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Dün ar ta 1 
Kızım · 

' Sana söylüyorum ... 

1 
Gaz remizin iç firıikleriııdeki ) o· 

21 ar d bu pi meden elimden 'e gö 
ı~ırııdC'n gc>çıiği için ab:ıblaıı ilk i~ 
0
• arak oul r deAil • yıı) ım firtikle · 
rıne lıakorım • Diııı hu orada gözü 
~e IJel di) a ım cızılorındon biri i 
11

, tı • Ya rnm ko u O ıncıulıca hiçi 
lbı heııı i kılleııdiu.lı 

" Elimdeki g .z lt irnıı otuz ) ıl 
oııcf' çıkrnı lıir O manh ozete&İ ol· 
llın ın 1 . .ı • d' k • < 1) e\lrııım çevır un H 

ıu "od rinı yor hcı bir e) görme· 
d
1
." dı d • i>zlu ümü çıkarıp il· 

l •uı · go 1 rımi O\ al dım ; lıcı ır ha· 
•.r' ld 11un ordum. limdeki g zete 
llın ( d 'd 1 hm e 2 ılk kumu 193 yazılı 
1 1 

• Sızin nlı) acattJnız lııı , öz dil 
U\o trl) • , b' . ıı en curcuo h güulermden 
ıruıde ç k h' T" k . ·c1· ı u ır ur gozeteııı ı ı . 

Gelgt'lelioı ki , bu gnzeu•deki hn 
ıaJ ırn )ozı ıoıu o u opu belir izdi; 

u Yazının •"inde A•·eıu ho'rkü Arap 
Bt>j)" ~ " ' 
y 1 'c• 1 urk k keti karmakarışık 

1 ılı)JJ tı ! llu ) ığmdon bir ) or m 
~~arahilm k için , adnının nerd ) e 
c 

1 
Ulkcl rde uzun hir diişünce yol· 

u u~u )apma ı g rekJeoiyordu ! . 
b• Benı kın ma) uı ; i§tC o yozıoıo 
alır Parça ını örnek olarak• uracığa 
il 1Yorum . 1 ruiz bir 'l'fırkç onlayışı 
L~ 'e kendinizi ormadan bu reiç Uc .. ö uç çeırdıl ) azıdan İ§e ) arar bir 
ıı ı ç~knralıilir eniz " "orolun l ,, di) e 
UV('fllU • • 

ızı : 
. ' . . . . . . 

h 4 Talıpl nn bu lıususa daır ıza· 
tılı t~ i~ı üra bedelle ııerilme~ıe o/tın 

eıraJ.ıke§/ij ıle pro;e)i almak iizere 
"t fı. mı ıhaleden et vel bcledı) e heyeti 
enrııyesinc rocaatla11 ıliin olunur.,, 

1. Biz eli kalem tutanlar, ıra ı ge· 
{

11 agımııdakilere olumuzdoki· 
re talknı 'erm ini çok iyi biliriz 

11lltna ı . • onr a kımı da gen kendi· 
~ız )utorıı! Bütan Türk ulu u co 

LOyO~Unden en küçügUnedek bunün 
ıı t • 1 " f'mn: (ız Urlq;e konu mu \•: 

Yıııına • 1 k . evıı ı ııynn~ırkcn beledı· 
>e11ıiıin eli blem lutonlorı ' bu sa· 
"• a )alrıız eni o adı almakla 
~1 ortak olmalıydılar ? Kamunun 
oyl kolay a nln) acağı öz Türkçe 
~•rlı:en, tulup do 1

• •••• Ye\ mi iba 
~den ev' el l eledi ye he)<'li fcnnire· 

aı;nr. ~ıüracaaıları .. ,, di> ~ c ki Bobı 
t lııçımind koll'm ÇJZırdaım nın ı 

11 1 rııı) dı mıdi ? 
rı lllt•n • h ledi) (' b ek DlllJU ) c 
ll<eoı 1 b'. 

lıozuk ;n, ıu ıçım an.~ı ız 'e 
)ıf oz u zılurı torlcıyıp topla· 

1 "tıete t reııirı k ar ve onu c11Jp gf'ti 
, ula ıııo tln : 

tııaul 1. . ! · . bak ııo hana; O 
ÇÜr(ı 1 

/ ırıhı kaııauah , Balnalı dili 
l'Or~e ı, 1'urk illerinı giıne doğalı, 
'f:ti ulu 11 1 t nliğini lıululı yıllar 

r ttd · k l )oıı orı~k d > nınd )o· 

ür .... a 118 n ı ler" kule~ıru '" 
~ını ' r rkada r 
Di e h ıt d · •• . 

b ırır ım . uılıııem kı 
IJIJU • • ' u 

n ıçıu d mı a a gerek ( 

Naci Alwerdl 

ondan alın 

i temi tir 

Ana dol ajansı hız alıyor 
.. 

Onümüzdeki martta başlıyacak 
• 

çın e oıans olan on > llık kurun 
çok ilerileme gö erecek 

Ankara: l (A. A.) - Anadolu 
ajan ı bugün Bii) ük 1iılet 1cc 
Jisiuin kalm1 cttibtİ bir kanunl 
yeni bir c1evrc e ndım atmı olu · 
)Of. 

.Bu kanuna göre Anadolu ejan 
mm önüınüzd ki faı tta hitecek 

olan ınuka\ ele i on sene içio } e
nilenecektir. 

Ajans, krndi ine güvenini 
e irgf'ıntnı",. o' 'l Cumhuriyet 
hükumetine \e bu güveni çıkar 
dığı knnuul b lg lemiş ot n Bü
yiik fiil et focli ine derin 3) gı 
ve mino ttarlık duygularını u 
narken bugünkü ça ışı ım \e dü 
rümüoü kı aca bildirmek ister: 

filli harekatın ilk yıllarında 
kuıulan rn Hüyük Önd rimizin 
Anadolu ajaosı adını \eJdiği mü-
es esemiz Dike içinde 1illi mü· 
dafaa havadislerini 'ermekle işe 
başlamış ''e bugiin dünyada en 
ileri gitmiş ajanslar ara ında yer 
1t1arak ülkemizin hütüa haberle· 
rini dünyanın dört I-ö e ine ya) 
makt 'e bildirmekte bulun 
muıtur. 

Ajan ımız günde 20-30 Lin 
keJimelik haberler almaktad r. 
Bunların bir bölümü ülkemizi 

twiS 

Jakadar ttmedıği i~ıa gazeLeleı 
'erilmeml'ktcdir. 

Bu h b rler düo)n ajan lnrın 
<lrm V<'} Ceııe\ r , Pari , gerlin 
Dere dtn · bire ve B ]kanlar 
d bulundurduğu husu i mulıa 
birleıi den kendisine gelmekt 
dir. Ülke içind de } üz kad r 
mulıabirleıi \'&rrlır. 

okarn ve İstanlmldn en on 
si .. tem tel iz alıcı makintleri ku 
rnlmuş olduğu gibi lıavadi lern 
dakika ı dakika ına ok ara ıl 
lstanbul ara nda Alınıp verilme 
eiı i mümkün kılan telempıimor 
ôleıleri de konulmu tur. 

jau . günde Türkç 'e l•rrm
ızca olarak dört 'e) a be siya i 

bliltenden b şk ökonomi. por, 
mali Balkan 'e lıaftnhk po tn 
ervi leıi de çıkarmaktadır. 

jao ımız Jmnuola du kaıı aı 
gctirmiyer k önümiizdeki forttn 
Laı.lıyacak olan ikinci ou enelik 
dev re için ervislerinde e lı ) e 
nilıkler yapmak iizere imdiden 
tetkikata ba laınıştıc. 

Ajan bu 'esile ile kendı in 
mr · yle de l okitleıde bul ~ 
makla beraber aslıa yardımını 

c irgcmeıni olan l'ürk matbua 
tına da ükrnada hu1unnıağı bir 
vazife bilir. 

Suriyede tütün inhisarı 

Fahri Barudi, Fransız Müddeiumu
misini düelloya çağırmış amma ... 

----------···....--------~-
Berut - Bandrol yerine mo· 

uopol u ulünü ko) mak için t l 

kiknta ba:.lıyan yüce kom erlik 
ıkti at d.urcsi, tetkikatını henüz 
hitirnıeıniştiı. Komisyona, J üh 
uan l\tali}C wiidiirü de çağırıla· 
rak <llişOncelcri orulmu,.lur. 

"ız u lıaberlerı- göre, komis 
yonrl ;ki dü ünı·e ~arpı.,makte 
dır. Buolnrdon biri, Tüliin inhi· 
arını De1ı•lct inlıi , ı lı line koy· 

m k, diğrri· c kidcr oldugu g'hi 
bir irketle uvu r ) iohi arı ona 
\ermektır 

Sirkete ' ıilw k ş kit t kar 
rür eder ; ..i dilik ~n km vctli 
namzet c ki Ih ji şiı ketini tem ıl 
eden Mö yö Kalau'dır. lamafıh 
yerli tiitün irketlerinia de b'ı le 
şerek Hejıdcn <lalı mü nit şartlar 
tcklıf etm lcıi hcklenm ktedir . 

~anı 17 on t rio günü 
} opılnn niima) işlerden dolayı mu 
bak ın altına huno "-adıular mu 
hakem )Apılırk o, iüddeiumumi 
fö y(j fogso kndın arm böyle 
İ} ası i l ·rle oJı· m nı iyi ol· 

ınadıgını \ huolnrm evi rinde 
corn laı ıııı terbi) e ile uğraşma · 
Jarınıu daha doğru olduğunu Ö} 

mi ti. 

lığını tahkir cttıği ıçiıı kcııdi ini 
docllo}a d vet etmiş ve şahitle· 
riui bileli me ini İM mi tir 

1ö ) (j :\fo~nn b nnu mahk · 
wenio mnııe\İ ahsi}etini talı~ir 

ınalıiyt.tindt görerek Fahri B 
rudi Bey le} hine bir davn aç 
mı lır. 

Fıılırı llaru li heyin te\•kif e 
di mc i ilıtimalind n hah~tdil 
m kt dir. 

