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ADANA : GÜNLÜK GAZETE 

Uoralur • Pıtpu lor ve Hahamlar 
<. ıııi , Kılİiit' ve Htl\ ra111u dı ıodo 
ruhani kıyııfrıle ezemİ) eceklcr . 

Kadınlar mebus seçip 
' 

mebus olabilecekler 
• Umut Ve inan Yolunda 

~----------· .... --------~ 
Ya:an : Sabri Çllak 

Üç<löıt gün önce Adaon çifçi· dayanan bu ökouomik dert, baelı 
leri bir toplantı )Dparnk, geçen başına düşüııdüriicü ve ortadan 
8} İçin(]c nkara} a gönderdik- kaldıulnıısı iıteneo bir nesne idi 
leri Üyelerin orada yaptıkları iş- Geçen ) ıla kadar borçlular 
lerj gözden g çirdiler. borçlarından lıiç bir oesne vere 

.. Bu toplantıyı ve konu ulan medi \'eya pek az 'erebildi. Fa 
Czleri gazetelerde yazıp yayınca kat Baıı~aya 'c başka yerlert olan 
Yelerimiıiıı yumu )arını ğüzel- aoa bo<'u, ) ıl geçtikçe getlrimi 

C.t .~apfıklannı A<laoaya sHİnç \C de Uzcıine konularak çoğalmak 
~'un~ &\nlnrıyla döndüklerini tan geri kalmıyor. 

ütün yurt du mu \'C aıı· Görülli}Or kı: HuJuııuş gittik· 
1•nıı oldu. çe korkulu biı' uçuruma doğru 

dttna çıfçl iııin - daha doğ· ilerliyor. llu gidişle hir gün, ya 
ru u - Çukuro\8 çifçi!inin lH• pılaıı borcun tutarı annsına ula 
~hı Y ldır L:ar ılaşrığı ve hir cm şa ak \ e belki de ana ını da kıt 
~lanıadı~ı ıkıntı ve giiyenleri kat gcçecel tir. 

n~. Ankara " kadar giderek bü- Çifçi Lugüokii \ e yarınki tJorç 
Y.~klerimize anlatmakta çok bü- ) ığıuıuıo varacağı kerteyi düşün· 
Y~k ka11nç vardı. Hnradı öviiuçle dükçc korkuyor ve ürperiyor. 
'

0Yleyelim ki: hu ka1.aoçlar gil f t gözünün önünde dulduı 
•neden ön e lmraıJa tn uladığı bir dağ gibi duran bu borç kö-
lllıı gibi gösterdi ve hiz üyeler wc iai her borçlu ortadan kal· 
Çok <\erin duygularla, yarın için dıamnk i tiyor. 
tok ağlam inançlarla döndük. Bu , nasıl olur ~ 
. ~§ardık1arımız arasında borı.,:lar Kölii ve erdemliğe yıkı~ma:ı 
l§ı enönde gelen biı iştir· şey , aklımıza gelmn. Zıtan bu, 

Bilgiçler acundarlığına ba~Jaıı· k<iküııden de gülünçtür. 
gıç olarak 1929 yılını gösterirler. Bu işte bütün borçlularm is 

itte, 929 yılındaaberi ıhı ıe n d" tecliğini şöyle iki}C ayıra bi 
' ır hızım hergün biraz dRhı lıriz : 

~~tır.an hu genel darlık acunundı 
\!lfçıınizin kendine göre bir du 1 - Borçları ödenmesini 10 -
ru1 15 yıl ıribi uzatmak, her yıl belli 

illa vaı dı. "' 
Bu genel darlıkta bir yandın bir parçasını almak ' 

)Ctsaı verimlerin genel piyasaya U· 2 - Borç glioündeo baıhyoıak, 
Ydarak değerden düşmt i,hir yandan ana bera eklenen gctirimleri iyi 

ol k bir kerteye indirmek \ e bu uzat· 
d 

u, ço yağmur ve sel; bir yan· 
•n da bö ek, kurt gibi ığıwlarla ıuadan başlayarak her yılın öde 

kaışdı§an çıfçi çok üzüntülü du necek parçuına gelirimi ) üzdc 
tU§t• lJUlunu)ordu. 2 \eyı ~ üzde 4 olarak bağlamak. 

