
Ulu~aı vcniliklerimiıi , Denim 
!erimizi~ köşeleme•i bakomındarı 
Lıu ptk ger,lılidir. Güzel deyı . 

l.r 1 düzgiiler, aydukl•• , yük ek 
ıliiz yazılar Bu<luııun içini kay 
natacak . coşturacaktır . Ona 
ılirinı sna~ında } rni dioçlıkle , 
yeni atılışlar ver ı cektir . 

Söz! rim ~auı•ıın ki aydıodır, 
açıktır . Eskipen '· ~aııat ., d · 
diğinıiz neRueyi şöylemek iMiyu · 

rum ; kımi batı ulu•ları lıilir~i . 
nız ki lıu11a " Art ,, derler : bu 
uuo güzel , yüksek alamna " Bo 
zar ,. deni) or . 

Türkçemizd ıle lıır ( Ar ) FÖ 

zü \· ardır; .. ita , mavetA, mı ,ak 
kal,, ( yiiks•k, güzel, füe , güı; 
liik ) demektir. "Alı}ülalıi ., ~ii 

ziiode ( Ertenü ) karş ı lığım da 

buluyoruz . " daRla" " : ( Erte/{i, 
erteki , ertek ) dir . ( Eıtem . 
Erılrm ) sözünün karşılığı ise 
•· hüner, maıifet , fazilet . edeb, 
sanat .. dır . 

eden lü §•~tiak yeridir: (arık. .. 
argın ) sözlerindeki köklerin de 
karıştığı aule~ılaD lıir ( armak ) 
•iizümüı vaıclır ki " aciz kolmak, 
lııle tlmek . meşakkat ~ekmek ,, 

aıılawalaı uıdadır. Fraıısızra •·Art., 

sözünün osmanlıcadaki l.arıılığı 
" saııat , hüner . usul , hile . le· 

kellüf • olmak üzere görüliiyor . 
Yalınız kendi düşüncem, sez. 

- Gerisi 3 üncü firlikte ... _, _______________ , 
Yugoslavya Kabinesi 
Yeni kabineyi kurmak işini 

Kral Naibi Yevtice bıraktı 

Y evtiç şimdilik bir intikal 
kabinesi kurmak niyetindedir. 
il gıd 21 1 \ . A.) - SaltaQl Deıuukrat kiiylü l,oıahJOhıtrıla 

'\ aııkın iç l.uluıımııkındrr. 

! 
,-·--------~-~------

Diyarbekir de 
Çarşafı, Peçeyi attı 

Dlyarıbt·l./r: 21 ( A.A) -
Uıiıı akşam flalkı•ııi ııe Bele ·. 
dlyt'/er ayrı aıırı loplaııarak 

oııce kendi uilcleriııİ!ı Çurşnf 

ve Peçelerini almaya krırar 
ııerııılş ve bıı kararı lıeml'ıı ini . 
blk etmiştir . 

Rıilıi11 kc11l lwdııılıırı lıırıı 
{tııdaıı bıiyıik bir s r• ıı/ııçle kar. 
şılu11aıı bıı k11rarcla11 ıilıirıi 

v11klıt1dıı lıir lopfanlı yapıl<ı -
cu/dır . 

. 

Vilayel meclisleri 
birden yenileeneck 

Kadınlarımız her kuruma 
girebilecek .. 

Oğocndiğım ze göre, umumi 
nıel• l islerde kadın üye bulunması 

için hükfımeıimizce kuı oltaya lıir 
kanun layihası suııulmıı~. bütün 
vilayet nı• rliHlcrinın biıdeıı yeııi· 

lenmesi istenilmiştir. Bu yenile 

me )eni ikiııri müutehilıler srçil· 

ılil.trn sonra yapılacı ktır 
) rui ikiuri müııtelıibler, 11..u 

rultayca y•pılon ve yakında çıka 
rak olan kaııun hiikıniioe ğört>, 

200 yerine 400 olarak seçilec, k
Hükılmrtin hu teklifi Kurultayın 

yarınki toplaotı8ıoda konuşııla

rıktır. 

Gene öğrendiğize görr, C. H. 
F. Grnel lıitilıi Bay H. PekH 
biitüo kullımlara yeni bir genel 

bildirimiıı<le kadının bütün ~iya· 
~al işleıe daha geniş olarak karı~· 
lııilınasını istemışıir. 

Bu genel bildirime göre, ~iııı· 
diden soora bütün seçimlerdt 
kadınlar daha ııeniş lıir yer ala· 
caklardır. 

Fa~at kuıumları, }'Di yeni 
vilayet H belediye meclısleriyle 

l.öy ilıtiyar lıey~tlrdndı: hu iste 
ği ) rriııe getirmiye Ç•/'tırılmakto 
dırlar. 

Tevfik Rüştü Ar as 

. 

.ııl,ı I' ı·n~ l'aııl ) eı tİ<'i) ı·ııı ka 

lıı, t:) i kıırm3)a nıı· ııııır etnıi~t i r. 
\C\Iİı il i l eriılP l.ot'i loir "ı·l,il 
1 ~rııı•k üzere ~imdi· k lıir i n.tiı..~ı 
l•lıi ı·~i ku•m k ıı ' v ti ıl • ol•lıı 
'

11 •ıiltnıııel-ıı·ılir. • 

Yeni Ha~'' kil 11186 •enHiıııle 
Kar:ıı;ııv•ı ynsıa ılo~ınu~. tıılı>ili 
ı·i lklgrat Hukuk lakiiltcsiııdl' 1 

\:l)lmı~. 19:26 ıla TirM a ı !' 1928 
ıle \'iyaııa elçisi 19:29 da Sar•y 

' awı ıe lıaririyt> h:ıkaoı mıuıi 

Uluslar ku ' uınıı kon.;eyine 
başkan oluyor. 

) ti tiç ıılu•al Yııgoılav fırka 
1 ııı l'url.ımeııtıı ınalıafiliııe mcıı 
11 11 Ytı.İ 'iya•a aılauıl~ı l\ Lı, l'vr 

11 ••ııto ılı~ınıla lta;ka kiııı•el..rt• 
~~ .•ıırıııı1~111r. 

hti~ardeıiııi bu akşanıJuıı 
dvıcı lıılılioıııiyrıTgi ıııiita laaMn· 
a lıuluan \ c' ti~ ( :enrral Liko 
friıı Yarılımmı ıln dele er!rt~tir. 

llelgrut : 21 (,\. A.) - \<\ti~ 
•lıiıı · ı "I t . ••ı şu urt'llt lt'~•-.JUll r -

thı~tir: 

il ~vekıl ıe lla iciyt• bıı~ıııı 
tııiç, Sii H Urııi: lıakaııı (~e 
•raı Liıkoıi~, ı\dl .y~ Kodç, Ma 

Ye "ıQy.ıaiııovi<' '" nı:ıııl ır vr 
aıl . 1 ~ . " . ı· • 
, l U Cr :;Ytllsley l'opovH,; , ~ ~ 

" \ l'lı . ( . . .. k ı·ı '\. 1 ·,. nır ırıç- 1 n1unı ,. a ı ı 

• lluyınılılık Kojal, . iya•al Ba · 
'~t M . . . 
1 

aro"" tıt'uet ye Sknayı 
'. •ıı\'olıaui~, ekim Yaııko\İÇ. 
•len terlıiye i Aııer, kalıiueye 
tı~ııkaıı llasaD Bq;O\iç. 

eııı Bıkaular ~,at 18 :fü tin 

ı'i olııııırtıır 

2 - Temmuz 19.i2 tıuihin 
ıle•ınlıt-.i fa'llas ,z Jla,fr iye hakao 
l'g•m idare etnırktrdir. 1 

'\eni ~t.lhe bakanı 1111 wed..ii 
192·1 !leıı J92Cı ya k ılar Lir faM· 1 

la mü•tt>sııa olmak iizere 1922 

dtıı 1926 ya kadar işgal t'tıui~ ve 
lıüt~'nin murnzeııHİoi Ye l>inarııı 
İ•til,rarını ltınııı ı·dc . ek enfiJ., , 
}onu duıdurnıııştur. 

Belgrat lıor,ası 'c lıul..ııkçu 
l.r kıııııınunuıı lçi:ll'ıİ lıakaııı 
\'dimir Popod~ kalı•ııı miiclürii 
8nora Hadikal .\Jehu', sonra Jiku· 
ı iı· k hiııl'siııd~ bakanla lıcYctinc . -
oı mur v· 'onra da ll<iıı " }e \ 'ali 

oluıu~tur. 

--a;ırı----- --

L•nn n: ~:! ( A. ,\ ) 11 :;uıı 
k.ırııııı J9:ı:; ıJ,, ıurlaııal'ak ıılaıı 

l lıt•IHr kurumu kcın"'}İnı• ' l llrkiye 
ılı~ i;leıi lo.ık•ı11 T .. dik llıı~tii Aıa, 
lıa~kanfıl.; t'drı · •klir 

Namıkkemala 
Doğduğu yı·rde 

ihtifal . 
yapılaıı 

l ı·kird:ıi! : 21 ( \, \. ) lliin 
'""' 1:; dr 9•1 'ıl .. H .. I ~,.hriuıizdı• 
ılo~uıı 'annk h1•1111ı1lt11 do~uııı •'ıioii 
ınilnu"!t~lıefil~ bir ıhtifal 'aptlını~llt, 

Oknl•ldılar ~111111kkemal okııl•ii,ınıl.ı 
topl.uısrak horarları ıı, lt·diyr. IHılıı·ı· 
.. itıdi·ki rııınJ..~c·ıııal lıiılr 1 (iuuıu· 

:,ridılnıı!:, lıir ~fi\' Ü)lrv \f'1İl111h-tir. 

İlıııf:dolo l tıka lı•nılo u da hııl~ın · 
ıııu~rıır • t;t·cı· •lalkı·\·İndc, d~ lıir 
topl.ıııtı \·upıluıı~hr . 