• 
o 

-·· 
• ırkası 
g aları 

Bilecik : l ( . A. ) . Jl. 
F. \ i!Uyet koogrl'si elim lopln'ldı • 
Kon •re) c 1 ildiıil n dılekl r onu· 
ulıf u. '1 nrduu b:ı} mdırlığı için ka· 

torl ır \ euldı . \'ılfı)t t idarr he) eli 
ilt> 1 tı} ük kongreye idecck ınur h· 
lın l ır eçildi . 

Kongre doğılmad n ön ·e tel } · 
ıılarl ulu un ulularına a gıl ı ınu 
uııdu 

Bolu : 1 ( . ) . H . .f. 
\ ı!Uyet koıı re ı iki gunlük bir ç 
lı m d n onra dun da~ıldı. 

Koıı~red ı lıiı çok dilı kltr om· 

Tutan gibi .. 

Matillo : l ( . . ) Geçeu 
d.cc llBtl k Hrcn l.ıif' let)fuu )Üziin· 

1:u fır · 1 lıu •pıu e Nl<'rinden lıiı ço~u 
1 olmıı tur 
ıı· kt1 ır rtrlern ulmu oıı H•clı bıılı· 

Vetauilcr, bu özleri. Arap 
kadınlığını ınlıkir ınıhi)Cliude 

~~örmiis 'c Mö yö Moğau'ı pıot,s· 
to eclen t Jgraflar çekmi lerdi 

Vıtam Önderlerden il'alıri: 

ülmıi ttir . ldorr. he) f'tint" dokuz 
kiııi ve huni rdan .Emin he) C. H. 
r. idam lıe1 eti bu kon lığına eçil 
mi tir . 

Kon rcı \ııkarado coplaııocnk hu 
) uk kongre) a gidecek murahlıo 1 · 
rını do "l:Dli._ıir . MurolıhHlar Hç 
kı idır • 

Zılc : l ( ) C. H. fır· 
_ku ı or k kon •ıaloıı hiıuır ıir. \)111 

• .;ayLolmt tur. 
1&ık bir ka~ milyou dolardır. 

Barudi He) , fö )O fağan'a bir 
mektup göndererek Arap kadıo-

on J,irıucl kıız kongre ı toplnno 
cakur. 

--

to a 
Mebus seçimi 

Belediye Meclisi dün at on· 
dörtte fevk Uidc bir toplantı yap 
mış ve Büyük Mill t Meclisioe zrı 
seçimi için t e ftı heyeti olarak 
Re im , Tevfık Gl'oç, Kasım Zt'ki. 
Noter Rnbmi , Kalfi l.iitfi • İsı 
Şakir; 8 k" Tonguç, dışçi Şevket, 
doktor Ali N im , YUuu Alıdcn 
ibare OD kişilik bir be}et seçmiş 
tir , 

alim atalık 

Be~ yıldır Erkrk J.isemizi dü 
zen 'c olgonhıkla çekip çe,iren 

alim Att1lık 1 Balıkesir kültür 
Leh liğinc yük ehilmiş 'c ) eri 
ne de oz at kiiltiir Lcbe i e ki 
Meh'uslardan e\dd lzrap pıl
mı tır. S lim tnlık, Bugim, ya· 
rııı y ni i inin ba .. ıııa gidecektir. 

Bu arkada ıu ydlnrdanbcıi 
J_,i de başardığı i leri \ c arı 

mızda bıraktı ı güzel ndıçları 
düşüneır k im ayrılışından dolayı 
ncı duyu) o ruz. Ancak, bu ayrılı 
ııı kendi i için kültür işlerinde 

bir yükseli olduğunu diişündük
çe d"' hu acımız azalıyor. 

A rkadnşımız uğur \ e ) e ui 

i,.lnde de iyi başaı ış dileriz. 

Düzeltme 

Seyhan 01 I tepçu u Rnifin soy 
adı 'Akm ıı ,ol cik kerı dUokü a· 
., muda venh vazıf mışfır , düzel 
tiriz . 

Nuri Aksak 

DünkU sayımızda Hakımevi 
çc,irgı-ni Nurnıin soy adıuı yazar 
ken y ulışhkl Aksak yerine Ak
ıaoı çıkmışlar . Düzelf;riz . 

Soy adı alanl-•r 

Salih zade 1us \'C kardcıi 
doktor operatör Ahmet Salih 
« Ôzkao 'I> .soy adını almışlardır • 

Kutlu olsun . 
• . "' 

lobı rlar y prak Utun ıubesi 
amiri Halil lbrabim " Üo'al" , 
Satış şub sı amiu Halit Fahri 
'' GUndoğdu " Muhasibi Hüse· 
yio HU nü •• Kavur ,, imalat me· 
muru 1 brahim 11 Çetio ,. , Sevk 
memm·u Sabri .. Akın ,, • Anber 
m muru Kazım " Erol ,, , Katip 
Sıtkı •• Pektekia ,, , Takib t şu· 
besi amiri Tayy r •• KörJ ün ,, , 
Yaprak tülün depo u kaotar me· 
muru G lip '' Bolal ,, , Beledıye 
ayar 01 muru Ahmet Nahit•• Batı,, 
oy ndl ra ı almışlardır . 

23 Ni n 111< m kt bi okutan
) rınd d V sıf , « Canbay » soy 
adını almıştır . Kutlu olsun . 

Soy adlar. 

H pishant müdiirü Hılmi "Ay· 
bnr,, Matbanmız dizicılninden 

Mahmut Hamdı 11 Erol,, soy od· 
ları ı lmışlardır . 

Soyadı alanlar 
P. T idaresinde 

Po t 'e l'el lıe op i l •rı baş 
Çtvirgcni Te\ fık '' Pnrl • ,, Ko · 
lem i Jeri ÇC\İrgeni ~erif "Güııel,. 
Par ~C\ irgeııi Zahit ·' GOu \: ,, 
Htsap i leri çeviıgeııleriıı tleo 
Hifot · Ozknrı , He ap i lcri 
Çe\ irgenlerinden Hilmi "Cırnk, 
SO} ndı ile aııılaraklardır 

Soyadı 

•• OKonomi 
\ f' bırıkurnıc •',edı •iıou., ııuıı h • 

lno ıcı b u rn ou iki indedir. Yurt
cn : k ndiıı o günle.r içiıı imdiden 
çe i clitz ıı H'r ! 

&0 

1 
' 

dağıldı 
Fransanın Dış işler bütçesi 

aval Fransanın Acun başında 
on ayak olacağını anlatıyor 

~--------··-----------
P AHİ : 26 l A . A ) - Dıı 

işlel'I bütçe i konuşulurken wc -
bu an meclisi dış işleri bakanı t. 
Lıtrnlın miihim bir öyleğiui din 
lemıştir . 

1. I aval F ran aın meufoatı -
oın b r1ş111 fa)dalarile bir oldu 
ğunu kaydettikten onra bar.şıu 
oğlam bir ıurette ten iki yolu 

ile Ulu lar araSJnda bir uzJnşuın 
nıeydono getirmenin her zamnıı 
darı ziyade zaruri olduğunu ve 
Fran a11111 bu i i ba§armıyn vo i 
mıkya ta iştirak edeceğini 6 le 
wiştir . 

ltalya ile yapılmakt ol ıu ko 
uu molaı ıo memouni} ete s )an 
hir nreue de' om etmekt oldu 
gunu kr1) deden f. La\ al bu mil 
ı kereler İtal) a ile küçUk itil of 
, e bilhn n ) uğoslm'} a İlf' ) akuı 
lığı t~miu etmodil ç bU) ük bir 
kı) meli olemıy cnğmı ö. lemiş
tir . Zirt hiç bir e) bizim miit 
tefiklcrinıize o)nıı bağlı l ığıwızı 
hozım ı . 

M. L \al Avustur)•auıu i tık 
JaJiui t mio eı meyi .. e orlo ' 
rupnd bar şı p kiştirmek illkil 
ün{i güdeu bu müz k el re 

m \ i < 1 t k A \ rup nı 
kandı ayoı u)kllyü giiden hir kar 
ılıklı yardım uzlaşma ı ıçio de 

müzakere er apıhnakta olduğunu 
bildirmi~tir. 

M 1., \Q} lmdiki ınııl ıın 

lsoı uoıııesıuııı zaı urı oJcluğuııu 

bütün iilkel rin kabul etmesi 
Hizım gel o hir preu ip oldu 
ğuou öylem')ir . 

t Lavnl çıkacak her· hangı 
bir knrga alık 'e a~aşm \rn 
panm her hangi bir kı mıun 
nıünlıa ır kalamı) aca~mrn tecrü
be ilr snhiı olduğunu heyandnu 
oura demiı;tiı' i · 

l"ren ız - ovyet bcrabcrJiii 
kamunun faydasına olmak irıp 
ed r Alnı nyaya gelince o da 
bu kar ılıklı nrdım anlaşmasıua 
girmekliğe çoğırtmııtır ... e çağ -
rı laca tır . 

Almauyn anla mayo girmekle 
buna gir n diger de, Jetlere 'eri 
le ek tenıinnUııı ayni urctlc 
faydalan cnktır . 

1 Hit1er barıı iıtcğinde ol 
duğunu ö •liyor . Biz keudiıin 
den vrupacltı gütmekte olduğu
mua !iya ayn girmek suretilc 
özlerini efal ile te'yit etmesini 

i ti) oruz . im nyamu ) eniden 
ililılcuun ıom ibda etmi§ oJ -
duğn fiili azi} t kar ı ıncls hiç 
bir vechile ba ğme} eceğiuıiz 
gibi bu durumun bize yUkle -
m kt olduğu mlikellefi} etler 
d n de k çmak oiyetiude dtgiliv.. 
Bizim Almaoyaya yapını§ oldu . 
ğumuz davcı hali nncdir , han a 
il Almnnya raeında bir toprak 
mc e)e i oktur . Zira Sone me-
el si normal bir suı· tte hallol

mak ic p ed r , PlelJisitio uor • 
mal bir tarzda } npılma ınm Al
ın ny o n brır ketin b ğlı oldu 
gunu b an d n . L \ I, elde 
cdı ek u<.\ıceyı öne d n kabul 
eden 1• raıı anın Plebi tin erbett 
bır eureu yapılmasının re,Ierin 
izlı ol rok verilmesinin temiai 

uzusund lduğunu ve uluılar 
.rası çerçhe ine girmiyeıı hiç 
bir §C i •apnııyacağını ıöyJemlı· 
tir · 

1 ı... .... ı uetic~ olaıok rrau-
8 nıu C\ ren el çalısma berııbel' 
liği prcıı ibiııc 4 dık olduğunu 
Ulu Jar kurumunun da i tedigi 
bu preo ib İugilterenin de ada
knt gö t rnıekte olma mdau do
la} ı m nınuu bulunduğunu ö 
1 mi tir 

sonra " kabul ,, yerine onay, 
denilecek .. de abam "red ,, 

. 
yerıne 

~--------···--------~~ 
kara: 1 ( . A.) B. 1. 