Bu çşf çı duı uş, , e bulunuşu, Büyüklerimizin yapacakları 
n
1 
e~deyıe , bütiin acun ülke· bu iş - Tasasız - borçlu 
erınde birdir \'e biı birinin ben çifçimizi büyük sıkıotılardan \'e 

).Cıidir. içli kederlerden kurtaracaktır . 

lluluııu§ bu kertede olduğun· İşte Aokaroya giden Ü) eleri-
tlan ötürü çitçi, hiç i temediği miz hele bu iş üzerinde Ziraat 
Y ei yeai fü~üntülert, ağır borçla· bankası genel bıkım ile yap 

ta ve özlere giı mi 'e hoynu tıklım bir saauao artık konu~mo 
•snıi§ti. \ e buluşmada, Adana çifçisiniıı 
<'I" Özliniı )Cıine getirmemesi, buhıou§unu bütün açıklığiyle an· 

•nde olrnı) nn ötüriiler le borcu· latnıışlnr 'e yokaııda da dediği-
~u odeyenı me j \ e ... bu borcun miz gibi evindirid sözler \ e 
~e~ Yıl Ço~al01151 onu yeni kor· umutlar almı§lardır . Bu öz \C 

u •ıa okınuştu. umuıiarın \'erimlerini çok yıkıudı 
Çok kötü bulunu urı para)a göreceğiz · 

...........,,.._,""""'---~&~•·~~~~~==~~~=..::"'"""'~~'='="'~~~~~~~_,,. 
Deyi, fırtikleri: 

Öz Türkçe 

Karacoğlan 
----------·· .... ----~---

Güne) ) urdun öz ozanı '' Ka. 
~~ 'aoğları umulmadık )Ollarda 
•le oylt'llll . 111rıit edilmedik 

Çı~ıtlaıla kendini uoullnrmı}a 
rl ak ) Urt ewlerc koy mı\ a onny 
lir " )'Urt hulmuştıır . 

. Bızdeıı öııcf• Kaı·a1: ao~lanııı 
l tit k .. 1 • 1 1 . • • ı . u er ıni topl \ n•1 ı r HZllU gı > 
ll l( 1 • d . 'd' 1 . arocao~ amıı e} ışı ır oc -

f'ı> le oı to) ı çıkmrıılı . Eski çağ 
arda K ") .. k"I · · k Rrocao6 anııı tın u trım 
tndiue ele trk ediuıniş bazı 

4daınlar11U&zda , ardır . Bunların ' . "Çtnde eu u tı ı ( Hıza l t\ fık)tir. 
aCceu ı;"k . " rnc ızP. • r ı retın ıııc · 
lj" d d ıo a , ıdıudaki dıvaııın bun 

ao ) · 1 1 .. K 
0 •l Uz erce ) ı once araca 
ok aıııu ' Ji~min nıezarındo 
v Udugu türkü ilı karşıla,.tırmış 

t Rıza l'c\fiğia bu paıç•dao 

Yazan: Yalman l'algm 
[ A. Rıza) 

nasıl kenclioc bir di\&JI yapnıı§ 
olduğmm gö t rmi=-tioı . 

Hu giin gene : Hıza Tevfiğin 
lfoı·am divanım ( 161 O ) yılla -
rında Karacnoğloınn na ıl açık 

'e ne deolü duru bir dil ile or 
taya nııığıııı Lifdiımekle etini -
)Orum . 1 Bekta)lerde dt buuı 
beozer nefesler vardır . 1 

Bu giin okuyacağınız clcyiıi 

hP.n ( 13 - 1 - 933 ) de düz 
içiode Kır İsmail adındaki clu 
} ıık tan dinledim ve olduğu gibi 
kiiğıdn s~cirdim . Kır 1 mail sag 
dır . J te)eoler bunu kendi ku 
Jağile de dınleye hilirler . 
Her ab Ilı , lıer sabuh da salalt 

uerirsi11 
Edip nedir , Erkan 11cdlr , yol 

nedir ~ 
- Geri11 ikinci firtikte -

Papas, Haham 
ve hocalar 

Mabet dışında ruhani kıya
fetle gezemiyecekler 

Aukaıa: 3 1 Hu u ı J ,- Uu,iık 
1\Jillf'I Mecli inin fıugünkü topluntı 
anda aşağıda ana çizgilerini anlar· 

tığını )'B a, bütün ü elerin iiz 1 ir· 
liği ile onaylanınışıır : 

" . . Her hangi din ve meıhebe 
men up olu! a o) un , rulıauıleriu 
mabet \ e yirıler dışında ruhaui 
kıyafeı ın;:mrnları a akısr. 

Hiç bir kim P. • nizama uygu 11 
olınıyarak por, izcilik \e nıekıepli 
kıyofeı 'e ı~vazımı 111 ıyanıı)ac11k1ır. 