,.-----~~ Arkadaş 1 

Karadon ve şalvar yasağının başlamasına 
8 gün kaldı . Kendine, ona göre çeki düzen 

Orta anadoluda Ökonomik gözle 
Türkiye 

ileride korkunç kuraklıklardan 
kurtulmak için bir çok 
ormanlar yetiştirilecek 

--·~ 
(;üıı geçıikı;e ve yılları aıka

ıııızıı ıttıl <'a ükuııonıik halimi;-. • 
iyilr~mrkte ır ı;eleerl.. günlerin 
pnııltı•ıı11 şinıdidPn görmrkteyiz. 

Cıınılıııriyet dcHİnİn on yılık 
pilaııro•ıı rl'sıııi istnthtiklcrle m'm· 

lekrlin her tarafına yayıldığı iı;iıı 
lııııılarılan siiz a~mıyaeağım. 

-----. -----~ 

A;'llKAHA ( \k§aııı )- Fırka 
;;ruh ıoplantı.-ınıla oı man larıınız 
hakkında yıpılnıı konuşma hii -
yük hir elır nınııyrtle lrnrşılanmı~ 

t r . Bn me~elrnin rhenımıyetini 
anlamak içııı rııülclıos slarııı ıa 
porlarıııa hir göz atıııaı.. H•tişir . 
Hir ıııiitelıassıs raporunda or 
m~tı5ızlık ı iiziiml•ıı ort a Arado · 
luda kuraklık hiikiinı ~iirıliiğiinii 

0(i,·lüyoı Miit t lıa~sı• kuraklık 

ın;ntaK•!<llllD gittik~e gl'ııtşlİ}t' · 
ctğinılen lıalıseıtikt<'ıı ~ııoın yağ· 

rnuısuıluğıın lıiı ııc1İt'e8İ nlaral.. 
~akarya sııynoıırı azlığını. yptığı 

tecrübelere H lıesablara ılayanıı· 

rak •iiylrwektedir . 
Haporıla , orta Aııadoluıla 

ormau yeti~tirilınrzse kuraklık 

salıa8ıoıu geni~liyeeeği , yağmur 
yağm:ı ni!hctinio ~ittikçe a~ala · 
cağı ve ilHide orta ı\.oaılol uda 
ziraat işleriııin çok güç olacağı 

"Her,, 
Sözü Türkçedir 

" HH kimıe , her iş , her yer, 
her çağ ,. deyimleriode olduğu gi· 
bi öıed,nberi kullanageldığimiz 

" her ,, sözü Farsca sanılarak bu 
güolerde yaz1cıla11nımn bunu kul· 
lanmıılılao çekindikleri göıülnıek 
ledir . Bu söz ise bubayik Türk 

çedir. Faısç•ya Türkçedeo geç 
ıııiştir • Bu laf Altay Tilevütleri 
diliDde'· Ar ,, 

1 
Çovaşçada "Hu,. 

kılığında olduğu gibi . Tu~gıız di 
line ıle «Huru ıı biçiınindr geçmiş· 
tir . 

Tilvütl.ria şaman dualarında 
T d1t1tya ksr~ı " ar teb. gezi o biçip 
sılgan .. deııilıııektedir ki " hH 
yayını yeıini bitirip solıın ,, demek· 
lir . ( 1 ) Ço1&şçnıl. " barbar ., 
lıeı bir ( 2) drmtklir . Tür l.çedc 

kıılul.ır ( 3 ) kimi oymaklurcla ve 
kimi yt'rlerde lıio ıbirıniıı yrr ler in 
alırlar : " avuç - uaç, ağrı 
ıarı . Y•Şlı) rşir , yışın - yeşin 

•auçmak - çeoçm•k ,, gilıi Höy 

lece Çova~çaııııı " Har ,, sözü bi· 
ıim halı Tiiı kç•nıızde " hrr bi~i 
mini almıştır : Far~~aya ıla böyle 
geçnıİ~lır . 

Bıınlaıa göre " fı, r ,, i:ı Tüı·lı 
çe olduğu •paçıktır ; yaz:ıeılarınııı 
b.uşkusuz , rekiomeksizin hnou 
kullıı11ahilirl•r . 

Y . Ziya Özer 
t 1.ı-ıkı~elıir ~ayla\ ı 

(1) \lı"' ıileviiılrri ~ııııııııı ıluHlan 
:'. 10 

ı :! ) ;:-ııııal 1 iırl..~· ,inılı· 11•11• tik tfı,, 

r.i,iklıl..ln , H.ttlıılf , :-,, l ~:; 
o • 

f :1 1 \ awlll' ( ,ııdalı lıarl ) kıı "' 
d.ı <l.·1111 kıir . · ~ Kulal ., in..:;.nıuia 

-.ad.ı d:uı nzll\ dur . " h.111.UJZ ~· : 

t ; uu~oıııt1• lh·ııu·k ol 11 ( !-iaıl.ı ıı 

Üeirf , FrunoııZt•a111n l..on:-oniylı· l'iiık 

çeuiu ·~ kuzuz "unu kar~ıla~tırııııy 

-Ulus-

Ziraa b~nk:ısı buğday 
alı; or muş. 

ameli hir "ııırlle 8tılatılıuokıadır . 
Zir.at 'rkıileti ileride lıöylt' 

lıir ft'lıikrtle knrşılo~mnmnk iı;iıı 

ornuııl:ıı lu l.kırnlB ı eni l..nıııııı 

lıazırlamakı:ı lır . Bıı !..anıınıl:ı 

lııllı.s , a ,·eni orman \f'fİştirilıııe . . 
;,ine dair ıııııclılı:"lcr lııılıımı·altır. 

Kaıııın lıazırla,,ııkrıı orıuan 

larıl.ı kesim i~leoi <k ~ıl-ı ,.ıırl'lle 

koııt 1 ol t'!lilııı~kıedir Antah:ııla 

rulıiial lınriciııe kr iııı \ R)':ıtı ıııii 

essr~lcrin ıııııkaı·drl.ri fesh~ılil 
ıui~tıı· \):ını-ıga giıltn lıir lırvrl 

ıle Ziııgal şirkt'tİııiıı ıııııkawlrı r. 

ne ıler<ı'<') • f..aılnr ri:ıyrl t!Iİfeiııi 

tetkik eını kteılir . 
.l\lütrlı:ıs•ı•lara giirr orla \na 

dolunun lıoyati elini aıtırınak. 

~İraatıııı ılalıa ziyade vrrimli hir 

lıale koymak i~in milyonlar sarf

ederek orman Y'tiştirmtlı ıa~ım 
ılır . Hıı , nırıııl~kette yıpılarak 

işlerin bA~ınfla ııdmrlidir . 

Yağmur 

İki gündür yağıyor 

Bol Vt' sürekli olaı•k ilıi gün
dür ovaıuızın ber yanma yağan 

yağmur , içi üziintüde olan çifçile 
rimizin yüzünü gülılürmilşlür. 

Huvnnın ıııtgun oluşıır.a l•akı 

lıısa , yAğmurun arka~ı kolay ko· 
lay kesılıniyeı·eğe btııziyor . Um:.ı 
rız ki ulu Tanrı , bıldır oldıı~u gi 
bı bıı yıl ıla alayımızı srviocliref·ek 
bol biı iiıiim vrı'>r yıırdumuza .. 

Ata türkün 
Kayseriye ilk ayak bas

tığı gün kııtlıılandı . 

1'.•ı Stl i : 21 ( .\. A. ) Uıiıı 
\l•liiı l..iin uıiiı·nılelı·ılf' Kny• · ıİ)P il!

uyok hıt"ıq~· ı ~un İtli. Hu dtJ!:ı·rli ~ü 

nii kııdul.ıoıuk it·in dürı ~~t'f" flolke
vinılı• ,·aıul:ın. ı·o~k.un ~r111iklı~r ~·u

pılıııı~ur. 
llu~l1nliıı lıii' iiklii~iı ı~i11 !'Iİİ) 

lrıu·ıı ,.()zlı·rdı·ıı ~onra, .ı\rıuiirl~ ,a. 
zıbın ~iirlrr okıınıuıı~, tt•tnoeil L.onıİ· 

ft•8İ ırııı~il \4·.-ıni::\ ınııit'\İL.i konıiıt·~i 

ulıı"'ttl rlirküh·r çııltuı~ µ:rıh;I~.- zc•\· 
lu·k \·4· nlıt"'•ıl o\ ıuılnr O) U;unı~lnr

ılir . 
'J oplııuıı 111'1' lıir ııj!;ızdıııı <iİ) le· 

ııt•U (~uuıhııriyt•l 111ı11~1 ile· hilıui~tir. 

Öz Türkçe Aydıık : 

'r 0 11111. hııgliııkü lıalimiz<leu 

" gi ri~ı iı.ıinı i1 lıüyii k ~anyid rıı ve 
ılıııoıı lt'ıllıirlı·ıılen lıiraı. ~Özt' gi· 

rİ~t'f'tğinı. 
llıribiriıı• lı•rzenııyen Cabri· 

k:ıları. yuııluıııııznn hışka haşka 
'tı leı-inıl• ;j a•al \t' iikonomik 
ılii~iin<'l'ıİ\ 14• l.:.ıırnıağn b:ışlarlık. 
lıı. ııııı~tıılay1t·ı~ı olan Kayeeri 
ılokıını:ı fııhıil..u~ı altı ay ~onra 
çalı~ııııya lıa~lı acAklır 

Diğrr ılııkıınrn, iplik, t·am. 

b.ıi141t, kii!..iiıt gilıi lalırikaluımlz· 
ıl~ hirilıiri urluısıııılft aı;ılacak ve 

ııırııılrketiıı kü~r, huca~ııııla ko
lıı kı11 vetli vı• ıırn eren ynrtılaş
larııuızı ı~irnlr 1e t;t'Ht~iııde ço
hı l..<;Ot'll kin 11111 ı.;iiuemli rec,•kıtr. 