Mecli i bugün H f t Buı nıo 
Bıışkanlıf.'111da lop1aomı tır. 

Refet toplaııhyt nçarkeu, bun· 
ılau hö} le kabul )Criııe öz') ürk
çe olnrnk oııny , , r t yerine 
de " abam , d •11ilm~ ini ileti Ur
ınU c bu onaylaumı tır. 

M el s gündeJiğindel i gizli 
nufu un nzımı 1 ammunmı müd 
detiuin uzntılm ı için olan ka 
un iizeıinde öz alan Hü nU 1z 

mir k oun bnşh ~om )tmh:.lıso 
ol açııcağını çünkii bunda gizli 

oufuslaı ın yazımı h kkıudaki ka· 
ııuıı würtd tınin Haziran 931 
tnrihine kad uzatıldığı )OZıl 
makta olrJuğunn göre k nunuo 
huodau onra lıUkm ü olmıyacağı 
{!İbi hir ınfınfi çıkh~ın öylemi§ 
\edemi.tir ki: 

ı tenil~n hu değildir, i f Pdi 
gımiz kanunun Lazı bUkiirnlcrinin 
merİ} etinin o gün~ kadar ürm • 
ıidir. 

hmir. g ç~n toplaotıdn oz af an 
Tarık l Gire onun bu kanun 
Ozerind ki dileklerinde kendi i
uın de oı nunla beraber olduğunu 
ve kö} lültrimizın )RZımdaıı ka 
ç111mnmalaıı için kanuııda daha 
ertık koJnylıktar gösterilmeıini 
i temi tir. 

Başkan Hcf et , toplantıda 
iç bnkanm buhmmıdığıoı söyli 
} erek görii .. ülnıe ini gelerek top
lantı) a bırnkmı§tır. 

Uundan soura havaı seyıisefe· 
re ınah u ulu lar arası sıhhi mu-
k ' leye ietiraldmiz lınkkmclıki 
knnuııla askeri mP.mnu muıtaka
for kanununa göre i tiwl6k edi
len ga}rimenkullcrin ödeomi)en 
beclclleriuin geı·i kalan kısmının 
\ctilme i için olan knmın layiha· 
•ıım ikinci görUşmeleri apılmı 

... onaylanmıştır. 

\ cui Fm 'i J ı Kim} agcr 
Alım l Hıza O) odıuı · 1,.cen ,, 
ko) muotur . Kutlu olsun . 

Keııuuuıı diğer hükümlerı i e 
~o tarihten oura da wer'i olacak· 
~ lır. özlerine devim eden Hü nü 

ı eli geıı hu toplantıda A· 
ıı dolu nj n lyle on eneye kadar 
taalıhiiUe bulunmn•ı için Harici
) e Veknl tine eHilıi} et 'eı·en ka· 
nun lô)ibasım onaylıyarak pazar· 
te i güuii toplanmak iiıC'rr dığıl· 
Wl§tır. 



Firtik: 2 

Bir yılda on yıllık ilerileme ( ŞAR SAVALARI) 

Odurı ve kömür - Cuma gününden arlan -

Türk ticaret filosuadım eski 
gemiler eynlmakta ve yeni satıo 
alınmış büyük gemiler bunlarm 
yerine konarak yeni seyrüsefer 
hatları açılmaktadır • lzmiıde pek 
çok rn~bct görmüş ve ziyaret edil 
miş bir şark panaynı açıldı . He
nüz mevcudiyeü t·ini muhafaza 
eden yabancılar elindeki imtiyazh 
şirketler , ökonominin millilf!ftiril
mesi ve kı men de devletleştiril 
mesi yolunda ilk hedefi teşkil t
mektedirlcr . Devletin bu işleıi 
kendi üzerine almuı , yakın bir 
zaman meselesidir . Türkiyede 
yalnız Türkün kezanması matlup
tur . 

Demir yol şebekesinin tamam
lanın sı işinde takip edilen sür t 

temposu adeta hacum arzındodır. 

1924 senesinde Türk davletiniu 
1700 kilometre demir yolu vndı 

Bugün ise devlet 4000 kilometreyi 
mütecaviz demir yollarını işletmek
tedir . Ergani Bakır madenine ulo. 
facak olan demiryolu bu ıene El
iz.iz noktasına kadar yapılmış ve 
işletmeye çalmıohr • 12 inci Cum
huriyet yıhod btı demir yolu le· 
nıamiyle bitirilmiş olucaktır . En 
mühim ıark · - garp muva1ala111 
olao ve Sivastao Erzuruma giden 
demir yolu plaolı bir surette yapıl· 
maktadır . Afyonkarahisar ile An
talya aınsıoda yapılacak demir 
yolu inşaata bıışlamıştır . Ankarayı 
karadeoizle biıleşıiren hattın son 
bir şubesi de hıtmek üze.redir • 

Bir kaç ay evvel devlet, Fran
sızlaııo elinde olao İzmir - KAsa 
ba hattını ve şubelerini satın al
mıştır . Avrupa Türkiyesindeki 
~ıırk şimeodiferlerinden başka yal · 
nız gaı bi Anadoluda eht>mmiyet
siz bir İngiliz demir yolu kalmış · 
tır . Bununla beraber Türkiye bu 

sene yolcu tarifelerinde hemen yllz 
de 50 nislıetiadc tenzilat yaptırma· 
ğa mu.,,offak olmu" ve bu yüzden 
hükumetçe demiryollarına tahsisat 
vermek suretiyle yardıma bile 
lüıum hasıl olmamıştır . iç politi 
ka bakımından Türkiye Fırka , 
milnazaalarıba maruz olmaksızın 

otoriter bir şekilde icrayı hükumet
le tedbirlerini süHınet içinde ve 
endişelerden ari olarak uzak istik
ballere şamil bir şekilde ittihaz 
ve toıbık edebilen bir bü'kiimete 
malikiyetle dığer bir çok devlet · 

lerin gıpta edeceği bir vaziyettedir. 
Yegane bir devlet Partisi , Parla
mentoda yüzde 90 na yakın bir 
ekseriyeti haizdir ve hu suretle 
halk reyinin mficessem timsalidir. 

Türk milleti hükümetioe feda
"ôraae bir adakatle bağlı olduğu· 
nu İHtiklAI muharebelerinin kahra· 
manhk dutanı t kıl eden tarihi 
günlerde isbat etmiştir • 

1934ü uluslararası vaziyeti mem 
leket müdafaası vasıta ve tezbizat
lorının aüratle tamamlacması in· 
zumunu şiddetlendirdi~iodc hü
kumet , vergileri hiseedılebilir bir 
surette } ükseltmiştir . 17 milyon 
nufusu olan hu devletin vasati ola· 
rak senevt 360 milyon marklık 
bir bütçesi oluşu ve bu bütçt>nin 
mütevazin bulunuşu , memurlarına 
muntazaman maaş vermesi , zikre 
değer dahili bir borcu olmayışı 
ve harici borçların hisselere ayrı
lışında da maharet ve mukavemet 
göstermiş oluşu , hemen inauılmı 
yacak hallerdir . Türk liruı da 
sabit durmakta ve~hiç bir temev 
viice tabi olmamaktadır . Bu tarz
da ökonomik ve iç politika bakı 
mındao sağlam olno bir devletin 
barice karşı kuvvetli bir mevkıi 
olm&11, ıaşılacak bir şey değildir. 
Türkiye , dostluğu ~erkes tarafın
dan nrıu edilen bir devlettir . Tür· 
kiye her pakta imzasını kovuyor • 
Türkiyenin hariciye nazııı Tevfik 
Ru~tü bey bu gün uluılararas1 i 

yasasında meşhur ıimılardaa biri· 
dir . MUşarDoileyh bu sene ilk 
hahnrda Balkan paktını imzaladı. 

Kendisini bu paktıo:babaaı otarak 
tanımak Iaztmdır . Nisanda Yu · 
ğoslavya hariciye nazırı Ye' tiç'in 
Ankarayı ziyareıi: her iki devlet 
arasındaki dostluk mllnaıçbctle · 
rinin tam•mlanmasına yardım et· 
mistir . Mayısta Yunan baıiciye 
nazırı Kondili Ankaraya gelmiş, 

Odun ve kömilr yokluğunu 
göz önünde tutan vilayet ve be· 
lediyemiz yakacağın tara kolay
hkla girmesine yardım tdecek· 
tir . 

Köylünün elinden kömUrOnü 
alarak ulusa )'Ukıek ı>ara ile ıatın 
}ara karşı da gerekli yaaaklar 8· 

lınmııtar . 