Türkiye<le hulnnan yabancılar, 
memlekeılerinin İ)a i , a kerı \e 

-
Yeni bir ileri adım 

Türk kadınları mebus seçmek ve 
seçilmek akkını kazanıyorlar 

---~--------~--------~-Ankara : .~ (Hususi) - Bugıinlcrdc l311yıik mille/ rııeclisine 
gelecek yeni bir yasa ile lwdwlarumzda da mebus S"çmek ııe me
bus seçilmek akla uerllecel-lir . 

Elli bin /,iş/de bir mebus çıkarılacak ııc seçime ortak olubllmck 
için de yurtlaşlarw yirmi iki yaşım doldurmuş olmrısı yerektlr. 

Bıiyuk mlllt•I meclisinin bugti11lerde s1•çimi yenilenwk için soz 
kesi mi yapacağı belilı·11iyor . Meclis , dağılmadan önce tu: cleg('
r/11/11 /11dirllmesi ue bu!/day Jcormııa yasaswda yar>1lacak dl'ğlşlk 
ilkleri işlerini görtiştip çıkaracaktır . 

tili kı)afeıil müna t>betli olan La· 
yafet \'ı' elilmr.ılerini ıa~ı ama:z.lar B k • d d ı 

TUrkİ)t')'İ zi areı edecek ecnl'· 
1 

a ım evıne yar ım e en er 
bileriıı a keri \ e dini kıyafetlerle 
gezmeleri hükumeıiu nıü aade in~ 
bağlı <l ı r. ,. 

•• 
Oz Türkce adlar • 

C. D. ilk purça 

Ankara : 2 ( A. A. ) Tür!.. 
dili ar&fllrma kurmuuun oyadları 
hakkında bildirecf'ği ·C listeaile D 
liıııe inin hi rinci kısmı aşegıdadsr : 

Cpt, Ca\•, Carfı, Cağrııekiu , Ca 
kubay, Calayır, Canımkurbi~i , Can
sı, Cantimur, Cavlı, Carık, Cica, Ci. 
cin, Cuci, C\•cuhoğa, Cucuo, Culihi· ( 
gum ka, Culu, Cuya, Caca , Cagala . 
Cağan, Cağatay, Cagııhe)ke ka, C11t· 
ri hey, Cağritekio , Caba Cakahey , 
Cabao ıimur, Caka, Cakan Cakar 
Cakas, Cakırbey, Cakırca , Calrnıak: 
Calbıy, Calban, Calma, CamcamTu· 
ıuu, Camirtayeı, Capar , Caı>ak Ca· 

h ... .. • 
par oga, Cava, C8\'dur, Cavum Mir· 
za, Cavh. Cecı-, Ceceo, Cecen,Carnu· 
lu, Cekcı•k, Cekim, Ceıkio. Ct>ngiz, 
Cr.r<lik, Cilıik, Cibuk, Cilgaeiı, Cim· 
tay, Ciuga)' , Ciugilic , Cin Timur 
C~rika ke, Cictık ka, Ciğci , Ciman: 
Cınıosun, Cohan,Cocik Cokau CoLu ,.... t , a , 
Colpırn, Corabıtur, Cornıan, Cutlan, 
Culpao ka, Cur, Curgaıay , Curlm : 
Cuuwüdur • 

D Dalı.ak, Dariga ka . Davati· 
mur,. Dayın, Da ye ka , Da) ikarol'a , 
Denıırba~a. Demirde~, Dt'niz,Derıgiz, 
Derin, Dt>rsı-, Dipbıkuy , Dolarıhö ·, 
Oolhıın (.; nn, Dolbuıı, Doğanıirnur, 
Donaı, Dormıın, Doğrr, Doker, Dün· 
dar, Dulkııdir, Duluu kıı, Duluııdıı 
ka, Dumrul, Duraıı, Duratiıııur, Dur· 
man, Dur ııo, Du\o, Duvahnn, Dm· 
durga, Dıı) u, Tu) u , Duduk • Don· 
dn . 

Atatürkle Zoğu 
arasında 

Ankara : 2 ( A. A. ) l~ei-i 
cumhur Aısıiirk ile Arn8\'uıluk 
kralı aşağıdaki ıı~lgraflnrı hirbirle 
rine göndermi~lerdir: 

Arnauulluk kralı Sn Mujesle 
birinci Zoğo : 

Tiran 
ğradı~rnız çok ~cı > n dola> ı· 

ıiyl en ıımimi ıaziyetleriınin onan· 
mıı ını rica f'dı·rinı • 

'l'iirkiye Reiıicumlıuru 
K. Atatürk 

1'ıirklye Relslcumlı11ru :fUll ek· 
sellarıs K~mal Alatrirk. 