Çifl'ilil.., rkinı ıaziyeıine ge· 
lııwl': ~ı.n.11 ltıllıirler, ~ıuayi led· 
hirleHlcu az ılı'ğilılır. Meydana 
grtiıill'n ıirul l'tı•fitii~ii açıldığı 
ıııııulen itihareıı i~i tıılebelerle 
dolrııııııur. 'ı urılıın lıer~tarafın
ılan ko~up ~elrn lıu ı;oı·ııb.lırımız, 

hüyiib. hir dıı}'gıı ıe inanı§IR ÇB· 

lı ıııakt11ı!ıd~t 
Biıl.ıı; stııe Mnra memleketin 

lıer tal'afııııı y.ıyılaeak olan lhu 
genç yııvıular. üjlrerıdikleri bil 

gileri yaymaga ve tatbika başlıya· 
rnklaı dır. Bu TiiJ.. çifçileıi için 
yrni hir drYir vt ıliiııiiııı noktı~ı· 
ılır. 

Hu lıilgı \Ol'ukları, hu meslek 
erkıinilıaqıleri ~ade tahiatıo IUt· 
fuuden de~>il, bilııi kuvvetile az 
Jlİİn lcr it;iodr ııC"lcr meydana gelİ· 
rl'<'el..lrıiııi \e nasıl lıir iııkilip 
y uııt &l'I kların 1 ~inıfliıleıı tll~R\

\ llr elıııek ıııüşkill değildir. 
Dış atı~larıruiza ~elin('e: .Fır· 

k11uı1,ın alıııı~ nlıhıi{u tedbirler 
sa 'eHiııde Tiirkive acııouıı en iyi 
rnziy ~tiııde bu lmıııyor. Kilirink 
aıulln~nıalarının yurdumuza le· 
ıııiıı <'lliı;i fayılaları izaha lüzum 
yoktur. Filiyat bmıu İKbat etmek· 
lı'dir. 

Mer•İn liıuaıııııı yapmak iı;iıı 

l.arşımıza ı;ıknn yahaııcı lıiı §ir· 
1-t>t bedeli oulırt enede füleo
mrk \e para ornkabiliode pıı 

nıuk. keza Ere-gli liuıaııını yapao 
iatiy•n ~irket de aynı vadeyle ht> 

- Gerisı ikinci firtikte - , 
Acılarım ' • ------. ------

Cöliılı.•ıı rıliwı kara /ııı/ııl !J<1111<1r11111 lrnplcıılı . 
1'aıırı yıicıi /ıı 11/l,ı/lııw kııı111ıs111ı sapladı : 
İçi1111frkl 1111:/1 /ıl'iı,.f; 111ışıl, 111ışıl ııyıırkeıı , 
.'iı·rıı/rı lııpıı !flll'l'ftlııııfro /l('/llltlı/1111 p11/111ılı .. 

• .. * 
Gdel'l'ı/111 yıı111·11r ııı·rı•ıı rlııııyııslfr yıışurım. 
lluç/ıı/; /ıi/ıııc: , !JOl'lıl11111ılıı11 ıııirı• ıln!ilar 11şıır1111: 
U//.11/ıırııı !Jıldı:/ıın her yıiıı !Jaııar l/11r11rkeıı. 
ı; 1i;:ı•y ıılaıı rııyı•llı•rı· !/ıiı·1•1111ıeıfrıı şuşıırım .. 

• •• 
/Jaıııcırlıırıııı s111ııışlur111 kııııı il<' dolııdıır , 
lİ!J!fllrl11!71111 l'l'<frıııllı/I /ıl: o: Tıirkıiıı lıııyı 11/ıır , 
r!öıı/ıimıl!'kl aşk çlçeı/I flll:le11111/ş lıııyıir/.;eıı ; 

ıııiu l . 1 d' ". . ' ı · " oıı~ er ır . ı eııı ... a ıınc-
~91.i Hadi kal mulı ı le ret fırka

lı an bir mıimeesil Kojlıl ve& 

C 1 l ~ak : 21 ( A. A. ) -- Ziraat 
ver. ezaya çarpı ma ... ll.ınku,, ııılında ,.hin· alıııaya lıaş 

Uıılıçı·111i:<' yu!Jı111 yıı!iııııır , liar , jirlwu , doiıııiıır . 1 
20-12-9.14 Zeki Anlusal 
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Flrtllr : Y-

Kızıldağın çi~e ceylanı 

Kaç kaç ydıydı . Şıra biriken ı 
Eriheniler, Fraaııılardan yüz bu 
hah çat çat kiiylere aralıksız bas
kınlar yapıyorlardı . Bundan ürken 
•ajtller g&ç edip yakındaki Kı 
aıl daja a'lcalannı vermiolerdi . 
Eli ıilib tutabileoler k6yleri bas. 
kaaı çıkacak yatılana geçit yolla 
rllll beklemeye l'iderlerdi . Her 
ubah Kızıl datdın k6ye inerler, 
liwye kılmaz bir ıürO yaygarayla 
dönerlerdi . Y aiı filin k6yü hH
mıı , filin •tayı esmı§ , buraları 
de baımayı tHulıyormut .. Bil
mem daba neı elerde neler ... Bu- j 
Da• flaıllue alayçıklar bozulur, çorl 
çoculr, kan kızan birbiriue karııır. 
IClzıl dafda bir curcu!I• kop.rdr. 
Fakat iZ ıonra orlahk gelip geçen 
bir aelden ıonra durulan derelere 
dönerdi .•. 

Ben ve ben çatdaki çocuklar 
bütfln bu durumların Çt!tialiiın

den uvaaız ojlaklutmızı 6olerimi· 
ze katar Kızıl dıfıo yeeil etekle
riade otlatırdık. Ôjle olunca-ot
l•~lan oluklara aetirir arkaca 
yabnr , bizde ç6keltlderimizi so· 
k•mlayıp koyun kuzu oyunuoa 
baılardık . Datda oynatırken lb
tümllzden biı t•yyare uçea bez 
pmlelclerjmizi oaa doiru ıerer 
uçmıjı kalkııırrlık . Yumruk lca 
dar kafamızla da bunu ona lcar,ı 
bir alay aadırd,k . O çaida her 
.. )' bize tatlı l'elırdi ... 

Bir ıün ben öbllr eılerimden 
aJrılıp daha uzaklarda bizce belli 
lmıyan Kuzoluju bulmuıtum . 

Arat;la onlardan ayrılıı otlıklui
mı Kuzoluta •rkaca yahrırdım .•. ~ 
Bir ı~n gene b6yle oğlalclarımı 
Y•J••t Kuzoluia arkıca yatırmıJ
tsm • Bu ıırada mızılar aras1ndaa 
bir çift çönez ceylan Javrusu pey· 

ftldu . YlrftJütlerindeo belliy-
• ili bunlar daha yeni doimuı· 
.l.rdı . Ojlaldarı yadırgamıdıla;, 
Otup ~oğru .eliyorlardı , beni 

alfü~ce bakıtıp kdçtılır . Fakat 
bu tor çifte ceylio yavruıunua 
bendtn kaçıılannı yakl•tıta yor· 
dum. 

Arhk oradan ayrılmıyordum . 
Ceylinlar kuıluk oldumu mazılu 
ar11~nd•n peyda olurlar. Oğlaklara 
lrar11ıp oluja gelirlerdi . Bir kaç 
ke.ı bunlan lıovıılayıp tutmak iste· 
miıtim. Bir ı6r lii bana yaklaşmak 
lıtemıyorludı . Fakat gUn geçtik
çe torluklaranın ıilindığini seziyor 
dum . Bir ıün koyun koyna uyur· 
ke~ dıti ceylanı yakaladım . Keçe 
kllibımı batına geçirip bunu bir 
laayb okıadım . Sırtanı keıiyıp 
gizlerinden 6pt0kçc , sırtına ya· 
bu eJi dejmiyerı Kızıl daiıa tor 
«:eJ~ı titriyordu .. Birıiln bir ta 

llııl'- ptirip erkeii de yakalamıı 
B•alar1n baılarıaa kırmızı 

kiliftıl• aaluılar yapıyordum. 
Gittiqe benden kaçmıyorlardı • 
Hu tı-tup ıırll4irını kapyıp göıle
riade• 6ptülçe giizl rini ıözleri 
•• dikerler bir haylı ~akarlardı. 
Bea o J•"'1 bunların ne demek 
lttadikleriai aalıyordum. Kim bi · 
llr bengi kınh kurıun bunlara ana· 

r1ndan ay1rmıtlı . Gerçek anı· 
naı Jİtirmiılerdi . Fakat Kızıl 

4Qın Kuzoluğanda baldırı çıplak 
~lak çobaaı bunlara bir ana, bir 

ardet olmuıta . Çı~ çat bunları • 
leaden daha çok dOıünceh bulu 
Jordum . Arada yafı elidelri fara 
dolru baklllrl.rını oradan gelen 
tlfek aealerine kulak vudikleriai 
llrürd&m . Anlıyordom ki Kızıl 

d•iın kara ıözlü çifte ct-ylinı o 
llnllu acıhfmı bendru daba iyi 
ka•r1yorlardı . Guçek bu yurdun 

yi yokduki o ıünün acılığ1na 
tatmamlf olıun ?. 

Kızıl dap kızıl tııtart çıplak 
a,aklırtm• takıldıkça bir ıava 

llf>hJorlar aanırdım ... J 
Bir ,aa uyr1 qlm .. tum . •y l 

rta+•• Mtil , cerl•Dlllnmd .. 

ayrlldıtıma yanıyordum . Ahıık 

olduklarından otlaklarım Kuzolu 
ja aitmiılerdi . Benden bir yaş 
büyük olın kardeşim oğlakların 
ardıncı kidfp ce)lınla11 glrmöı
tü . D6oü,te enama anlatıyordu. 
-Bir çift ceylın oilekların içia 

de peyda oldu . Olatedek g"ldi 
ler • Tlim etrafa bakıyorlardı .. 
Beni g&rünce kaçmak keçmauaak 
ara1ıada bir durumla bakıttılar , 
sonr• biı. biriyle koklııarak uzak 
laıtalar Sıb•h erken onları vu 
racağım. 

Kerdtı;me olanları anlatıp yal· 
vauyordum. Fakat o lrafa1ıoa koy· 
muıtu . 