Ulus evinde 
bundan az. bir müddet sonra Te\'- Dün saat beıte k6ycülük ko 
fık Rüştü bey Bülueşe , sonra tek· lu toplanırak aralarıDdın köy-
ror Ceoevreye gitmiıtir • Bu sene cülülc komitesini ıeçmiolerdir • 
son bıharanda da Türkiye Ceoev- , y coi ırcilen neıriyat komite· 
rede uluslar cemiyeti konseyine ıi de bııkao \le müme11ılle ıioi 
intihap edilmiştir. Haziranda lran seçmek :azere bugün saat betle 
ıabı Türkiyeyi ziyaretle TDrk dev- 'toplanacaktır • 
let reisinin refakatinde Türkiyede 
bnyuk bir dostluk ıeıaburata içia- Ulusal oyun 
de dola§mıştır . Son b2barda bir 
Türk nakeri heyeti İran ile Afga 
niıtau arasında mevcut bit hudut 
ihtilafını t,.sviye için davet edil 
miştir . Türkiye öo Aıyada nufuz · 
lu bir mütevassıt rolü almııtır . 
İstanbulda toplanan Pdlemento· 
lararaaı :birliği koogresinio pek 
parlak bir surette yapılmıı olması 
da ulu hır arasında Türk itibarınan 
daha ziyade arlmaunı yaramıt ve 
latanbulu ııluslnraraaı konferans 
şebiıleri sırasıoa geçirmiıtir. Bun· 
dan ıonrıt da lsveç vcliahta ve ZeY

cesi Türkiycye gelerek meraıimle 
karşılanmıılar ve Türkiye içinde 
ziyaretler yapmışlardır . Japon , 
Amerikan , Fransız ve logiliz harp 
gemilcıi TUrk limanlarını ziyaret 
ederek Y ıkınıarktaki geoç dev
leti hürmetle ıt>limlamıtlardır . 

Dış siya.a bakımıodan da bu 
senenin Cumhuriyet bayramı yük· 
sek bir mana almııhr. Balkan dev· 
letlerinia hariciye nazırları mühim 
müzakereler için Ankaradı top
lanmışlardır • Bu müzakerelerin , 
Küçük İtilifla daha sıkı bir mesai 
birliğini intaç edeceği mahakkak · 
tar • • 

İşte Tlhk devleti , varlığının 
on ikinci yılına böyle kuvvetli , 
emniyetli ve yalnız bir halde ve 
ökooomi sahasında beş eenctik 
plinıo çizdıği bot üzerinde ve 
" dahilde ve hariçte sulh ,, diistu 
ru ile ayak basmaktadır . Bu dilı 
tura , ökonomi planının \"C kDltü
rcl yenileşmenin tatbikmda göı
tcıilen bağlılık ve sadakat derece· 
siode hıığh ve sadık kahoacaj'ına 
şüphe yoktur . 

- Bıtti -

Müteheyyiç Avrupa 
Yugoslavyamo uluslar cemi

yetine yaptığı trıebhüs ılilıiiu 

içinde olmayan A \'rupayı endişe 
ve meçhuliyet karşısında bırakh. 
Şüphesiz Marsilya suikasti faili· 
oin meydana çıkarılması lizım · 
dır. 

Anlaşıhyor ki , bunu bütün 
devletler istiyor . Ve yine Avru 
panın istikbalinin tellıişçilerin 

•ellerine bırakılamıyıceğı ve on 
lırıq, acunu öHim tehlikesine sü 
rüklemelerine meydan vt:rilmi· 
yeceği de itiraz kabul etmiyen 
bir keyfiyettir . Ceoevrede top· 
laoıın uluslar cemiyeti ağır bir 

Çuku,ova yöresinde utueal 

urunciyle bugüne kadar Y•t• · 
yan cirit oyunu Ulu evimizin iıe 
karıımasiyle yeni baıtan canlaaa · 
cağını haber aldık. 

Her kiiltür harrketiııde kendi· 
be husuıt yer ılan Fırka bııık•· 
nımız Örke Evren bu eaolı ulusal 
oyuna yeni bir yön vermek için 
çalıımıı ve bir t6ıll yasanoamııhr. 

Yakında çukurovanın yağıı 

çocuklarını ıoylarıaın at oynatU
ğı alına çeğnıcak olan ba oyun 
her ıporcuda sevinç uyandırmııtır. 

Ceza evinde 
~·---·------

1 İlk kinuodın bıofayıp var
lıkh olan bıpiılerden yiyecek 
parası ahnacak ve bu para ile 
Ct>za ni ve adliye ıarayı yapı· 

lacağı haber alınmııtır . 

Bir yasa ile bap11banelerin 
adı ceza evi olıcığı da bildiJilmiş· 

tir . 

Ağır cezada 
Ağrı dağı iıyanandan auçlu ve 

mevkuf Nadir oğlu lbrabim 
\'C arkadışlarıam dün ögle 
den evvel ığır cezada yapılan 

duruşmalar gelmiyen lalimatıo 
tckldile 24 birinci kanuna bıra
le1lınıştar . Suçlulardan dördünün 

gayri mevkuf olarak muhakeme 
ec:!ilwclerine karar verılmiştir . 

Tayinler 
İslahiye Posta ,.e Telğraf Le· 

besi Sükfıti , Mersin Posta ba~ 
çevirgenliğine ve Mersin hış çc· 
virgeni Kemal Adına merkez 

Posta baş çe\'İ•genliğiııe , İstaıı · 
bul çevirgenlerinden Nazlının do 
Mersin Posta çevirgenliğine alın 
dıklaıınl öğreodik . 

Bir ölüm 

Bahçe kazası tapu çevirgerıi 
Osmııının öldügü vililite bitdi
rilmi§tir . 

Bıçaöı tutuldu 
------

Rıza oğlcı Şefik •dında biri
nin auıtalı çakı taşıdığı iÖrülmüt 
\'e nlınarak kendiıi yasaya ç1rp
tınlmıştır . 

Uğruluk 

mesele karşısında bırakılmıştır . 1ustafa oğlu Hacı Ahmet ile 
Uluslar cemiyetinin, Marsilya Halil oğlu Ali adında iki kişi mi 

hadisesinden ba ıl olan gergin- safir olduklar1 Yusuf oğlu Ab-
lıği gideımrsi ve her an yangın dlllvahabın evinden 435 kuruş para· 
çıkarmak tehlikesioi gösteren •· sır.ı eıırdıkları iddia edilmekle 
teşleyici .. maddeyi ortadan kal suçlular yakalanaıak t•hkikata 
dırmuı lazımdır . b 1 t 

•ı anmıı ır. 
Eğer dıplomallık , son anda ,-

güclüklcri y omck kuvvet ve İm· Dikkatsız arabacı 
kaoını kendisinde bulamazsa , 
Avrupada yenıden bu felaket Hacı Ahmet oğlu Arabacı 
karşısında kalacaktır . Hemen Yuıuf, Yusuf oğlu Ali adında 
temt>ooi edelim ki , sulb ülküsti· birini arabaya çarptırmak ıurelile 
ne tabi olanların adedi hu defa yaralanmasına ~ehebiyet verdiğin- 1 

Ceoevrede fazlalaımıı olsun . deo yakalanarak hakkında lcanu· j 
-Slova- ni muamele y•pılmııtar • 1 

Sihirli bir kelime : Sumer Ozan deyişleri 

Yeni Türkiyede kül· 
tür düzeni Karacoğlan 

~cı __ .._ ...................... ----- rl 
Bugün lıtaobulda , yabut An· 

karada bir gezioti yapan herke , 
ötede beride dikkati çeken bir 
~azt ıöılir : Sumer • Bunun bu 
susi bir manaıı olnıak gerektir. 
Bu iıim ile anılan bir bankı, o 
lel ve lokantalar , ıinemat11 ve 
benzerleri "'ardır • Genç llrk 
williyetçilerloin noktai nazarlerı· 
na göre bu kelimede insanlığın 

en nki kültlir esalcti münde
miçtir . Brı bin Bene rvvel me
deni bir millet olarak yııadlkla 
lan aabit olan Sumeıleria, rarht 
A~yaD1n veyt yliksck Asyaoın 
bilihara Türklerin ikamet ettik· 
teri kısımlarından cenubi Mezo
potamyaya hicretle oralarda meı 
bur derleİ'i vücuda getirmif ol· 
duklırı · Türklerin keadi benlik· 
lerinc ait şuutlarao;n , tırıbi ve 
liıaoi bilgi ve bağl•rıo del leti 
ile lc•§fedilmiı olduğundan ıimdi 
yeni Türkiyede eaki Tilrk mill.-t· 
lerioin medeni kıymetlerini mey
dana çıkarmak gayreti büklim 
sürmektedir, 

Bu meııi ve rıyrette umumi 
dütünen v~ ileri gidt>n bazıları, 
İürk medeniyetini dünyadaki bü
tün milletlerın ilk ana medeni
yeti olarak kobul etmek liıım 
geldiiiol iddia etmektediıler . 
Yükıel gururlu adamlar bu kabil 
f ıkri cevelıolar ile kendilerini 
ve Anka,a Cumhuriyetini kuran 
lara, Avrupah ve Ameıikalılarıo 
aroıhrmalara ile ancak 35 sene
draberi ıarabatle meydana çıka 
rılmıı olan cenubi Mezodotam 
yadaki LagaaUb, Ur ve saire gi· 
bi kültür babılırınıa dogrudan 
doğruya torunlara sayıyorlar . 

Gırt> aragtırmalara \'e bunlar. 
dan aı1tğı kalmayın Uzak ıarkın 
eski l&üllilr araıtırmalırı , Jenç 
Tllrk nasyoualizimiııin bu cürat · 
karane ve bir taraflı keşfini ka· 
bul etmek istemiyecektir . Yetil 
köydeyim Bura&ınn:ı adı bir vakit · 
ler Ayaıtafauos idi . Burada ia 
taayoua bakan bir kabvt>hauede 
oturuyorum. lstaobulun civar mm· 
tıkası burada bitiyor . Orta yaş
ta bir çocuk yamna gt> lerek "e· 
fendim , dedi , Bu eıki par1yı 
sat111 alm11 m11uı ? Sumer devri· 

Onbeı: yıl önce bu ba lıkln 
'l'ütki •ed ilkin :yazı yazan ben 
oldum . [ * ] bununla duyduğum 
benlik benim için en büyük bir 
li dul olmu~tur . 

Karaca oğlıo : J.ı""k,niıı gök 
çeli köyüade (1584) yılında do 
mu~ ve yetmiı beş yıl sonra öl- 1 

tnÜ§ §Stılatak katlar gezgiuel bir 
ozandır . l 1649] 6lümü ... 

'Yunus Emreclen abura, yaiıut 
i' unnıs Emreden üstün olau bu 
uluaol ozanı her vakıt çoban 
[ Putoral J dey1!21erinde öz er 
glirüril . 