Ankara 
Bıi ük amua Jfııf('n iştiral.iuiz· 

dt'n dolayı fevkalad~ müıeha i ola 
rok en aminıi ıcşf'kkiirlrrimin ka· 
huliinli rica f'derim . 

Zo6o 

Kayseride çarşaf kalkacak 

Kay eri : 2 ( A. A. ) Çarıllf 
'e peçı- e kartı açılan na giııikçe 
lıızlaumakıadır . \ali , r hell'di e 
IJ.ışkarıı lıay uzmi ı:ı·hir k urulıa) ı 
üyelerine bır ça) verdi, çaya kurul
ta) lİ) el eri bayaulırile geldiler. 

Fabrikacı Salih ve Selim yüzer 
çuval un bağışladılar 

Fabrikacı Salih 

l )mı c\·imizin himayei etf ıl 
ve maarif kurumlarile birlikte 

bıldırdanbeıi C. H. F. ba§kan1r· 
ğıntn gösterdiği yoMu yiirüyerek 
o•rım•zda hir bakım 'e y11tım 
e\ i kurduğunu biliyoruz . 

Geçen yıl çok dtğerli ve \'e · 
rimli işleı gören bu kurum , bu 
yıl daha bü)ük bir hızla çalı§ -
maktadır . Yoksul mekteplileri 
mizdtn ii~t U te hu giin 502 f;O· 

cuğa ) euıek , erildiği gibi 30 
talebe efendi de yatım evinde 
barmmaktrdırlar . Geçen 27 ilk 
teşriııdrn 30 soıı tLŞıine kndar 
34 gUn<le hnkım \'e yatım evinde 
toptan 17.i83 çocu~a yemek ve · 
rilmiştı r • Yah çocuklarına da 
&) rıca geyim, kuıam verilmekle 
beraber snğlık bakımlarına da 
ô:ıenilmektedir . 

) urtds laran \&rlıkluı olaıı 
Jurıodan hir ikisi im yüksek öl -
külü ) ardım ocağına ıtınhkta 
elleıioi uzatmakı.u geri durmı· 
yorlar . 

Başta §u henzetiui ba tığımız 
Fahrikarı Salih , hıldır yaptığı . 

Bir ilk mektepte 

Namıkkemal için toplanaş 
2 ltkknnun lıüyiik urı f'\ er a· 

mıkkrmııliıı i;ldüğii gih11Hir . Şarı· 
ımzda onun adım ıaşımakla öğlinen 
nıelllf'p dün. çocuklarile onu oumış· 
rır • Çocuklar ınekıcbin !!aloııuuda 

ıoplarınııılar; okuıanlarduu Celil .. a· 
biri11 ,umılı.keıııal için adlaırıgı içli 
ve du gulu sözlerini euıı kulagilt' 
din lf'm i' lt"rdir. 

onra ÇOPııklar orıuu tiirlrrlni 
okum uılar lıildiklrrini anlatmıılu· 
dır . 

faı ouımd11 biililn çocuklar •)&· 

ğa kalkuak saloıula sihlü bulundu 
rulan aruılı.kemalin porrreııioe kar· 
tı onun gibi aıc~ıli urrçu olacaklo· 
rına h"P bir ağızdan aoı işmi lerdir. 
O~rendiğimizr göra rııt•kı,.p her ) ıl 
hugtiııu ) ıı~aıuıağı kendine ya a edio· 
mittir. 

gibi, geçen günlerde de eve, 100 
çuval un bağışlaınıotır. Sonu fahri 
kacılıu orınklığı da Bakım e\ ine 
şimdilik 600 lira bağışJomağa söz 
kesimi ) ıptıklarını C. H. F. Baı 

kıulığıua bildirmiştir . Ayr1c11 
Borsamız da hu düıiiuce ile büt 
çesine 200 lira yal'dım par&11 
oyırmı§ltr . 

Buulııı dan bı§.ka yokeul Lakım 
ve yatım evine yardım yapa bile 
cek bir çok zenginlerimizin de 

... ... 

C11mlıurlyct fabrikası /ebesi Selim 

şu giiııleıclc birer ikişer kc ele 
rini açnıağn savoştıklarını sc' inçle 
öğreniyoruz . 

* * • 
Gene ) ukınya benzerini bas 

tığımız , C.umlıuriyct fabrikası 
lehesi elirn de, Bıkım e' i )Ok 

enllarıtlll yardım olmak Uzeıe 100 

çuvol un \ereceğini C H. F. hış
korılığınn bildirmiştir . 