- Haydi ıea ıanJıj'ıaa yaD . 
Onları ne yıpacak11n • 

O bir eabab otlakları alma 1 
dan yollaamııh . Kuılukkea döo · 
dü . Elini boı körOnce ıayrılık· 
tan kurtulmuş gibiydim . anla 
hyordu: 

-Ceylanlar gene geldiler . 
TOm gözleri etraftaydı . 

Burada beni g6r0p bir hayli 
bakıttılcr. Çalcmalclıyı çevirdim . j 
Bir tüfete bir hını baluyorlardı. 
F ıkat bir tOrlü elim tatupta sıka- 1 

mıyordum . Sonra koklatıp yü
zllnlcoyu kaçıfırlcen takılattım . 
Önümde bir yıjıa dumandan 
baıka bir ıey yoktu . Sonra da 
(•ceba neye bakıyorlardı) di1e de 
aaama ıoruyordu. Ooa ~ dfdim ki: 

Onlar 1&na o bakıılarıyla ıu· 
au. d~mek İ8iemifler . Eğer yi
ğitten elindekiai bize dejil yur
dunu saran r•iılara kullan. Kar 
detim (eıaah) diyordu . 

• • • 
Bir gece sababa karıı kalaka 

da bir çıihk koptu. Şar y6allo 
den ardı arası telmiy~n tllfek 
aeıleri geliyordu . Geae •l•yçık 
lar yıkılıyor ı çadular ar .. ıoa 
ıokuluyoıduk . Telif ıittikçc 
&rhyor, çıilıldar kwl kayalara 
çaıparak tekrar kulıklaumu.e 

trliyoıdu ~ Geoe eranlar batla 
mııh . Kuılulc ıonu bir atllnın 
geliyor oldul(unu a6ylediler . Kiğ
beci yolu işte buna deoirdi . 

Emmım ataodaa zor indi. Ka· 
mu bafıDa birikip : 

·- Bu or, diye ıoruyorlardı . 
O anlatıyordu ... 

- Bu aece Hhaba l&arııydı. 
Ayazdan donup oradıki azap da 
mıaa çekilmiıtik . Mrj-er yaiı bu 
gün içiu bir b11kıoa anıkmıt 
y aıı öocüleri luııiın •izmı ae
lir Jl'r . Bakarlar , bizden bir aeı 
yok : Rut ıelc ilerlerler . Tan· 
rım yollau gerek bu sırada ön 
lerine bir ceylan çıkar . Battan 
deli .Fraoıız itleri Ermeniler bu· 
na ateı açu lar . 

Bu kurun hemen önleı ine zor 
lathk . Bozgediklerde arkalarrnı 
sararlar , Hunları Kıııkta bir ki 
rit kırdık , bir kiri§ kırdık ki rle 
me ıitıin . Bir daha çorbacalar 
ıardın bir adım bile atamaz ol· 
dular ... Kmlı kızanlı baııoa bi
rikenler , 

-İlibi ağzına kurban olık da· 
ba ne oldu ? Bizdende vurulanlar 

nr mı dıye ıornlarken hen de 
gerçek bu ceylan benimki olma· 
sın diyordum . 

Emm'm azıkları ıhp yollanır 

krn beni de g&tDrmt1İ için yal 
vardım . Yalvarıııma katlanamı

yan rmmim azıklarla beni de 
beyğire sardı . Bet altı ıy ayrı 

düıtUğOm lr6yüme kavuıurlcen 
içı mde kıvınçf • lcarııık bir sılcın 
h v•r•Jı . Savaıt•n d6neoler ala· 
na bitikmişler sen ıu kadar ben 
bu kadar gl~ur 61dürd6m diye 
bırbirleriyle çekitirken birisi de 
ıiz dejil ıawurları tim o ceylan 
kırdı diyordu .. Biraz sonra Boz
boyoadan bir kaç upk daha gö 
riittdi • Gelenler çeat.lal'la bir 

Tftrk Sözft 

Ôkonomik gözle 
Tllrkiye 

- Birinci (irtlktnı artan -
delinin Arpa ile ö4enmeei prtile 
bükümetimize müracaat etmi~tir. 

Bu hususa iit tedkikini hü 
kômet yapmektadır. Binaenaleyh 
çıkardığımız pamutuıı azlığı li 
z•m ihtiyacımıza hile kifi gelemi· 
yeceği anlatıldığındın, mıkd11n 
nm arhrllmaeı etrafında yeni 
tabirlere b'at vuruldutu, ktt'i ne 
tİc<"lue varılmak ar~fuinde bu
lunduğumuzu öğreniyoruz. 

Şüplae yok ki pamuk ;,J,.rin 
de birinci dertceıle S"yhan mın 
tak88ı gelir. Buıada ötedeoberi 
çifçiler pamuk ekimile meşgul 
durlar. Bunun incelıklerini her 
yerdtn dıha iyi bilirler. Artık 
yurdumuza gönenmek gü•e§i 
doğmuıtur .. 

YDce Betbakaoımı:ıı lemtt 
inönünln Cumhurıyet Halkevia 
d• verdiiilbir nutukta, dıı satış 
larımızdan bahseder ktn memnu· 
niyetini bildirmiş ve oımdiden 
yirmi iki mılyoo liralık mahsu. 
litımıza mÜ§tNisioin mevcut < 1-
duguou ıöylemiştir. 

Bu sözlerin drrin mioisıuı 

ve bir olgun devlet adamının 
bizlere neler vıdettiğioi sevİQC 
lerle dinledik. Bu sözleıin mioa 
aını izah etnıt k için ancak ıunu 
diyebiliıim: 

Ne mutludur Türklere ve bu
rada yaııyanlare ... 

($AR SAVALARt J 
• 

Gazi Pafa 
Okolundaki ikinci 

mUsamare 
Gaıi Pap olcu1unda koru

ma ~ urolunun hı11rlıdıtı mili•· 
mere perı,.mbe ve cuma ,Onleri 
verilmiıtir . 

Mü1&mtre çok ince lcuvaaç 
ile htzarlanmıı ve ıelen1ere et· 
inceli saatlar ğeçirtmiıtir . Müıa· 
mereye ~20 kitilik bir gurubun 
İaliklil martı ile batlanmlf va 
çok bet•ilmitıir .. Süheyl~. ~lk-

1 met, Halide , Çin ve Deoııcıler 
daD&ı yapm"lar çok alkıtlınmıı· 
lırdar . 
Sonra talebe Y rıil ayı teruıil et
miı ve e• ı_,nra içkinin 101 oca· 1 

ğında yaphiı kötilBğti ıöatuen I 
çok gOz• l canlı bir tablo yapıldı. 

Gece aaa t on bire udar ıll· 
ren mllıa111erede bir çok numro· 

hu d•ba g&ıtuilmit ve l"'lenler 
sevinçle ayF1lmı1tır . Muaamueyi 
özenle ortaya getiren Sedadıo P,· 

lini ıılnp kendiıiui "utlıymca: 

-Bu bir şey detil . F..ğer bu 
yapılan itle 150 yokaul t•rebeyi 
S Kinunu11ni bayramına ıeydi -
ıehilinem uzun büyBk bir lcuvınç 

dayac•iım . 
DiJe bize temiz ve özlü bir 

karı•lak verdi . 

Soy adı 
Adana Saylavı Adaııa dotum ve çocuk ba· 

D•m•r Ar1k lnm n i b.aıtabibi Zeki Besim 

"KUltU Ü Ö TUrk e· · ötedenheıi eoy adı olan "Tekta,,, 
r,, n z c; 1 kullanmaktadır . 

si na olabilir Doğum 
Yirmi bq yıl kadar oluyor ki 

11Kültür0 ı6zlleü dilimize ıldılc 
ve kııııhitnı Arabcadan bularak 
''hara,, diye yıUerca kullanıhk. 

Gerçek ''KültDr. aküalln 
topre~ aürmek mınHına karıı
lığı Arıbca "bara,, tır . Ancak A· 
rablar. meçaz manaımda "mede· 
niyet deterlerinin topu olarılc 
"hars,, sözünü kullaumıyorler . 
Klltlir ıözOnüo Türkçe kart•lıiı 
lüıat maan11nda "t•nm,, dar . Ta 
rımak topraiı sürmek , tohum at· 
malc demektir . Bugiin bile Şaı ki 
Türkist•Dd• Kitıar ıebrinia sija 
doğuıunda büyük Tarım oval'ı 
(Ziraat ovaıı) vard1r . Tarban 
(çifçiler beyi) Tarhına da .. tarı,, 
k61ıOnden ayıılan ı6zlerdir. Böy
le olunca "Kllltür,, ı&zDnün kar
tılıiı "tarım,, olmak gerektir : 
Türk t1rım1 , Cerman tarımı, L•· 
tin tarımı gibi . 

Yc11i adam 

Nazilli pamuk istasyonu 
NaY.illı p•muk iıtaeyoou için 

Fransadan bir çok touhm ve fidan 
getir tilecektir . 

ıey umışl&rdı , içlerinden biri : 
- Ha yavrum ceylanı ıirüo 

Çıklıa yat . Yıkın ocalcl.rı kızı 
hn düze ıeldik ki bu ceylır di· 
kili duruyor . Bizi g6r6nce hiç 
kaçmak istemedi . Tüm bize ba 
luyordu . Aii kıyma dedi amma 
o kuruuadelc tüftğim patlamııb. 
Bugün6a utlrnıuna iyi bir tölea 
yepılım . Gerç,.lc , bu ceylan bu 
ıtıoün ulkuıu için ne aıil bir kur· 
bandı . Bakhm benim diti cey
lanımdı . daha •ı••ı ıilinm••İf 
lnlları yıldır yıld1r , g6zleri dob
doluyrlu. 

Kızıldıtm tor çocuiu ! Belki 
o günOn utkueuıa kurbıa gitmek 
için yolun üstüne çıkun . Belki 
de yaiı lcuııunuylı giden eıiae 
kavuımak için .. Fakat ne olure. 1 

olsun kara 16zlü tor J••ru ıeo 
seni yerlere seren o kurıuıı oedir 
bilmiyordum .. 