Güney yurtta " Keracaoğlen,. 
bir tanrı uluere gibi tanınwı~ \'e 
kendisinden sonra gelen bütUn 
ozaoJar onu kendisine bir örııe 
edinmiştir . 

ize adıaı bildirdiğim bu 
K.a raca oğlan dan başka ğü 
ney yurtta daha iki dane ( Ka · 
raca <>ğ.lan ) adlı duyak v rdar • 

Bu Karacı oğlanları hır birin· 
ı den ayırt etmek iıter . 

l - Birinci Karaca oğlan : şim 
diye krıdar anlattığım Kozanlı 
Karaca oğlandır. Gökçelinin al· 
tında •' Dü§müglin mezarında 1 

eıkiden bir köy varmıt .• Oaradıı 
doğmuıtur . 

2 - İkinci Karıca oğlııı: İç ilde 
hu gün o!duğtı gibi tanımadığı · 
mız bir köyde doğmu§ <luyguhı 
bir duyaktır • 
3 - Üçüncü Karah oğlan: ise 

Kırkları!li el beyliğinde doğ!Du§ 
ve hiltUn yaşayı§ını Blkerde (Yeni 
çeri ) içinde geçirmiş Karacı oğ 
landır . 

Bundan böyle yazı yazacRk 
ve eline Karaca oğlanı elacık 
arkıdı§lann bu adları eyidrn, 
eyiye araotırmaları lazımdır. Bi 
rinci Karacı oğlan ile üçüncü 
Kıraca oğlao arasında (700) sene 
gibi büyük bir yıl vardır • 

Bu gün ben sbe ı ilk Kıraca 
oğlanın Varsak \'e Düz içinde ge· 
zindiği glinlerde gt>nçliğinin ona 
verdiği duygularla süyl~diği hir 
tUrküsUnü clalia ımaacağım . 
Haruniye: Kır İswail: 14 934 

uc aittir .,, Konya : Babalık gazetesi : 
Çocuğun elinde tuttuğu dara ( 1919 ) ( 1920 ) 

bakırdan ve ikinci Sultan Abdııl- 21 •aeı-het •• • 

hamit devrine ait , yani takriben sanat mektepleri iılah edilmek<e 
40 ıentlik idi . Çocuk mektepte veya yeniden kurulmaktadır . 
(~umer) diye bir fe) işitmiştir • Yüksrk mekteplerin yenı fakir ve 
Çocuk bu para ile İ§güıarlak et- yeni ı·uhu lemıil edecek tarzda 
mek ve kendince bilgia=ni ·neşret- yenidea kuruluıu , umumi talim 
mek iıtiyor. Bu nokta, bu ıon ve terbiye itini letviç eden bit 
nokta üzerinde biru durmak ge rser olup bu mekttplere srerek 
rektir ; Halk içinde beoJik şuuru· t~tkiıat ve gerekse talim ve tcıJriı 
ııun uyandırılma11 ile· haklı veya için yüksek kıymetle tcneM ele· 
bakaız - kuvvetli bir hareket ve manlar getirilmiştir , 

cereyan yıratılmıf o1duğu şüphe· Arap baıfleri yerine lntin barf-
sizdlr . Bu ıuur sayeaiodc arhk (erinin kabul ve tatbiki, daha ça-. 
herkes kendisiuio -filtmdc yegi· buk garphluııuak iç.n atılan kati 
ne müessir ve mutlak bir imil ve mühim bir adım teşkil etmiı w 
olarak tanıdığı ve her ~eyi OQI iu- tir. Tüıkiye Cumhuriyeti bükô 

fe ederek kader ve kıın..ıet diye meli, garp terakkiyatırıı takip ile 
kabul ettiği ilibi kudrttin tecel· onu arılamak için Avrupa dillerini 
Jiyatında- bir objekt olduğu tc ve edebiyatlarını hali aaliıiode 
IAkki inden uzakla~mış, daha ziyn. muhafaza etmi§ olan A ya luiasın 
de subjektif tc:lakki, ıahai ma- da1d büyük şark d~vletlHinin 
hiyct ve kıymet , ıevk ve ıdıre yzptıklar1 gibi )apmıyıp uırlu 
\"e rebbediğin maoa Ye ehemmi· denbeıj &<ökleımiş uap ) azısıo 
yeti brliımiştir . dan radikal bir 11urettc yüz ç \' ı 

Mılletin ve devletin Kemal rorek Türk dilinde At•ap bstflerir 
Paıı ve mesai arkıdaılan tern nin kullamlmasıUl şiddetle menet-
fıııdan kuvvetli ve ıislematik bir mittir. 
tarzda sevk ve idaresi ile geııit MıJlı menfe bahialoriudt, dil 
ka labaltğın tahsil Ye l~r biyesindt> itler inde ve kültür eser ve hiz-
ileriye doiru büyük bir adım atıl metlerinde Ankara )eni bilği, yo· 
mışlır Okuyup yazma bilmi ni gaye . e hedefler koymaktadır. 
yenlerin adedi günden güne a- Bu neviden her bir yenilikte ıi 
zelmokl$dır . Bütüu mclitepcilik birli ıibirli Sum~r l&etıme1indeıı 
bayab düzeltilip tawamlaoıyor ve ılbam alınıyor çe demek istcoi 
nralarında mün&Sebet ve bağlar yoıki : •• Biz daha e\·velden dün 

vücuda ıctiriliyor . Meslek re u·adı büyük bir vuhk teşkil ttmi• 

}'azan: l' aınıaıı 
( A. Rıı• J arJ-
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el.. dir 

1ıte bizltn öı 1':'~ ~ •f 
diği deyiıi b8ylc açı 

11 
Öbür Karacoğlaa1•ı1 ~t.' 
deyiıler biraz dıb•) dı' 
Arapça ve Farıça :ı.r.ı 

Gökçeli KırıCol~ 
yetmiı )'ılmın elli bıl•rd' 
randa 1 yabaııcı keD it" 
ği içlo kendi yurdı~, .... 
dafıı } yalnız şu pıt 
liyoruz. ti' 
Kuzandatı göyceye g 

esli•' 
8eldm edin , def rıı' 
Gelin bakın uğafll ·-~ 

ııta,,... " Katacoli/all ·• .... 

G··w•~ 
ratoğlınt ) 0~t,ot 
Göğceli duyduk 0 k•cfl' 
laran soyu bize~ 0piJI'1 
tanınmıı drğildır· ~ 
yoksa şu ilin J<ır•C f" t(j 
Ve burüo bile yaf' . b 
'b' -d Ilı 

gı 1 ı ·.·ıı "..: ~ llılı 
bir milletiz. Eski saı ı 
va\uodan Turand&t ·~' 
dnn yahut yükee d• il'. 
olmıya11 bu vat90 gt~ 
zl lekrar buloıalc y~~ 
bir Türk tipioio pıe , li""..ı 

. o •" lıı liıımdır ve orıu nls•,. 
bi Asyatun \'C Y ··1111 . ,,e ,.,-
eski TUrk lebçesı ~ 
leccktir. ,. y' 

Bu bir ilerltılleJd' ~ _J 
m~ mitli!" ? Her b• ıt>•" 
garbııı dikkatini ce 
ğer bir h.rekettiJ· 

Hayrıt t 
_,,bit 

u vundıı·an l ·' ~ ,.. 
Derliıı : l ( ~·'"' 

ah10da buluıııııı 8j 1ı•" ~ 
Almnn ruü reo1lek~tJt i 
rik lıirliğiuiaı be.~• ıı>'f . . · ,sıe 
hatme ""luıe .. ııll 

1 
V 

tt el r 
zelt"lerindc bsyr if1 
Siyasi bir C•'_/ 

~,..)· 

Mosko\t: 1 ~ \~ ~ 
• d" 'Idi~ıı> 9' men bıl u ı ıs aJJjtC 

forkczi frr:ı . t<,o J'i.,f 
Di vaoı aza'"luda~İf· 
ralta tildürülrnli~ ·ıiO~ 

Tebhğdt·, ~~t1•" 
ılU nunları tnra ı·r :. .kt l 1 
tliği bildirilı11e · t: ,pıtı>' 

Katil Y~_kala~li d 
hiivi ·eti beon?. be 



icat 
motör 

Jan ud nler isminde 22 ya· 
da hır Hollaod la mUbcndiı 
ihtira vilcude gctirmiıtir . 

ibti,., yııuııak kobiliyeh gbı
ec:elc oluru cıhaıı ıktısadiya 
da lnti d ğiıikliklcr yapacak· 

l,.ıt olunan fcy Lır motöı o-
p 1tlcmek i ·ıo ne beıızin , ne 
ır Yağ ve n de herhangi bir 
lVct maddesine ihtiyaç hıssei-
1111Yor uy lnle ihtiyaç yok

Mıkin ııiıı mubarıık kuv 
tı komprime haline etirilwiş 
tadır · Muhendislcr bu yenı 
~t edil o motörüo kudret ve 
i ~h hakkındı bayroouk göst~r 1 
1 er ve bu 11yedt' bütün motör 
11'~• niıı de İfiP ye i Mı eaa:J 
trıııe kuru)abilectği fıkriui ız 
'tlmi lerdır. Tn)ik edilmiş 
, '•lı nıotorho istilzam ettiği 
tan · hak1111 her Uç a da bir de-
•i~ı >aloı111 ır.abeden e ılı bır 

•Dıadır 

1 
~u :oıot6r b r maksat içitı , 

1° toruobiller, kam onlar ve 
,~•Yoner rnubatrik kuvvet grup 

1 t ive her ne\ iden makinelerin 
c ı mu . . k 1 1 tt 1 ıçın ullını abılir . 

.. ine ınıarıfı bır otomobil mo · 
Ot& içi ' '-n d 0 ~oıuluıı ç lı,ma halinde 
ir e b 2.l florini geçmemekte-
lf' d u h aapta y •l•rıma mas 

1 
• dabild r l . 

h ycvm mevcut ınotörlere kar 
İi u .Yeni i t motörun bahşet· 

fııdcler liıtrine Jao Varde
~t Una bu ic dlb n hı) raulık bu 
İd~ gctirm ıi pek tabiidir . Mu 

rı oturduğu Volv ğa knsdba. 
lltn bı•ledlyc reiıi ve beledi,; e 
td· J 

ııı ve dığer muteaddit ve ıı-
l.l~i müe eı lcl' 'e bir çok 
:t~ gelen mUheodisler vemati
' Cıler bu tuyik edici bıvılı mo 
tun tımlmı · çm 11 mil on fle 

•tttıicrrnay ·li bır Sl'l)dıka tf' idi 
1tlerdir . 