Bu iyilik SC\'Cr Türk delikan 
lı mırı ,u ynrdımındau ötürü 
kendisine 'ar cıl deriz . 

Karahisarda 
Ôkonomi yedi gününe 

doğru . 

Karalıi ar : 2 ( A. A. ) Bıriıwi 
kürıırnun 12 inde haşlıyacak olan 
to arrııf ve } l'rli ıııııllar lıafın projt 
rnmı bazırlanıuakıodır . 

Bu )'t I haf tsn ıu twr ıhla n 7.İ 
)'&df' İ) i kııılulaııma ı için çalışılı· 
or . 

Antepte ökonomi yedi gü· 
nüne hazırlık 

nıep : 3 ( A. A. ) lılu al 
ökooomi kurumu hugiin Helke\ ıııde 
\•ı.linin ha§kanhğıncla ıoplıındı . Bi· 
riktirme haf 1111 için dolgun bir 
proQram yaptı . 

Prens Pol 

Gazetecilere 
ne dedi? .. 

Paris: 2 ( . A.) - Y:ngoslav}a 
Kral ııibi Prens Pan) gazeteci
lerin, Frall!llz Başbakanı \ e Dı 
işleri bakanı ile birlikte Beisi
cumlıur 1. Lebrunla rıelc~ ko· 
nuştu •u lıukkıııdaki sorgularına 

karşı SJ ·ı al nezaketin de\l~t 
baıkanı ile neler konuştu~u hak
kında hiç bir t!ÖZ b lemeıioe 
mu ait olmadığını bildirmiştir. 

J} a al ınahafılde l\farsilyı 
;ıuikaıtınrn han ızla Yugo lıv 
tlo tlubruıın sıklaştırdığı söylen· 
mektetlir. 

Preıı Paulııu Cumbıır Hei i 
1. Lelııun, Ba bakın 1 . .F'landcu 

ve Dış işleri Başkanı l...n·al ile 
eptığı uzun konuşmalarından 

bu anlam çıkurılmaktadır. 
Konuşmaları]a gtmel ıyau I 

durumun \e hele bunlar yrasın 
da hemen miinakaşa istiy,ıı Ma 
""' notasının gürUşUldüğUnc oran 
verilmekttdir. Çünkü ulu lar ku
rumunun karu vereceği bu he 
men müzakere mestlesioin çok 
büyük sıyasal ehemmiyeti vardır. 

Ulu lır kurumuna ba:ı: vura

rak bazı Mactr makamlarımn 
me uliyetlerini açıkça orlaya at· 
ma ı iızeriııe Yugosla\ yanın hu 
İ§ için çabuk bir karar 'erilmesi
ni istediği sanılmaktadır. 

M. Lavala siyal 
bir sorgu 

J>aris : 2 ( A. A. ) 
0

0 yali ı 
parıi i rei@i Lı-011 Ulum mrlnı an 
oır.cli inde demiştir ki : 

ı\1. tnval Almnnyıınrn ulu lar 
arım harışı i ine çağrılocaıtını ve 
hatla \;&ğrıldığını öyledi '"' karıı· 
hklı yardım antla mo ıum biç kim· 
flf' " knıııı olmayıp kannl\ ı açık hu· 
luıı<luıtunu bildirdi. Dış i§lı ri haka 
nrna bn dt'nlii açık lıir sorguda hu· 
lunmak lıelki doğru de~ıldir umma 
eğer Almanya ve 1 f'lıi lan huna ya· 
nn maı n ne •apacok ımı ! 

J. Lavnl hu orgıı)a u kar ıhıtı 
\ l'rmİ§Iİr : 

Hu sorgu kar ılıkeız kalacaktır. 
Bunun lizerinr M. leon Blum 

unları Ö) lemi tir : 
Bunu hili)orunı fakaı ayui za

manda lıükfınıcıirı kar ılık 'ermek 
) ıikiiıııiinde,ınechurİ) Nindt" ·olduğu· 
ııu da auı)orum . Çiinkii açık söz 
lllllik yalnız Sİ) aeol bir usıalığı aynı 
zamanda giiciı de anlaur. 

lran-Afgan haberi 

J'alıran : 3 ( A. A. ) Baş ve· 
kil ılı• bnrici)c lıukom İran - Afga 
ni tan ınır mt• ele i hakkındaki ha· 
kem görli ınclnini kolaylıı ormak 
ve çalıukla tırmık için mıra gıı· 
ıni lerdir • 

Aydında 

Kongreler,Halkevi gezıntisi 

A)dın : 2 ( A. A. ) \ ıliiy ... 
ıimizin her yöntin<le C. IJ. l• köy 
ocuk kouırraları hiıuıiştir. 