Üıtüne tilldlm , Y•ılı ıözlc 
rimle dolu r6zlerindfto biı dıba 
6pt6m .. 

Mahmud Turay Akçalı 

Adana Dotum doktoru z,ki 
Beıim T ~ktaıın bir luıı ve Tüc
cardan Oıman AlbKulacıa bir 
oflu dojmuıtur. Ana H babala 
r1nı kutlarız . 

Beğanti 

Viliyelimiz evkaf ı~b ıi Miı 
bıhD ge' el itlerde özenli çalıı 
maıuadaa ötürü evlcaf geuel lebeli 
ğioce ktodısioe bir brğrnti lsi
jıdı ıöaderilmiıtır. 

Gelenler 

Adana 11ylavı Da•ar ile p 
Zf'hmizin idare leb~si Cotkun 
ıa11mıza döamüştür . 

İzin 
Namılc kemal ilk okulu oku 

tanlarmdan Kevsere bir lıüçuk ay 
izia veıilm1ttir • 

Ayın tarihi 
9 uncu sayı çıktı 

Ülkemizin ve ıcuonn ltir aylık 
olup bitenlerinin 6zl8 va unutul 

mım111 ıeıekli parçalarr11 derli 
toplu g6zümüzlin önüne loyao 
" AJın laribi ,, kocaman bir bitik 
bBJüldüğUnde çıka111hr . 

. Dil kurultayı ve onun çevre· 
ıinde ı6yleuen ve okunan sözler 

biüiin sonu11da ayrı bir parça ola· 
rak ahnmıııır . Okurlarımızın bu 
dtierli bitikdro idınml'lerini 

6iütleriz . • 

Çocuk esirgeme kuru
munun telk•Oatlar1 

\:ocuk eeirıem" kurumu ıarafan· 
dao hıaarlaoıo 46 Lükı ,. tebrik ıel· 
gı al kiallaı ı eureıi huıutıiyede Viy11 
ııada baııuı'mıe çok zarif ve eüelü· 

pür . Bu kiıtlar her ıelgraf merke 
zinde· bulunur • Tebrik lelgrafın11uo 
bu eiielü kaatla nmbeıabımh veril 
mrsiai ietf'reeniz , arzunuzu ttlgraf 
mewuruna eöyleyi11i& • Telgr11f ücre· 
cinden baeka vert'c .. giniz 15 kurttş 
w11kııadınızı lt>nıin rdf'r . Bu @urelle 
hem çocuk eeirgemr. kurumunun 
b11kwakı11 oldutu kimsasiz v~ f 11Lir 

r 
•vrul1rua bakrnıma 'ttrdmı , lıı 111 1 

ıJe ı"lğr11f mı~ı Çf'kl iA!oiz Hta kar~· 
dı fasla eay&ı göettrmit olurauauL 1 

lamel lnönü 
Kabinesinin istifa şayiası 

yani ştır . 

Ankara : 21 ( A. A. ) - lemet 
lnönü kabinf'einde her hı.ngi bir 
ınl11fwamazhk çılua&ıoa ve kabiur.· 
oin iı&ifa etli&ine dair çıkla taYia 
lırao ıemımt-n aeıl11z g}duğunu 1te· 
yana Anadolu aJıneı izinlidir. 

Kubllay 'bidesi 

lzmir : 20 ( A. A. ) - Mene· 
mtınde dikilen kubilıy ibidrıi ayın 
16 11uda C. H. fukHı genel katibi 
Rr.cep Pekeria bir ııöyl,.viyle 
açalecakur. 

Sayın bir diş doktoru 

Erziac:an : 21 ( A. A. ) - Oit 1 
heJdmi Da>: Adnao, ııbıilde bulunan 
20 fıtkir çocupn derı4 senc~ıi şouuna ~ 
kadar öğle yemrklerini temin etmit· 
tir . 

Göçmenlere 

Yapılan yeni yardımlar 1 

·-- 1 
T ekirdal : 21 ( K. A. ) - Göç· 

menlf're da~ıtılmak Dzere Ziraat Ban· 
kasına yeniden 870 ıon tohumluk 
ve 500 ton da yemlik bugday gel 
miııir. Göçmenler ıevioç içinhdir. 

Uşak : 21 ( A. A. ) - Nüfuıı 
yazıruaoda Viliyette 10'2 bin kiti bu 
lundugu ınlaııldı • 

Aydında Kubilay günü 

Aydın : 22 ( A. A. ) - Ev, dev· 
rim kurum11ta karbını Kubilay için 
yarın bir ıoplenll yapacalllr. Top· 1 
laoııda büyük ölfiotin rrdf'mliklf'rİ 
anılacakur • 

Yurdda 
Kadınhk kalkınmaları 

va Saylav seçimi 
Ayval.k: 22 (A. A.) - Ayva· 

hk Bayanları dün foka salonun· 
da bir toplaalı yıpmıılardır. Bı 
yanı.r, ulusal ışleada crl..cl&lerle 
yürümek için Fırkaya üye yazıl· 
mak gerekliği üzerinde konuş· 
muelar ve Tfirk kadıahğın• bu 
yollan açan Atatörk'e minnettar· 
hklırını bildirmiılerdır. 

Antaly~ 22 (A. A.) - Helk
evinde kadınlı ~rkekli bir topl•n· 
tı yapılmıttır. Toplantıda etki 
çatlarde uğus ve ülke itlerinden 
uzak hıttl güaeıe bıle yüzüoü 
ıöetermek iaeai olmıyan 'füık 
kadının acıkh durumu anlatıldık 
bu sonn, 9imdi her i§lt~ erkt k· 
leıle beraber çalıtHb•laı· k için 
keodileıine acilrn yolda durak· 
lımakıız1D yilrGmeleri ıerekliği· 
ni bildirmiılerdir. 

sevrimin ba • 
ıörmerıizi ~eliler 
suoanm . ıf ertf•r 

1- Geç.O 
ildea gelditl kılık 
brlli bir reı'cia1' 
kinıo 6nünde d 

dıiını ı&rdftlD ~ 
rahaı ılıyor CPJ'."' 

Bakdım ki : iki 
geniılığinde 
bı pçısını• orta 
ince uzun açık 
it damanl., 
abanmlf , bet tJli 
ı•ı kebab , d•• 

1ararak ı,tıld• ' 
Bu lcomilc ma• 
için fototraf• 
zara idi. Fılııat
tarafındı of111'11 

tabın taban• ıJt 
kaalar ; la•lklll 
kındaa alakadat 
fa.liretine ı811ki 
citer kebabl 
pititilen yerili • 
yeriD ayrı ol••,. 
derece bakı1••11 
Şimdiki ••sİ,.tt• 
fUlb güzelllliDi 
pitiriltn cıjerler 
mlltlerilerin lk 
ıaretiyle ,.çtek 
lıtlıiı için 
Bunun çarelİ•• 

ı - Me•lc 
ve en güzel ye 
aababdaa ı 

gtce yarılarıP• 
tukalariyle h~ 
cenin...,· 
ıunda yartt 1 
\'e dükkln ö•aee 
zan, kova.,. .. 
zaralaraaı b• 
gibi lcubauyorlat 
lelerdea oldakçl 
den beri bol old 
zancılır ır•ll 
)erleıdirıl,. 
lar harab ol•• 
hem de gDrültl 
matıaa ve fıkıi 
Bunlar1~ bn.~~ 
i 'i terzı'er ın-: 
le de memlek 

En büyttk haklınn:ı kavu§ın 
Bıyaolarımız çar§ıf ve peçeyi or· 
tadın kaldırmık ve hu i~le nğ 
raemak üzert' aralar ıada bir komi· 
te kurmuılaı dır. 

Aydında dil toplantısı 
lkurumu 

1 patlatao, g&ıl; 
manzara ort• 

Ayd1n: 22 <A. A) - Hılkevi 
yeJı güode bir dil toplantısı y•p· 
mayı lcararlaotırmııtır. 

Toplınıılarda bir dil durumu 
üzeıiude konuımalar rapılacık, 
6z tDrkçe ıözlerin tezeleo yayıl· 
mHı için çıhtılacaktır. 

Habetistan elçisinin 
bir bildirimi 

Pariı 22 ( A,A ) - Habr111 
tan elçiliiinin bir bildirımiad 
1908 yılıudaJtelya ile Ha~tan 
araaıİada yıpılan bir anl•ı"9•r• il 
re Walval'1n Habeş toiırald~rı için· 
de oldutunu ve bu yerin deniz ke· 
narından 400 kilometre uzakta 
bulundutunun tubil edildiii bil 
dirllmehedır . 

Deniz anlaşmaları 

Tok)o : 22 ( A. A. ) Ja11011· 
yauıu Vqiagton ıoala1m11ıoıu bo· 
zulmu olduğunu bir tel•rıeflıt \ a· 
~ingtoodıki Japon eefiri M. Saitoye 
hildirmeei beklenilmektedir . 

3 _Oto 
beı altı beasl• 
Uükllaolar111• 

içia üıerleıi dl 
mabz ... olerio 
miyorum. F• 
ikisin de•• ..... ... . t 
11n111m Et• 
lır mrnılekel 
y almaz anı? 'I • 
çok iyi olur · 
felaket ; dut 
mezl 

Bug&o .-_,.il, 
öğle ezaıu Jl, 
33 de, akt1• 
de okunacak· 

Şar,. 



uma günkü ayak 
top yanşlan 

Cuma tünü Toros spor -Tar· 
ldmaa Yur•lu aralarıdda ayık

oyununa deum edildi • Ha-
• iki Uç gündtnbf'ri y•gmurlu 
sı dolayısiyle ayak topunun 

iye hı11kılıca;ıoı zaı.ınetmiıtik. 
Cuma ıünü Lirdrnbire açılan 

oyununa baılantııasını kol•y ı 
ırdı . 

Saat ikıyi on b·ş geçe al.na 
0 cular beraberce çıktılar. Hal· 
leliaılayıp kale vçtiler. Karayı 
roıluı., lcaıaadı . 