" l93S ıene ı beıl ııgıcındı bu 
ıtraı ır. t l ti a o an otomobil ttıotörle-

Yııpmak içm bir fabrika açı-
C'lıtır Bu fnbrıkıda 13 000 

lb 1 ' e çalııac ktıı . 
ticn,. bu icat üı~rıne ağır 

•0 törler y apm k için de diğer 
~ır fabrika Amıterdam yakının
• lrurulıcaktır Tazyik edilmit 

o~"· nıo1öru ile techiz cdilmi,. 
•n hir çok tecrübe arabaları 
kdiden Zvolle de kain bir fab· 

6~dı vUcud getirilmiştir . Tec• 

1 
eherıo neticesi p k m muu 

. tl verıci 1 ir h ide tecellı et· 
•tlir . 

bakanımız Tevfik 
Rüştü Aras 

Parıı · 2 (AA) - 1 ur kiye ba-
1 •)e bakanı Tevfık Rüttü Araı 

rl' . 
lr gıtnıeden önce Havaa 

l•naıuıu bır mubıbıriuc beyanat 
~uluuonk şahsı doıtJa11 ' 

Ynı tınıaada memleketinin doıt 
rı olın Fran ız de' let adam· 
' 1 He yapmı olduğu görüşme· 
.tdeb çok m ~mourı olduğunu 
Yitmiştir . 

Tc,fik RuştU Aras Berlioe 
trıdııme hir ım Jiyıt y pılmış 
•
80 ıevce inıı yan n" gıtmcktc 
ır O ı. udan Cene\ reye döuc 
'ttlır . 

Sofyada ölilm kararı 
nm ku· 

tıı 11 lı H \;: (' lllt' 

( TttrkSözft) 

(_~ ~ N 
•• 

Oz Türkçe adlar 1 

B. çüncU p· rça 
~-

AH . 2 f A. 
dıli nraştır uıa knrumunuıı oy 
adları lııkkırıtlaki B. li \c!liuin 
liçfüıcu kı mı urlur · 

Borık Boğatimur .Hoguu 
ın iu lloğutckin , BoJdaz , 

Bolukçll Bolun Bor Boğaç. 
Borakkıızı, Burka , Bo) la Boz 
oba Baıacı - lizacı Bozan 
Boza cır Bozkurt Bozku 
Bozküllınrı, BozoyJak, lloztemur 
Boz}iğıt, Bucugı Budak Hudan 
Budaucaıuuıınk . Budancır , .liu 
tlao atnuo k Budaııcır , Buda 
bek Budraç Bukc mura , B 
dulgan Bn~ıhsu Buğatekio , 
Buğrohan, Bora ı Borslao , Bor 
lukçu , Boruhlay Bo ugu) , 
Bota utı 1Joyate ııı Bo daeı 
Bulgak , Bulgal Kal Bulga 
Bulmu§ Bul u fü hı Bulut:, 
Bulutimur Bulun ın Bulut , 
Burakcln , Bur ın ulu Bur ay 
Burtakucin BulL ·e· ay, Burul, 
Burulday Butakin , Boçbıum , 
Borkuyaruk 1 Boru . BorubM 
Boruh n Borutagtckiu , Boru
tekin , Borntecnn , Bor} ekucin 
Bor in Buttaıırı, Bu} aııcuk Bu 
)Ookara , Hu}antemur Buyla 
Bnğ , Buylakutlu ' Buyruk 
Bu unb n • Buzkaıı Buzunoğhı, 
Budunoğhı , Hu g . Bucguın 
Budu Buke} llukiu 
Bulbun , Buwen , Buoul , Bur , 
cuıı , Btırke, Buğu Buğutoğrul 
Buhan Bukan . Bulat , Buldag, 
Butakın , Burket , Burkuk , Bur· 
luk , Butuu , Buzruç . . 

lnebolu 
Ha1kevinde çalışmalar 

İNEB L · 2 ( A.A ) Ka· 
zamıt H.ılkevi kı mc\simı için 
lıir çalı§mA p oğrauıı hazırlan 

mııhr . 

1 em il kolu kı için ) eııi bir 
kaç pl)C lıu:ulad gı hribi oysal 
}ardım kolu da yok nl ço uklaı 
ıçıo Kitap Elbi · Kundura 
temmirıe u 1ta makt dır • Mn!likı 
koluda ı, udo a ilihc olarak bir 
Caz takımı atıu hna a karar 
'crmit 'e le ebbü ta giri,.ıni;otır. 
Bunlardan b ka haftada halka 

inemo go tcrilcccktir. l arilı e 
edebi) ıt kolu tırnfıodaıı da uz 
dilimiz \: e O) adları hakkmda 
koofrnnıılu verile ·ektir • 

Bafra savalan 
Bofıa: 2 (A. .) - Cumhu 

rİ) et il Ik Fırka ı Ocak kon "re 
leri b ııldı 

Bu O) ndJa) etiude bitırılecek 
ve 18 ikinci kiiuuncla kaza kon · 
re i npılacaktır. 

Mcb'uı çimi ba.ıırhklar ua 
çahtı) orlnr, deh rl rirı bitme i 
pek )Dkmdıl'. 

Hnlke\ i Juaıki kolu çah wa 
1 rıuı aıtırını lır Halk llırkiilerı 
rmoı ıze erJilmektedır. Kı gc 

c el~rı için kouaerler hızırlıunor. 

Romanya Sovyet 
mUmessi liği 

Bukreı· 2 ( Dı ha 
knııı 1. Ti tüle ko ) ui .. O\ yot 
Ortu Elçi i f. O tro'tskioio h tt 
matoaıne~iui Krala v ı işind" ha 
:1.ır bnhnıac ktır . 

Bükrr tr hu lıadi rye büyüle 
bır ı-lıeınmıyet 'erilwckt dir 
.'iioku o ıaltı seı c m n hir mil 

u eh t 1 e iklı i den onrn f . 
O tro\ ka Homno A a .! len ilk 

O\ et miıme ılidır 

Sir Con Simonun 
Londrada bir ayd •şı 

Londra : 2 ( AA ) - Sir Coo 
Siınon dütılcG gtm lskoçyata Hu 
miristc rot ettiği bir nutukta in 
gilterenin genel barış hususunda 
ki dileğini v onun ulu laı kuru 
muna bağlıhğtnı biı daha s6yle 
mişlır. 

Sir con Simon baılıcı demıt
tirlci : 

Biltlio İogıliı siya~al fırkal 
rındıki ciddi urttaşların baılıcu 

gayeleri b rııtır . Yabancıların 
çok iyi bıldikleri bu görüş birliği 
evrensel barışın sağlanmasında 

canlı bir tesir yapmaktadır. 

Ufusar İıu~~~et iddetle 'e 
durmadan bır : a ı~ s' ya eti gü~:
ı ek bütün acun dilekleri ara1ınc; 
kızgınlık, uphe veya korku du) 

ıl rmı kddırmagn ve 'erine da
ha lu döstlu h ğları yerleıtir 
ıneğe çalışınaktıdır. Barı ı teşvik 
edecek ba lıca uluslar ar 11 vası 
tı ulu 1 r urum ıdur. Ui:zim ulus
lar kurumu ur. 

Bizim de aiyamıııo eu ba§ 
m k adı onou nufuıunu aıtırmak 
ve •)m ktır. 

Ne yaz kki Japonya ile Al
m•nyanın çekilmiş olmılnrı Am~ 
rık nıu da katılmamuı ) üzürıden 
bu kurum ımdilık cvreusel bir 
kurum sayılamaz, Zi a bu eksı~
likler onun bütüo dliuya için kol 
lektif tarzda çnlıımasını engel o 
luyor. Bunuııl berah r ouun ba 
şardığı itleri yakından takip et
meyenler, uluslar kurumunun yap 
hğı g•) retleri ve barıt buıuıun
dı nasıl bir te ir yapmakta oldu 
ğunu kestireıueıl r. 

ir con Sımon logiltere &İ)&IC
tiqin bUtUn acun Ullcelerile boı 

geçinmekte devam etmeie çalıt 
mak olduğunu ileri ıUrmUttür 

Beu drmi,tır, bir kı ım seçıl 
ıuit uluslnla ıolntmının lnılılte 
ı tnin azamet ve •n emniyeti bakı 

mından faydalı olıcığrnı zarıoet 
mi) orum Zira böyle bir anlaşma 
bı~ka bir ulus 1iıoıre11ne kar ı 
koymak yahut ki onun çalışwuuıa 
engel olmak tuıında tefsir edıle 
cektir. 

Danımarka krala 

Londra : 2 ( A. A. t Daıı1 
oııır kralı alt' kralı ı Kopt·ulınga 
gıtnı«'k uırtı vola çtkmı lıudır . 

Mısıt·da iç ışter 

K lıirc : 2 ( A. . ) '.l'. eui ka 
uuuıı .. iııiıı ilanıu ı cleğnı Kıal 
F uaı te ri> ' tl"raı km ' tl rle p r-
1 menconuu lum oldııjtu kıı\ ~ ti ıi 
uzcı İnt sluH olup lıuulurı kohmt 
\a 11 ılt kullon kur. 

Buıuıı ııuuıılıır 'e k ıaıocınıe 
la enı parlaın utoya Hri le •ktir. 

lngiltere - Avusturya 
ödemesi 

Loudra 1 \A. .) ~ io )ilte 
re l aııka ı A\lt tu1 ya hükı"ımcti 
uin. kendisı tnrafından temin 
edilmi:ı olan ödiin ·iiu geri kalım 
bonolarıom heı ioi bir Haziran 
JQ~6 da o<I eccğinı bildirmİ!itİı. 

Afyon 
tarlara 

Kartihisarda muh
konfer.ı ns ve bu 
yılki nüfus. 