abiye kongrulan dıı a) ıouuua 
drk Llce~f"ktir • 

Aydın : 2 ( A. A. ) ) - Halke· 
"inin Un"iilUgüylr Aydının Sahan· 
hiHrı nahiyf'aincle hulunan ıza hı· 
rıılıelrrine hir ~tzinıi yapılmıştır • 

Gf'ziıııi c gidenler haber bu hı· 
ralwlf'rİn çevrcsiııde bulunan Ka
' aklı H I~ kihi ar kci) IUleri ıarafın· 
daıı ~evµi ile kıırşılanıııı~lar ve larib 
bakımında faydah bilgilcı le ~ dma 
dönuıilılerdiı • 



Firtik : 2. ( Türk S&rii 
2 w as 2~-!CL!!2 

-ihtiyar Amerikadan 
genç T ürkiyeye 

Karacoğlan 

Birinci firtikten artan 

Hocam sende incf' dilden blllr
sln 

Abdest nedir , namaz nedir , 
Dlıı nedir ? 

( ŞAR SAV ALARI) 
t 

•. Vaktile Bfrleıik Amerika 
devletleıioiıı Ankara büyük elçi· 
lıainde lmlunmuı olan ceneral 
Charleı H. Sherrill'in 11 Mustafa 
Kemal ,, adlı uerinin Frensııca 
tcıcünıesi, Plon kitnpbnne~i tar -
fıodao lleşredılmiş olup deha şim 
diden canlı bir muvaffakiytt ke 
zanmıı bulunm11ktndır. Kab şa
kalar yapmasını !ieveoler, cenc
ral Sbeırill'in tetkik mahsulü fi 
ldrlerioden mıbrum buluonşuuun 
kendisini, Sakeryada muzaffer ol· 
dukten sonra Lozan muahedesi 
nin mesut illıamc,sı olan şah iye 
tin hakiki çehresine daha İ)•İce 
nUfu7. etmeğe daha ıiy de mil tait 
kılmıştır, diyeceklerdir. 

Halbuki hakikat bu merkezde 
değildir. Terakkileı e düşkün olan 
bu Amerikalı, evreıısel küJtürtl. 
insanları tanıyabilişi, taşıdığı me· 
tot ve arafhrma ruhu dolayısiyf e 
kendisini, bir milletin, d hi bir 
şabaiyetin kuv\ et ve tesiri sııye
siode nasıl değişıiğine en doğru 
bir şahit olarak bulmuştur. Bun
dın sonrasını ceııeral'ıo Gezi hak 
kında beslediği sempati yapmış· 
tır. Nctekim bu sempati bize Ga 
zioiıı şahsı hakkıuda elimizde 
mevcut malümalı çok doğru bir 
tarzda tamam\amıza yaıdım cdrn 
pt:k meıakh bir kitap temio edil 
miştir. , 

Ceuenl Sherrill eeki h.r Nev 
yorklu ailedendir. Dört kuşa~ e~·
vclkı babası, 1639 yılında, l ıudı
ğı geminin luzaya uğrauıa.sı yU
züo ~en Amerika kıyılerma çır 

çıplak çıkmıf idi . Charlf s H. 
Sbcrril! Yale'da ku\•vetli bir tah
sil yaptıktan ve mühim spo. mu 
vaffakiyetlt-ri luzabdıktan sonra 
doğduğu şehirde vnlrntlık eıme
ğe başlamıştır. Fakat ilım ve ~dt:· 
biyal ile beslenmiş olan rubu, a
vukatlık müdafal.rıodan ve ıol 
lcrin den sık sık uzakhışı) ordu 
Oıtn ıamın güzel sanatları ken 
disioi cezbediyordu. 

Ceneral mubte)if Avrupa mcm· 
leketl~rindeki sanatkirane cam 
lar bakluoda lıer biri birer otori 
le demek olan uer'er yazmıştır. 
Fraosadaki camlara dair yazdığı 
eser dilimize çevdlmişlir. Zaten 
ceneral Fransız güzel sanalını 
tercihan sevmektedir. Bur:u, Ncv· 

york üoiversiteıinde kurduğu gü
zel sanatlar kollejine Fransız le· 

ıirleıini ıokmak için sa,fettiği 

ıayretlerle ispat etmiştir. Cencra· 
lın meılek baricindl·ki faaliyeti 
hunı müııhasir kalmamıştır. Ouu 
•iyaset dahi alakad~r ediyordu. 
Cumhuriyet fırkasının sözü fft'Çen 
azasından olan ceneral ~herrill 

menı!~kttinio salındım ve bilhassa 
Amcıilca istiklal harbi kahraman 
farının menlcebelerine tıkılmıştir. 
Amerika ittihatlıoııı ha~lo.ogıç 
devri hakkında muasır Fransızlar 
tarafından yazılmış 84 hatırat hul· 
muıtuı. Buobrdnn meydana ge · 
tirdiği eser. bundan } üz ene cvel 
) aıımış olan Avı npahlarrn cedle
ri hakkında \'erdikleri hükümler 
ile çok allkadnr olan Amerikalı-. 
lar araaındı büyük bir muvaffa
kıyet kazanmııtır. 