Oyu,. orta rri Mılımut, oyuna 
atdı . Toroılularm akınları 

rıuı kaluine kadar indi iıe de 
oı kalt bekçılari topu kolay 

la geriy,. gi>ndeulılı"r. 
. Toı u Toroıluların ön ıürücü · 
1 •yatını aluak Tarıus ka1e 
1 ka.dar indiler . Toro&luların 
itina T arsuı k•le bclrçilıri göç· 

le du durabildiler . Bu aııda 
lbur >atmat haıJadı . 
Buna ıore oyun gerek olduğu 

h hırılnlmadı İıte hu anlarda 
toılulu l ırauş kaluir,ıdeıı ay 
oııyorl1rdı . Hep Tusuı kaltıi 
•de dolatan Toroslular , hir 
tutl"r çektıler İıt' de bir ne 
ılımiyorlftl'dı . Bugün, Tars· 
luluın tanaları çok yardım 

'Yordu . Bunuıılı beraber kale 

ri Kazım biç kurum yok lu beş 
1 rolden l•lcımını kurlarmııtır . 
~u ıralarda yiue Toroılular 
bıtlerine topu at• atı Tarsus 
leıiae retdil~r . Orta sürücü 
hmultan aldıiı topu ıol ıürücll 
hmet , Tarıuı •ilarıaa talcı. . 
I op ortada , artık Toroılular 
ıaı isal~ 111d~a •yrılmıyordu . 

raJarda ort• erın düd6iü bi· 
d partinin bittiğini ıöyledi . 
Soluktaa sonra oyuna yine 

ilandı . Toroıluların yülcleaifi 
• •1tlı · YUkleaiıter ıonunda 
1 . 
ncı ıolu dr Mehmet ) aptı . 

r ~·~•uru• arımaıı dolayısile 
ıkı larıfın da arıuıu Ozeriae 

un • 35 da~ılra dudurulduktaa 
llra bıtirıldi . 

d .. ıa idman yurdu - Seyben 
Or ıl&incı b61ümleri oyunıı To 
hılırdau 6ace oynandı . Seyhan 

hıti bölumO , idman yurdu 
111 Cİ böltimllali S 11yı ile yudi . 

Orta er Mahmut • yOl&ümüoti 
hl lcullındı . 
Çukur on ayak lopu oyuncu· 

unda kot& bir lıaatılık var. Bu 
bit kımıe ime bulamadı . 

•lbulcı ehmizde bulunan "hır· 
tme aizamoamuı , var . 

Bunda baıka ) erinden oyun· 
ll alıamamaıı gertk olduiu hal 

boıka erden O) uncu almak 
•1111 lıaı bir türlü düzcltilrmedi. 

Karp yönün rilclerini sars 
•lr arzusu ıle t ılum lanaa şu :ı 

11 burada yıhaucı pç elrliye 
k alanı çıkanları biliyoruz • 
Arlrıdıılar böyle baıka yerin 

lnıcularile oyun O) rıuyıaları 
rcu ııymıyorum . 
Adana ıpor geçeDlerde bay le ı 

•na ıirdı . Cuma ıünkO mı,·· 
İac 'fanus İdman Yurdu ıyDi 

•neyi yaptı . 
O halde 0 nizamn,.,me,, nin kı) · 

eıi kalmıyor ? 
Batımııdı bulunan ve bu iti 

fİlehıntyi yuküm e,Hnmit olan 

'Yeller ur . Bunların tğer bu 
duzeltme;e giıclerı yet mı) orıı 
. •ti bııarabılrcekler batı 

liri11 0 • 

''Nizaınnameuio,, 202 \ e 205 
1 rnaddduı nizamsız oyuncu 
1 hulcom ıle ycnilmi§ 11ymık· 
ır · Bu dotru . fılc.t ne olur 
01ıun kendi kıdrolarıl~ çık-
1•rı rer~k•ır. v. }' ulçm 

YIJlısek yazıya 

doğru 
Birinci firtikten arı.n 

srım o1arık demek isterim ki 
" rl . özünün kökü bizdedir . 

Adı daha konmamat olan 

( yüksek yazı ) için bu ulıdıtım 
hiJim ancak bir 1rıthrmı ola · 
bilir . 

• 
* 

( Yüksek yazı ) nasıl yazıla -
,.ak? Hıngi yollan.lan giıleceğiz. 

dil lacemiz, ülkümüz ne olacak·~ 
1 - Türk ı;özltrinin ıüzel, 

duygumuza uygun ıdenlerini 

seçip göalümüzde onlara ilköoee 
}efl~rini Hrmeliyir. 

2 - (Orlıoo) bitikta ı, (ka~ 

gaılı) ôzlüj'ündeki y1Zıl1r, <le} iş 
ler.. eskıden kalan batkı türk 

yazıları bız~ gö teri)Or ki yolu· 
muz Lü bütün başkadır. Bnnlan 

örnek yaparak daha ü tün, hu 
çağa 1ıirt n en ileri ) ;)zıl.ır yuma 
lıyız. 

3 - t: vana dirim için. bü· 
tüo kımıldamalar, bütüu didi§llle· 

ler, utr1ımalar ulu al knıtnlma, 
yük elme iı;iodir. 

) iik"e1mr. il 'l·me )Ohmda· 

ki lıir ulu : lıarJgİ yeniUkler, dev 
ıilmeler içındc i e o olar la öz y o 

lun daha her iıini o Budunun 
ozanları, yazgaç eılıri yırlamak 

g~rt"ktir. 

l hıg ( tıtiuk ) yauılmı)&n 

ıc.hmlatla ylkıelrn bir güneş 

gibi hütün evrni &)dıolatmakta· 
dır . Ondan fırlayan ( Altı Ok) un 

ımlediğı izler ; if'•Çrk bakııla 
cumurluğumuzuo tek yolunda 
toplanmaktadır . işte bu , büyük 
yold•n ııdec•ğiz .. O altı •tık : 
yazı ü kümOz olaraktır . 

Yazganlanmızırı btp i lıir kfz 
hu yolda savaşı aı tuırlırsa : acu
nun en ıüzel dili olan türlıçe 
mizden öyl• g6aille yttlcın , öyle 
a.jlam .8,le ,wNJ.ri aaa11C1 

( üklelc ) aaılır ) çıkecak ki hu-
11unl9 Uluaumae yeaı bir .erke , 
yeni bir dınçlije daha kıvuıa 

caktır . Tan yeri ışık içinde . o 
glln çok yakm ! . 

JZZEI' ULVİ A '\ KUH1 
Ulue 

Unirim Jnkılıp , A ığlı fa)· 
dalı, Kural kaidf'. 1 optöz ci.ınıle 
yf'rİof', runç beyrcan, Dt}'İf, Ay 
duk iir, Düsgü azım , Yuk rk 
azı edrhi yazı, Yumuı vazifr, 
Dirim-hıyıı. lama ilave, Bilim-
ruıhınıaı, Diıikıat ) azılııa • Çıtğ 
zaman, Ozau ıair. ) azgaç kalem, 
) a~aç ı-rleri kalc-w t rhal.u , ) ırla 
nıa ırgaanı, ltrennüm, İm i aret, 
Kez def11, kerre • Erk kunf'I 

Bir bildirım 

Polis, zabıta amirleri 
ve rosmi selAm 

İçeri iıler bakanlıiı , 'iliytt 
lere ıu bildirimi ıöudnmiıtir : 

Reısicumbur tıtürlc , B•ıba 
kıu lımet ln&nü , vazife batındı 
poHı amir ve memurlarının nzife· 

lerinı iyı görmeler. için selim ru 
mi ilr. meııul olmamalarını ten~ip 
etmişlerdir. 

Sırf 8elam rumi Y•pmık lbere 
mOfrue baliodc çıkaiılın poliı 
kıtaaı mü•teına olmak üzere nö 
l•t tçı , noktada , aeyruı ferde , 
dnrıyede ve nzıf eye giderken 
iiniformalı pohı amir ve memur· 
ları 'aııfeleriııı ıyı g6rchılmelera 
için aelam ıfasiyle milktlltf deiıl
dir . 

gece nöbetçi 

Eczane 
Hükumet ,.i,arııula 

istikamet ,•zaııe:-ıdir 

-------------------:11-- .......... 

(SON SAVA) 
Arnavutlukta Deniz i leri 

1 
Karşılık olduğu sa"''ası doğ- Deniz silahları için Sir Con 

ru mudur? Simo'nun bir söylevi 
... , ., 

'f İran ! 22 ( A. A. ) Arnı· 
vutluk maıbuaı Liiru ti Arnalutluk· 
ran karışıklıklar oldııı?una dair ya 
hancı kavnak.lardan çıkan lıalıulerin 

doğru nlmadığırıı vt- hiııiın iilk.-nin 
ram lıir tikfınrr içiııdr lııılunduğıınıı 
bildirmektedir . 

Japon - lngiliz 
görüşmeleri 

TOK\ O : 22 ( A. \ ) - \ a 
ş ngton aıılaıma anı bozmak lıu 
ıu unda Jıtpo'l)llllD \Cımiı ol -
lluğu kararı izılı eı,en t Hıroatn 
afharp zulılılar kaldırılmalıuı 

lazım geldiğini üyleıniştir 

Japon} a bö le hir İ) a a nıın 
tahakkuku için pek biiyük ferla 
kirlıklaıa katlııımaya hazırdır . 
Aynı zamında harı ı koruyacak 
) Pui hir ar laşm ya clı iştirak 

t>der~ktir. Bununla h\!raber büyük 
dt vletler Japon mellıt.iııin meş . 
ru

0

ı)tliai tımııuıurnk H' ılıle 

dikleri l>ilJi hnrekl'l dt> ısıar rde· 
< tk olurlarsa JııpOn)anrn bu fe 
dakaı laklardan va:ı ırçip onlara 
karşı koyma ı muhtemrldir . 

Kraliçe Mari 

Öldürülen Kralın katli da· 
vcasım bir b:ıkana verdi . 
~ 

Pari : 22 (AA ı YuıoılH 
Kraliç~ıi Meriain vekilı cıki ba 
lcıolardan Pol Bonkur, kral Alek 
11ndrın katli dıvaaına ait doıyayı 
ıöıdea ıeçirl'lek üzere yakında 
Marıilyaya fidecektir . 