\{ on : 2 ( • \, ) Hulkı 
'ı11de çıl n 'e on 'un ur n muh 
tnrl r kur u hm 1 apanım tır. 

tulıtorlara nd 150 ki~ilil.. bir 
)'l'lll k ' rilmi lir Kendilerine 
otur. <1 r hız koııfı-ran H"rilmıf 
ıır ~Julıııırl ı ko, l ı int' döumu 1 ı 
lir . 

!\ t uıı 

un uufu ıı ttı 11 J ıı lı.aı 
ı 1.. 1 ir nıı bu lob ı ıL: 

la ılmaktadıı 

\ti'" 
ıl rhk 

ı ıo 

Bir sorguya 
cevap 

Pariıı 2 (AA)-· Harici)c bı 
kanı 1. Pier Lnal bu sabah mee· 
liıte mebus Fontauleruiu Sar me· 
s idi bak lllUA vr bugüokü re 

jimiu nıuhnfazası lakdıdnde ne } a 
pılacağına dıir bir orguıuoı ce 
np vererek d mi tir ki : 

-Bugünkll rejimin muhafazası 
halinde Sarın hukuk ve oysnl 
bakımından vaıiyetioin taı ifi bak 
kında Uluslar kurumu kou eyin · 
teklifte bulunn1ak ıimdi Romıda 
toplanmakta olım Üçler komite 
sine oittir . Eğer r yiım neticesi 
bö le çıkaısı bu rejimin kati ve 
daimi olup olmıyacağrnı soru~or 
unuz , Bu i yalnız bir memle· 

Adana Borsası 

l ı 

Muameleleri 

uulıuı tikdar 

Kıl 

ket bal rı ııı hnlled"~eği işi rden ,,_,_.....,,_;_ __ 
değildir . Anca UJualar lrntorlı~ 
kooseyinia k rarile balledilebi. 
hr 

Sormak ı tcdiğiniı baıka bir 
oeyi <le bugOnkü rejimin muba· 
fazaaı bılind Sarlılarıo bir gUn 
Almacı ~ami111tna dônınelerı im· 
kanı olup olmadığıdır . Uluslar 
kurun u bugünkü rejimin mubı· 
foza ı bılınde Sar Ülerind huku 

kan ve fiylen hnkim olacaktır . 
lınıu camiuıoa dönmek iatiyen 

Sarlıl r bu "onıeye müracaat 
edebilec •klerdir . 

O gUu F rıuısanın durumu ne 
ol•cağıııı ıor uyoraunuı. ceva bıııı 
açık olı aktar . Frllnsıı bunn kar 
şı duı·mıyacıktır. 

Samsunda kültür 

ve ökonomi 1 1 
aııı uu: 2 (A.A). öz dil a· ~~-~~~~ı~~~~~i~~~~~~i_I_~~A-~~ı~~~~~l~~ 

'o ı •m unda hızla ıloı ılenıektr.diı. 
Hnlkr.\ indr dil' ed lı at kolunııo 

lıfillhı h el ıi t ıplaıı ıMI. bir JıJ ge· 
• i l pıuı l ıdu aıo uuda aoy ad1 
ıılıırılamı ean ı Alhıdf'ugune ı oğal
nıaktaıhı . 

'umsun : 2 ( .A) - Y t•ııi tıiıiiu 
ıırııuıı apıleıı oıaul ın gurc :3ıım

unda l mıl) on 800 bın, Bafıadıı ikı 
mil 011 2 lıııı , lcıçomoa ahı ıiz 
hirı kilo )1, kıır . 

l• ide k Jıııı r kı ıuıdulcı hiııuel.: 
Uzert dır . ) em urunun oo~larmıı 
dnhn t R ıımıunı ıır. ) alııız iki A uıe
riken kurnpaıf\ ı Sam un ve Bntradıı 
lı \eıık lıulındo lımı bin kilo kadar 

·tıi ıQıho uıııı lnııtl81 d11 • 

'am un : 2 ( .A ) llu ) ılkı 
ın arruf hafta ıınıı geç u ı1dııu U ıiin 
oln111•1 ı ·in lıU) Hk hcızırlıklar )llp&I· 
ıuakıo hı . 

Harp yerahlarının 
ayhkları 

~ııkara 2 ( . .) ilahili 
ye V ckAleti hususi idareler trka· 
iıt andıgı dul 'e ôk üzlerin bi-

rınd e Hdnci kanunla Şubat a} · 
1 klaıı 'erilmek üzere 57 \ ilayet 
ıe buluunıı J 43 iıtilıknklı i in 
73 233 lil'll 'e ukara ve i tıııhul 
beled°}elcriniu 619 mütekait \e 
ök Uz içinde ;n,030 lirn) ı Zir ant 
lıanka ıQa yıhrınıştır. 

Bu a Jıklaıın IJiı:ud knıımıun 
hirıad güni.ıııdeu itibaren' eril
uı i ıc in bütün rilfi) ellert cmiı 

göodt ruıi tir. 

İstikraz imzalandı. 

l>nrı : 2 (A. ) - 192~ 191;{ 
l hı lar 1tra ı tenıioatlı vu turya 
ı~ti~rszıu n dahili anlaşmn ı iwza 
lanmı tır. 

Tokyo teli 

Belediye riyasetinden : 
lcer kontura torlerı 

mulk . ah ip lf'rilt1 kiracil.1r ,tr· 111da konhırat ) apılıp -
~apılnıadıgı lıakk111da umumi) aklama .~apı laeaktır hu 
~ okhmıada konluraı :10 l(ırıue~ tlnlt1 rdt1 u niza ıuame 
ımu.·ıbııwt' yuzdt1 ö ('t1 za ~ uıdt 2 hare alım cakıır (1 uılak 
~ahi pi "rİ 'f' kiı't&eılarıij hemPrı kontur tolarnıı , oklaıuu
da ibraza ~nıad 1 bulundurmal rı konturaıolarirn ta dik 

t•Uiruıe) tııılt•ri11 bir a~ zarfirıda tasdik Pltiı nwler i iları ol-
UIHll'· 

Belediye dairesi için odun ve kömür 
safin ahnacnk 

Beledıp:ı JuvtUrmın ılıtıyacı ol 31 ,000 kılo odu ula 5,500 kılo ko 
ıııuı , l 00 kilo kok koınurunun nıul>o ııu ı kapalı z rf usulıl mu 
nokn B) ıı konul mu tur 

llıal ı;ı 1 Anuı u ev lı ı 18 u c ı alı gu u t oıı h t j 1 

c ğıntloıı ıalıpl rııı ılıal J.,rtıım b 1 ıhy n<'unı ııi muru ·aotlnrı 
olunur 4790 27-2 6 1 1 

itfaiye efradı ile temizlik amelesine elbiaa 
yaptırılıyor . 

k lır b loli k iflı 

halı in nnlı ko.p::ı.lı zoı f luıulıl 

mu oclıf alı unu 
Bol lli • duimı ı nounıeniııdo ·ııpılncnktır . 

t on heıte 

3 - 1 klifl r. 17-12-934 gnnu ok nmına k.udnr bcledı) e rıya 0• 

tinı• ~ opıl nı olno k ılıol ı 0 ·unu hıç hır l klif ko.bul dilm ) ooektir 
4 - 1olıploı ııı im hu usn. dnır izuhotı v iki lıra h dcll \erilmekl 

ol ~ı u kı ~e rıy ıl . pro yı lmnk uz r(\ ) , ı ıh lcd n " 1 B • 
ledı h y lı foumye ınc muracn ti rı ilan olunur. 4786 
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Lira K. Beher metresi Cinsi l\ltsvkii Mohalleıi 

Rahmiye 
Bahç·1 hay 
l(•ad ye 
Döşeme 

110 
250 

500 
' 250 

40 
100 
20 

500 
200 
700 
350 
JOO 
75 
50 

100 
100 
200 

60 
40 

700 

ı 

10 
100 
2ll0 
500 

50 

30 
10 

60 
60 

• 
" 

• 741 metre arsa 
arşım 15 75 arşın 

bir tıap kirp:ç hene 
iki oıiaJı hane maa arsa 

hıı ne nıao arsa 
" vo mı•dreso 

" muhterık orsııl!lı 
416 orş n tırRa 

100 lt » 
1342 )) )) 
l.>iı k kıl n 
iRS ıırşın orsa 
K"lıvehnnH 

Berb .. r ıtiikkArıı 
Bir h p hHne 
Mıığ za 
Dol"p 

)) 

llıınA 

Diitı kiln 
DiikkAn Hsa~ı 
MHtr uk: mekt p 

bı·her arşını 336 arşın orsa 

" • )) )) • 

Enverpaşa caddesi 
Alman fahrikası 

Kıloğ'zude fabrikası 

lstıldıll 

S vindıkzade medr.,sesi 
H··rrnalı dttİMsi meJresPSİ 

Ş yhz ıde sokuğt 
Eski ~aray 

flııcı Vefsel El. m~·klehi C. 
Pala• cılar ıçi 

Z r:ıot lıo.nkosı kıırşıst 

Tuşçık,ın 

• 
O tn B ılı·slan 

)) " 
Bebekli kıl se 

» ıt 

Battal ağa 
» , 

BPhPr mPtre murabbaı arsa Orozdibek civarı 
66 nrştn tamamı Ada11a sokuğı 
1/J flİSSt>SI Jükkdıı D 

1/3 FHvknnİ ma tahtoni dört Ollolı ı•vin 
1/3 Ofilıkdn Eılirne hanı civarı 

1/9 B rber dükkAnı Saat.hane karşısı 

N .. caran 
K yalıbağ 
Tep .. bAğ 
ş~yhzade 

Buc1ık 

E'k•hıımem 
N..tcsran 
ilam maliye 
Eskı llamam 

, )) 

•> 't 

" " Ko.raeoku 

" 
B,, hı Tarsus 

}) . 
Y Pmenic•ler çarşısı 
Babı Türsus 
Pcujanehi 

Eski Hamam 
Akkapu 
Yemenic ler 

Çukur ~1esç t 
Babı Tarsus 
Büyük Ça ~ı 

Emlak ve Eytam bankası umum 
l)Unden: 

mUdürlU- Nafia baş mühendislilinden; 
Adana - Misis ve Adana - Ka

rataş yolları başlangıcmda(3573.35) 
metre murabbaı parke kaf<l:rım 

ihnle suretile yaptırılacaktır. 
Esas N. 