Buqden sonra düuya harhı 

çıktı. Askeri rütbelf'r bakloııda 
Amerikalıların kullandığı sistem 
malümdur. Bu sistem, herkes<', 
vcrimice uyğuo rütbeler vermek 
sistemidir. Bunun için avukat barp 
çıkar çıkmaz Nevyork wıl sine Ji. 
va tayin olundu. Nufusu 15 milyon 
olan Nevyork de leli iç iade as · 
kcr loplanıek vazifesile tovzif olu· 
nen jeneral Sbrrrill ruhuııdn 
mckoiiz nizam ve teşkilitçıhk 
has'-alarıaın yard'ımile baikalar 
yarııltı ve bir ~ere zarfında Fıansa
ya 364,000 kiti göndermeğe mu-

, eff ak oldu. iesleldeıı bir asker 
de bundan dahn eyi bir şey yapa 
mazdı. 

Sulb olunca general eskerlik 
lf'n ıı~eklaşlı ve sauatkarın yerine 
tarihçi geçti, Avrupaya gelerek 
kongre1ercfe vr lwnferanslarda 
yeni ııizamır. doğuşun şahit oldu 
ve lmndan ıl n.üt addıt eserler 

* * * 
Din Muhammet dini hocam , luy 

dığrn tapı 

Ylkılmaz meuldmn yapllğı yapı 
On iki /ıaJıçada /ark sekiz kapı 
Eşiğin bekleyen iki kol nedir /> 

• • 
için ( sasler çıkardı. Bn eserler Cnındirı kupuSU/111 ılç lllUSlllll 

" 1 k naınlnr 'e ılk Başvekıller ,, bekler 
" Bismıırk vt' Mosoliııi ,, ve saire· İkisi yiirıirde , yeri emekler 
d. Sa", saf oldu Jıuri melekler ır. 'J , 

Bunun için, Cumhuriyt"l fırka Onlarm adım hocam hil nedir? 
sı kendi ini Anknrayn büyük elçi 
olımıl< gönderdiği zaman g,.oeral 
Sherrill yeoi vaziftsı içiu tema 
men lınzırlanmış bulunuyordu. 

Doğrusunu söylfmck icep e 
derse bu vazife o kadar güç de 
ğildi. Am1.1rika ile Türkiye Bra· 

sındn ne halihaında bir t mas 
noktası "~ il<' de geçmiş ?. mnua 
ait hatırclar r sınd :ıcıklı olan-

* * * 
[(tlıcwdan incedir islrimrn yolu 
Eııvel Mulııımmel de sonradır 

Ali 
Üçyli: all1111ş allı Selvinln dalc. 
Tt•pesindc bilen iki göl nedir ? 

* ı:: * 
Üç lwrdaşil: , bir !J<imfrkle 

dllruruk 
lar vardı. Bunun için büyük elçi Gumlek dtirer, blren , blrı•n bıi-
ile devlet şefi rasıııda çok çnhuk rerik 
çn lıakıki bir dostluk doğdu, gö lnanmaya11lan örde uururuk 
rüşüp konuşmalar itimat ve tek Ai<'ş nedir , aluf nedir , kor 
IHsizlik çerçivesi içinde sıkıştı. nedir? 

Amerikalı müteaddit yıll rdao 
vücut bulmu~ olan bir gerilıği 
Türk milJetine oird nbire aştır
mak is\iven Gazinin ilerleme ira
desine m ftun oldu. Gazinin hı 
yahoın başlaıığıçlarrnı nasıl vücut 
bulduğunu ve geçitdıği mcrlı le
leri aolamak ıstedi. Ve Kemal 
anlattıkça diplomatın ruhunda ta 
rihçi dirildi ve büyiik adamıu 
portre ioi çizmeğe karar verdi. 