LO DR A : 22 ( A A ) - Ha
riciye hAkanı • ır Cou imon din 
akııım deniz görüfmelerİnf' dair 
ratJyodı şıı tizleri üylemi lir : 

"lugilrire lıukumt'linin diiıüe 
eeleriııe trrciimın olarak diye 
Jtifüim ki · Bu i~ de çıkar bir 
) ol lıuırlamak için el birliğıle 

arf etlij'iuaiı gayretler say,simle 

belkı ikf 'rya u~ 8) sonra yenidtn 
gfüiiınu•lt re 1ı.şlarııldıg1111 km u·tle 

ümit eıli) oı ıız. 
Sır~imon hııııdaıı ıoııra l oa 

,Jıa 'e \ a:iııgton df'niz anlatma 
larınıo tarib!:t> ini yapmış \e tun· 
~a ıle lınl)nnın <la İftİrakile ya -
pılncak lıir deni1. talıdid muka · 
\ deı:ıiniıı liizum \e faHJalarını 
izah rtmiştir . Bakın demi -
tir ki : 

" Hiz , o kımaalla)ız ki uzak 
~nı k dn nlfıkaları lıuhman d~niz 

ci <lt-vlrtlrrin deniz lrn\\ r.ılrrini 
tal <lıı rlmek la• usunda anlat 
maları ve o havalide bütün ulus
lar aıHıııda dostane ııılhıasebet 
ler i idame t"decek kollektıf sf 
teme iştira~ etmeleri kadar acun 
haıl_ff1la :arılını etltl'f'k miihim 

bir f e) olamaz . 
Anealc. Jngilttte camasının gö 

ziikmele miikeJlef bulunduğu 1# 
takım mes·uJiyetlrri vardı \e biz 
kendi rlimetimiz ıçin rerrken 
e a prensiplrrtltn fedık'aılık 

edemeyiz . ,. 

On iki adada italyan 
güçleri toplanmı' mı? 

Roma: 22 ( A.A) - StefMi 
ajlnıı bildiriyor : 

Oa iki adada hal) an kara , 

~untliy,. kadar Adım11Ja <'fİ ~örülmemiı vı- görulewiyecek bir iılim 

Hayat bizimdir 
tüm4'Uili 

Garri Kuper- Jan Kraof ord 

Metro GolJvin Mayer Super filmi 

2.1 Birinci Kinun 11kıamından itibaren 

Alsa ray sinemasında 
Or gun nıuhterem AJana halkana ve ıinema seyircılerine ıınema ııya 

feti verilecektir 

Büyük tayyare harpleri 

' f' 

Umumi harbin 
I•" kanlı ~11vs~ları ara ında lu•ın kahranıın hem atık ol11n ır11an nrJf"r 

)&pıyor • 

~lm•n cepheei •l•tl•r içinde 

Düşman filosu korku çekiyor 

Dünya havadisleri 
C•rt•mba ak .. mı 

llakikı King Kong 146 'kiloluk llemir kıran pehlivan va 

Boks maçları 
4872 

H 

Olam Adaaı 

Adana Borsası Muameleleri 

t: ı s 1 

P A M U K \C K O Z A 

Kilo Fiyatı 

En az 
IC. s 

46 
43,50 

Eu çok 
IC. 

'6 

ıL5 4 -----· 

'atılan Mikclar 

KnJiçe Mariain yeni Kralın 
aaHı Ye öldürOlea Kralın dul ka · 
rııı ııfatiyle Pol Bonkura vekilet 
vermesi taribde yrni ve mühim bir 
v.ka lqlc.il etmektedir • Adliye 
mıhafili Kuliçe~ bu hareketini 
Fran11z adliyeline kartı itimat 
eseri ol.r•k tellklci etmektedir . 

deoiı ve hava rüçlerinin biriktird- •-~--------1-----1 

Mar1ilya 22 (AA ) - Yugos 
lavya Kraliçrıı Marı Krıi Alek · 
ıandrın kaliliain ıuç oı takl.rı 
aleyhine vekıl tıyin etmitıir . 

Firdevai 

İhtifal. Romada da.yapıldı 
ve çok söylevler söylendi 

Roma : 22 ( AA) - lran ı•· 
iri Firdevainin birinci ]Il d&nünıii 
din akpm bükQmeti temıil edt'n 

klltür bakam Ek rol F eıiıt fırkası 
müme11ilı Mıı lıukati 1ra" ve Af 

ganiıt•ıı elçıleri yüksek memurlar 
ve lran ve ernebi kolonilrri aı111 
huzumoda ltalyan aiılademiaicade 
resmtn le 'it edilmittır. 

Hozıı bulunmayan 1.rkoninin 
mümuııli K arlo forınıci şaııın 

e erini medlıetmit ve hundan ıon 
r• , •kadl'mi azasıod1n Franıiıko 
Mıllino söz ala;r~k bun•1pu 25 s 
ae tvvel İl•I) ın Puıuı Şahnatpe)'İ 
Aıyı uluılııı arastada imtiyazlı 
mtvkıini ıekrar alacağıodan tüp· 
be edılmiyordu . deıniftir 

BuDdın ıoara Markonini• ika 
Jtmı namına Jran hariciyr t aka 
nını 'e Eıkolun lraa kültw ~ 
nını çektıklera lelgrafllt' oku1lrıNf 
tur . 

Bır elç otomobilile bir 
müsteşarı öldürüldü 

Hükrl'f : 22 ( A.A ) Alman 
clçihji muıteıaıı Vıhmıın olomo 
bıli,tle ılf•virdığı ıt hıkınlıirna 
mer.sup lJOyük bir memurun ol 
meıi üzerine ılıtiyataızlalda katıl 
fiilinden ıuçlaamıftır . 

diğıae dair yabancı ıazdelerin 
~erdıkleri tluynm dojru dttildir • 

ita lya-Maca ristan 
Ticaret anla malan 

HOMA : 22 ( .A )- Korpor-

YAPA(;) 

--,.,.,....4-=---------- ;---,--1----------------11 
Ç 1 C 1 T 

1--;--..!------

J•ıonlu bıkaalığı müıteşaıı Mı- ı-....--:-:-~-~.----~ı--·--- _,----ı----------11 
caıistaa tic.uet balcanlığı ıle ıki 
ülke arasındaki ticartt itlerini 
yoluna koymak l&ayguıu ile Pel
teye gitmittir . 

Fransız- Sovyef 
dostluğu 

PARt' : 22 ( A.A )- Ticaret 
bakanı bay Marchandeau Sıylıv· 

HUBUBAT 

lar mecli i dı§ enciimcninrle R u · 1-.=:;;;.::....:.:::.::.::.-=..:.,..._. ___ , ___ ---1------ı--_____ _....._...,.l.d 
yadaki konuımal11 hakkında hır 

bildiıımde bulunmu~ ve . 'ovyet 

devlet adılarile yapmı§ olduin 

görü meleria ueler olduğunu an· 
latmıJardır . 

Fransız - Amerika 
andlaşması 

P Hl . · 22 { A.A) - Uıı: i · 
leri bakanlıjı lıılcliı mittır : 

1 rau ız hükumetinin V ışirıg 
ton ani ma 1111 hozmayı taıaılı 

dığına dair oluı cluyum a ıl ız 

Ayasofya müzesi 

Müze haline korı ulan \yasofya: 

,... Düz kırma ,, 
A fa ,, 
J,ivt!rpul 'l'elgrafları 

IO I 12 1934 

Vadelı 

H111ır 

Hrnı buır 

u 

Kamhiyo ve Para 
H11nkıı11nılın alınmıııır. 

K 

e ork c•~ıiade de digcr ~iizelcrde ol ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

dugu 1ııbi 1 O kuruş dubulıye alın· 

m• ı Maliye Hakaoltğıncı kaı ar· 
loıtır ılmış •~ ılıilcıdır lara bıldirıl 
mııtir 

~-Paranı!---. 

1 
Boş yere harcama ve har· 
cıyac,ıksan yerli matı al ! 

lngiltere 

Dış işleri bakam --
l.ondra : 22 ( . ) - Uıı İ~· 

ltrı bakanı imon )arın b11y.a 'j. 

ıu n ıle birliklt' oı·I ) orıularını 
gc çırwrk uzrrc :Fr1111 11010 c:•·nubun11 
.cıd~t f"ktır. ımon P1ri lf'a g<"çcrktn, 

":Ffıadaa ye LIHI ili'iörüteeektir . 

Bır sorguya cevap 
l oııdra : 2l ( . ) Harici· 

} t• hakanı Sir Cuıı 8iınon A vem 

Kamara ında lıir orguya kartıhk 
ol11rek, ~omalıda lt11lyaul1rla Hıbtt 
lc·r are ında grçen hadı tnin 11aır 
~ıımeye ntt'nıur lngiliı hryrule bı 
birlmünıtf'brıı olmadıJını l!f•)'lf'mıt• 
ıir . 