63 

64 
65 

Mevkıi 

Adana Hnrnaliye 
mı:ıhallesirıde 

» • 
, . " 

Cin"ii 

B ı rak1t <lı po 

Garaj hinası 

Fırın ve dPpo 

K11pı T~min"ta 
No.su Lira 

20-21-23 60 

1/29 
40 12 18·20 31 

60 
150 

1 - Bu inşaatın keşıl bedeli 
( 118:!9 ) lil'8 ( 37 ) kuruştur. 

2 - Eksiıtme ( 2490) rı•ıma· 
ralı artırma eksiltme ve iholH ka-

t . rn•,.,....-Mersinde oturan Fatma hanımın se, Kanunusani mektebi Himaye cemiye 1 • • ...J 
mı>bus Ali Münif bey va Rahim daP iO"". 
eakil ile şayiıın mutasarrıf bulun- Kiouoo evvelin üçfiocil pazartesi gilnii akşaoııo 

doğu Adıınanın Suk1kebir mevki Sinema dünyasında göriilmlyen bir zafef 
hıde kAin sa~ı hususi yol ve be-
deıtan kapusu solu Antepli M .. h · 
mPt Ali N"cati <lükkAnı arkası Pit
dP-dtı oğlu Mohmet elendi ve bira
deri evltldarı önü umumi yolla 
mahdut <lükk4nın şuyuun izalı•si 
zımoırıda satılmasına karar veril
miş ve müşt .. ri sifııtile Hacı Mt-to 
zaıle Osman bPy vekili llalit beye 
ihale kılınmıştır. Mumaileyh ken
dısine vtırilen mehıl icin<le bedeli 
ihııloyi verınPmiş hulundıığunden 
icra ve ıf!As kanununun 133 üncü 
maJJesi mucıbince 15 gün nıü<l · 
detle yenıden ihaleye çıkarılmış
tır . Tal plerin müzayede kayma
sında muhammen kıyın ti rlun 
1000 lirunın yüz<l" 75 şiııi hamil.ııı 
15 Kdnunu .. vwıl 934 cumartesi gü
rıü saot 14 te bel•·diye m..,zat so
lonurıdn bulunıfurulııcak memuru 
müracaatları lüzumu ilAn oluryvr. 

4809 

--- - -~,___ --- J : ::=: 
( ALKOPAN: CEVATO ~ ı· - - ·· --·---· - ....... 

Buş ve diş eğrılerı;·romatizma 
; ve Siyatik l!lancıları için. kullanılan 
ilAçların en fayılah ve en tı sirlisi
dir. 1-6-12 adet kaşelik oriji-

nal madeni kutularda her eczane-
den ısrarla arayınız umumi satı~ 

ve l9vıi merk~zi belediye civarında 

-"Mektepli kızlar,,· 

Filim aleminde bir mucize.!. · · 

Görülmemiş bir inkılap 1 ... 

Romanı yazan kadın .. Rejisör kaJın . . . lktib99 
--

B. ge~ 
Oynayan Yıldızlar tamamen Genç Kızlar • . . . . ır 

. le 
feri . . . Bu filmi hanımlar gururla •.. Erkekler ıaktır 
fordir .• 

Filme ilivetf!D : Dünya lıavadiılerİ 
. "';' Dikkat : Perfembe gUnU gOndOz iki matine ki 

ıırıe 
Bugıln gündü: umuma lenzllütlı ın~ ,J 

Kim olduğunu bilmek istemıY0 ,, 

kimyagP.r Ahmet Rıza beyin <Yeni F O T O 
eczane) ıidir. ' 30 

Yukarıdıı yazıla emlllk hedell.ırı P"Ş•n verilmek şartile açık ertır . 
maya konul •ıuştur. Taliplerin hAr nıiilkiin hizasında gö~terılen teminat 
parost ile 15-12-934 cumflrteRİ ~iiniinfo kaılar A<lırna<la lfozıne avu-

nunu hükümlerine göre ve kııpalı 
zarf usulu İle olacaktır. r COŞK~ 

katı Rifat beye müracırntltırı ılAo olunur.4810 3-6- 9 

3 - ihale 934 senesi birinci kA
nun ayının 20 ci perşenhe günü 
saat on bird~ Seyhan vilAy.-ti Jn· 
inıl eııcümeninde yapıloc .. ktır. 

4 - Jnıaata ait kPtil cetvt>li 
rea•ml r, mukaveltınamtS sureti ve 
şartnamelt'r Seyhan v ldyetı Nafıa 
başmüh"ndisliğ nJen beş lire dok-
111n hır kurut mukabilinde alına
caktır . Gazetemizin 

Abone ve ilan şartları 
, 5 - Bu iti taahhüt etmek iı- 1 

t.,yı•nler en çok 30-12-934 per
fAnbe günü saHt on bire ka,tar 
Seyhan vilAyeti <laimi encümeni 
reıslığine verecekleri tPklıf mt4ktu· ---~-------·-------~~-

3 Aylığı üç , 6 aylığı altı , yıllığı on iki liradır. 
Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zam edılir. 

Şehir abonelerimizin gazeteleri 
hususi müvezzilerimizle her gün sa
bahleyin erkenden istedikleri yere 
bırahılır. Şehir için aylık abone bir 
lairdır. 

• • • 
Bir defa konacak ilanların üçüncü va dör- , 

düncü sahifelerde her sabrı on kuruştur. Rek-

1 
ıam nıc..ıiyetindeki devamh ilanlar içın ayrıca 
pazar hk yapıhr ve en ucuz bir fiyat istenir. 

Çağrılış 

Ulus evi başkanlığından: 

8-12 - 934 Cumartesi günü 
spor komitası st·ç· ıı yapılacağın· 

dan yazılı üyelerin. ogün saııt 17 
do Ulus evi yapısına gelmelerini 
Jileris. 

1 
l l'nqıuıııımunuııımı ımuımıın uım·ııırııınııımııımıa ııııımı:ımııııuuu~.ıunı\ 

1 q bu gece nöbetçi 

il Eczane 
Postana d\.ırııada / 
Yani ecza ııesi<lir ı 

!!lffllmtllll-tıllllllll!llll ........ 

buııun şekli bu işe aıt olup n .. sıı
retltı temin edileı~e~i ( 4 ) numara 
ile bil<lırilon şartnarnı>ler arasın
daki ~kl!l·ltme şartnamesinde gös· 
terilrııiştir. 

6 - Teklıl mektubu ile birlıkte\ 
ve ayrı bir zor( idnd .. : 

A - ( 887 ) lira 20 kuruşluk 
muvakkat temuınt . 

B - T"'klık srıhihinin ticaret 
odıısmo kayıtlı olduğunu gösterir 
9J4 s"n' sinde alınmış vesika. 

C - T .. kJif sohibinin şimdiye 

knJı.ır ynptığı işlfm~ at .. vrsı k vn
sikalar ~östnilmek suretilo S··yhan 
vilA1 t•tı Naf•u bnşmiihAnılisl•~indon 1 

alocokları fenni f•hliyet wsıkası. 

O - B r şirkı·t vpya ortaklHr 
namına teklıC yapıl.lığı taktirde 
şir kat veyo o•taklıırın her biri tn
r .. fıııdan t ·klıl sufıibinin ke· . dıle
rini t .. rıısile se)A h •y,.tlı hulurıdu

ğunu göst ... rir vcıkı\lııtnam.ı verile-
cektir. 4758 19- 24-29_4 

Satılık arsa 
Bebekli kılise yanında evvelce 

masura ohın arsa satılıktır • Talip 
olanların saothane civarında bak
kal hallaç zade Yuıu( efendiye 
müracaatları.4792 S-5 

Doktor 

A.Melik 
-

idrar yolları hastahk· 
ları mütehassısı 
Belsoukluğnnu yeni usullarla 

p<·k çapuk ve ko.ti surette tedavi 
eyler. 

Adres : Nomıkkemnl İlk mok-
tPbi kı.rşısı . 4706 21-26 

zayi terazi kağidi 
Terazi moayt-oe müracaat ki'iğı· 

dnnı zayi ettim yenisiai alacu~ımdan 
hOkmil kalwadığıoı iları rzlnim • 

4811 K .. bapcı 
Salih 

r - ,~ 
Dişçi M~ Nedim 

YPnİ Otel kar~ısındn oçtığım 
ıliş nıuayenehanPmdo saat 6 dan 
21 re kadttr hı~ sta kabul etti~ımi 
vo ı .. davi ve diş imalı lıususunJn 
nıuhtı-rom müşterilerime azami 
t"~hılıltı göst\· rtliğım gibi cuma 
gur•l ... ri lukaru. için tedavi ve ıliş 
ç"'kmpk m .. cc•ınenılir. 

zayi terazi kağidi 
Belediyeden aldığım senelik mu· 

ayeof! uıütaca11r kıiğını g11ip f>Uİrn • 

Yeni ioi olaca~ı 1dao hükmü kalma· 
dıgmı ilap eylt:rHn • 4812 

Siptillide bastıcı 
Reıit 

Agf a, ,, filmlerinin hef 

/1uıır''~ Dünyaca meşlıur ( A G :fi"' A ) cır~ 
:esi bulunur. Vigallar. diğer bıilün ~ _/ 
dur. ~~ 

Amatör işleri an kısa ı• 
·.tııl' .k reSIW Atölye fotografları, vesı a 

dismanlar . / 

-
-

•• 
Uç 

1'alebeden lenzllallı la · 
rlf e ile ıicrel alınır . 

o•o 
.FOTO COŞKUN : 
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1111 
,-ıı 

ılı~ • 
\'•'Dİ istasyon coddesind ki biçki Jıkiş \O şııpkBCdtJ ıl IJ 

orif Vokdletinın re. men kabul ettiği Belçika m.~torirıe 1e 
biçki vo mokn~t .ırlık kurslurrna göriilen roğbet uze jıib' 
üç. ve altı aylık kurs dovr• si birinci kAnuııun Lirinde~t 1 ~ 
knror verilmiştir. Kaydolnırık vo şeraiti a·ılamok 
yurda müracAat etsinler. 4799 3-10 
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