D. Muzaffer Sabit 
Dahiti hastalıklar mütehassısı 
BcrJh oivorsiteei ıkinci Dahili Seriryatından mezun. 

1 
Doğruluk fabrikası yanında 4826 

Seyhan ziraat müdürlüğünden : -- Agfa filimlerioin -
Her çeşitten , en ta

zelerini çok ucuz fi-
1 

yatla ; f 
Foto Coşlmrıda11 tedarik 

EDEBiLİRSİNİZ. 1 

Ziraat müdürlüğü İçin müna

kasa ıle Gôxtoşı, Kükürt, Arap sa. 

hunu ve çiğit yağ satın alınacak

tır. ]hole 17 ikinci kı1nun 935 per
şembe günü saat dokuzda vilayet 
encumenindo yapılacaktır . Talip 

olmak ve şartları onleınek iste· 
yenler her gün i aatlerinde Zı • 

roat müdürlüğüne müracaat et
ıinler .4873 23 - 31-8 - 15 

____ ___,, 

Seyhan defterdarlıAından . 
Tuzla nahiyesinin Tabaklar 

köyünde kAin olup tahminen elli 
bin Dl>. miktarındaki haziooye ait 
yaylım yerlerinin otJakıyesinden 

intifa hokkı 16 maddtlik artırma 

§ortnamrsi mucibince 11-12-
934 terihin<len itibo.ren yirmi gün 
müddetle artırmağa ı:ık • rılmıştır . 
Sürülecek pey değninde görüldü
ğü tekdirde ı 1-12-934 tarihine 
müsadı{ pazartesi güniı saat on 
beşte ihalesi yopılocağından talip 
olanların, ve şerait müzoyed yi an
lamak i teyenlerin yüzdo yedi bu . 
çuk teminat okcosiJe ııilt EmlAk 
idareıine müracaetl rı ilAn olunur. 
ı 7 - 20-24-28 4854 

Ziraat bankası mensucat fabrikasın

dan: 
f1abrik m1z bakkaliyesi bu oym 

22 ci cumortesi gunü sabah saat 

onda kiraya verilecektir , istekli
lerin r gün ve saatta elli li rn de 

pozitolorı ile beraber hozır bulun-

malara. 4862 1 - 21 

Siz de bir tay-

yara p i y a n g o 
. " .ıı 

bilr.tl ahnız . 

Adana asliye H. Mahkemesinden. 
No : 980 
Adanada mukim Mu iyuh oğlu 

MuşA vekili avukol Yako Saminin 
müddan oleyha Yağcnmiı civorındo 
Taş mağaza sahidi maniCaturncı 
~üleyman Nuri nezdinde iken el· 
yevm Fılıstinde bulunan Bnbakm 
Cevahir al~yhino açtığı boşanma 

d v8eıo<la müddeo aleyhanın iko
metgAhı meçhul olduğundan ıhtar 
namenin ılAnen tebliğ edildiği hal
de kocosının evine gelmcdiğinc.lnn 
bo~anma davasından bahisle dave
tiyenin ilAnen tebliğine w muha
kemenin 23-1-935 tarihine mü
sadif çar amba günü saat 9 za ta
likıno karar verilmiş olduğundan 
yevmi mezkftrda Lizzat gelıoeıi 
ve ya bir vt-kili kanuni gönder -
mesi toblı~nt malrnmına kaim ol 
mak üzere keyfiyet i)An olunur . 

4871 

Kiralık ev 
Reşat hey mahalle inde Meto 

zadelerin fidanlık bahçesinin co • 
nup tarafındaki duvarla çevrilmiş 
iki eorı ovJcrı birisi kiralıktır. Os· 
maolı bankası allında Lüks bak
kaliye mnğazosındon sorulm&lı. 

3-3 4865 

ihtiyarlıkta zen

gin olmak mıım 

kündüı . İgrıe Aıln 

köylul ·rirıden Meh 

ınCl nğn ıayyore 

p i y a rıgıJstınılA 

( ın,ı 00) lorn ka-

ZQll il '-1tr. 

l 

Belediye ilanları 

Belediye başkanlığından : 

1 - Doireue bulunan ş&rtııamesine göre, Aılnna şehrinin llorı ilA 
oltı yorinde, 2 inç kutrunda , i\·İ kalaylı borudan ~·okmn tulumba ya
pılması. hir ay müddtt.le, kepolı zarCla münakasaya konulmuştur. 

cl ı ı lıar<"1 ftl 
.. O K: nu nuC'' \ t•I ııcr~f'nılw ı;iimi ak~uıııııı arı 1 

ılııct ulıııacak büyük foci fılııı• : 

/ 

Demir pençe '' " 

2 - fünakusa, J 5-1 J 935 salı günü sont on beştu Belediye 
encümenince yapılacaktır. 

Oynayanlar 

Edvard Robenson-Richard O 
Yuı 

3 - Münakasa günü hi(l bir teklif kabııl oJilmiyeceğiıııJen talip
lerin, bir giın evvelinden yani J 4-1 935 okg mıno. kador tekliflerini 
Belediye riyasetine yapmaları lftzım.Jır. 

4 - lsıeklil rr>, bu iş kin yapılmış olan §Rrlnnmeyi Belediye Fen 
heyetinden parasız elabilirlor . 4857 17 · 20 24-28 

Kaldırım değiştiriliyor 

1 JühOmtt binası önünden Taş Köprüye giden yolun pnrkeyo 
c Ko.hlırım » Jeğiştirilnı c~ i İçin 1'oprnkkole ynkmmclaki taş ocoklnrm· 
don çıkarılacak • 1 10,000 » toş k palı zarfla k iltmPye konuluıuştıır 

Bu loşlar, otuz beş bin, otuz beş bin kırk bin olmnk üzere lıc kurUJl 
olarak ayrı, ayrı mütPahhitl(•re vı rilcbileceği gibi ist~klisi zuhurunda 
bir kioiye Je ihalo euılobilir . 

2 - Münoksso 1-J-935 ı<alı günu SAııt on h•·şle bele<liye encu
meninJe yopılacaktır . 

3 - Talipler, ilk teminat olarak, teklıfierinin yüzıle ytdi bucu~unu 
para olernk Vf') o lıir bauka ın ı- ktuLu ııretinJe verebiluler. 

4 - Miınakaan şartnamPfllİ Fen tloireıindec.lir. isteyenler orotjon mo-
)(\mat o)abilirler. 4829 10 14 - 19-::?3 

Zita Johann 
· kOffl,di 

Filme il•velen : Fevkalad eölencelı 

Gclrcek pru~rnm : •· Dul uic:ımlı ,, ıııt•\'ı1iuıi11 

---- G .. / 
azetemızın 

Abone ve ilftn şartJlltl 
. • . . lirad' 

3 Ayllğı Oç, 6 ayhğ• altı , yıllığı on ık' .. ı•" 
T k. h . . . . b 1 b' ırflıslı Ur ıye arıçı ıçın u ücret ere ır 11

• l' 

FOTO 

Şehir abonelerimizin goı~ 
hususi müvezzilerimizle her ; 
bahleyin erkenden istedik!:'~ 
bırakılır. Şehir için aylık o 

0 

COŞKUN 
lai1·dır. 

* * 
l l h .d. ı o~' 

Agfa, '' fi m erinin er çeşı 1 , ı Bir defa konacak ilanların Uçilf1~ ttd' 
=::miiii~35!il-• ... ~~~=== 1 düncü nhifelerde her satırı on k"'.11 ·~' 

IJunyaca meıhur ( AGFA) filmlerinin en la - il . . . d k" d I ·ı ... ntarıÇl'J 
:esi bulunur. Fiyatlar. diğer bliltin murkalcırdmı ucu:. ıam l1t"'9.11yebn 8 1 evam 1 1.a . t ;tl'· 
dur. pazarlık yapıllr ve en ucuz bır fıY8 

Amatör işleri en kısa zamanda ~ j 
verilir / J 

A tölj'e fotop.-ra fları. vP~ika resimleri, agran 

disnıaular . 
Üç ve altı aylık ikinci ~ 

Fatma hanılll 

--
'l'alebeden ten:ılldilı ~a· 

rlf e l!e ücret alınır . 

o•a 
FO'I O COŞKUN : 

Ya~ Cami Cinrı 

... ·--~ 

Seyhan def terdarlı~ından . 

Bt lı 1 ,Ad ılı <,:ılllığİ sırı rı iı;irı 

ılı' Vt• B.ılıı;e 1.öyuıı ı., ki h ı ı.inPye 

n ı t ~ u ' ıı ıı ~ c r 1 er 111 i '' l ot I a l.ı y ı' ıh· 
yıı r ıı ıı 11 ~ rı l ıııo nı .ş ı. uru tığ' •\ l ,ırı rıı 
1Prııizl ıııel~ Nlll Plıh· oı 1110rıın 1 l.ı İıı 

tır. • ı ın· k ıwı ı t le• 11~ R nelıği 

Ad,. l ı k öyıı ııı!Pn 1 hı rııı ıı , D.ır ııı tJs 
A i vn 11 1\I Al, J\ I İ t .. moıl IJ .k. 
kıyı, 6-5-!J3J ~t~ı ıhi ıl, il"'lı• 

olunnııış n i.ılt ziıııl r Lu lıaptaki 

Y . . l<l . ı k" 1 . k' l' k' ka<'ılık 11
11 

l!nı ıalasyon t':ll csını e ı ııc: ı ~ ı ış vo şap d ı ı 

nrif Vokdloliııııı rosnıon kohul ettiği Bekikn nıeto .l 0 >' 
biçki ve mııkastnrlık kurı;lurına görülen roğbl!t iızcrıfl ııt 
Ü\' ve &ltı aylık kurs devresi Lirinci kllnunun Lirind0~ 1,) 

. korur \'erilmi tir. Kayılolm ık vo ~rniti tı:1luınak 'q 
yurda miırocftnt (·~sınlcr. 4799 6-10 

K•Y•DEL.Etl 
Azazu 

~nrt ırmn şar tlurına v~ ıuukuvı• leıın 
ıtıc> hiı k ıi m 1 ~riııe :ıy gı rı bulunduk
lo rınıln ıı ötüriı ilıolesiniıı lıozulmn -

• 
gıııu orıııuıı kısıııırnl.ı kurumuş \'<l 

kıymdiııi koybetrııı oğn\·lor kal

mamı olduğur.ôon 1 u• dan ~öyle 
Olluıı kesmemek ilzero knlan nıiııl· 

det için yaylım yeı !erinin yerıid(•Jl 
müzııyPJcsine knror verilmi oldu-

ğundan mezkur otlakıyPsinin ar 
tı rm a kt\ğıdınJo bağlı nrtnomo 
mucihiııce geri ~ .lıHı hir sene: üç' 

ay müddetinin kirosı 30 - 12 - 934 
torilıindo anot 15 <le ihahı edılınek 
üzere 20 gün müdJetle artırmoğa 
çıkarılmııtır . Taliplerin urtırma 
şartnamelerini anlamak üzere Milli 
BmlAk idaresine uğramaları ildn 

zar fi 
yola 
~4 d 

lık 

lı 

\ 

d 

k 
1 

s 

_ !olunur. 4853 17-20-24-28 