Miicllif yazdığı eserde Gezi 
hckkıoda duyduğu hayranlığı giz
lememektedir . Bu kiınpta Gui
nio gençliğini ve miic&deleleriııi 

* * * 
Aşa/jıdan bl=de geldik gelezerek 1 

Usul kıiubuıa ııa:ı yazarak 1 
Dergayi , Dl'lıİzl , blitLin yüzerek' 
Derya nedir , Deniz nedir , göl 

* * * 

nedir ? 

Karacaoğlan derele b11 bize bir 
ar 

Derıi:in içinde birde , balık var 
Balığm lwrmndcın ıiç kulfl 

çlkar 
İkisini biliyorum , birin lıocam 

bil nedir ? 
onlatlığı çok canlı sayfalar sevi· Knraceoğlanıo bu yolda söy 
!erek okun cnktır . Bu sa.hifeler- leıımiş deyişleri çok azdır . hel· 
de Gazinin sesi işi diliyor , Gazi- kide yalınız bu parçasıdır . 
nin . lt klifsizce kouuşmalarını ça- Knracaoğlan her kurunda ılc· 
buk dizilmiş krokıleı-le tefsir ettıği yişiııi güzel üstüne ı-öyler . Bu 
görülüyor . Bunl rda bir kaç kur- türkiisiinii söylediğin kciklinii 
şun kalem vuı uşu ile zaferli r.ın- nrrıştırırsak hocalardın eauır.rn 
oavr~ı rdan bıri canlanmaktadır. çok yandığı hir çağda t:öylemi~ 
General Shcırill ile birlikte Türk oldııgnou buluruz umudundayım. 
iıikıliibını sayalım : 1923 yılıudeu Unııa oı-aısanız, ben Karaca 
beıi yapılan Türk inkıliiplarınııı j oğlauın hu yoJlar üstünde söyle 
sayısı on birde ve yapılacak dıba diği parçaları hiç sevmiyorum , 
inkılaplar vnrdır . 

1 

ne y .. payırıı elde bulunmuş hir 
Bundan sonra kitapta gece- firtik var. Onu da okuyucnlanıı 

uı:ıu, ibtıyer garpl•leriu dah I göziindeıı sakhımak istemedim<le 
uzun zomao Kostnn•hıopiu diye oııdun füürii bu giiokii yazımda 
edlam kt ısr r edeC'ekJ,.ıi İstan-ı bunu ortaya koydum . Buııdnıı 
bul hnkkınu verdiği iznhrıt oku . höylc yez.acağıuıız Karacaoğlan 
nacaktır , Geııern_I, moder~ı ~u- 1 deyişi •r inin hepsi rle güzel üstüne 
kara Cumhuriye1111de esin Tur olacaktır . 
kiyedtu kalmış abideler ve mnn llu türküyü ~öyliycıı Karar.a 
zaral r hakkında 11 b~ssas, en- oğlanın birinci Kaıacaoğlan ol · 
mütebahhir ve t•o aşık bir rebbn madığını kuvvetle ümit rdiyo · 
ğıbi izahat vermektedir . rum . 

Gederal. Mustafa Kem.ılio 

çok canlı protrt:~iui eski Bizans 
imparatorl~rı ile snlt olar peyı 

tabt1 olan İstanbulıı hnıırcttıği iki 1 

fuı1 ile çtrç velem ktedır . San· 
ki tarıhçi , Gazioıo Tüı f.. millı

tioi doğum yeri olan cloğl r nr · 
sına çe~mektcn m L s dı , ona 
büyük fütuhat devirl rir1iıı fui · 
letlnini y~nidM aşılemak \ e Türk 
milletini bu drfa llızaus hazine
lerine clrğil , gar hiıı ilim ve tc 
r~kkil rine s ldırtmak olduğunu 
işaret etm,.ği bilhuu istemiş 
tir . 

Fr.ııwz ul.:ud,.mist a~arnıdan 

Marechal Franchet 
O' Eşperey 

Seis örüldü 

Bayakçılarımızduo Hadi Oka 
nın Atn Türke arm ğ n etliği koş 
mosını Sl"S ören :-;,tlu Dinç s s Ör· 
müıtür. 

Koşınanm Cumhuriyet mek
tebi talebelerine öğretildiğini Öğ· 
ıondik. 

Sözlıik : 

1 - Oznn · ~rıir 2 - Onay 
Uoğnı . Mm ~fık 3 - Duru -
Berrak , Temiz 4 Beyi~ Bir 
nevi şiir 5 - Duyuk - ~iir . 
6 - Tapı - JJin 7 - Üıde -
ateş , yangın 8 - Kurun • Za· 
man • Vokıt 9 ...._ Firtik - Ve 
f!ika demektir . 

Dı7:ellmc : 

Dünkii Karıı ceoğlau yazısrn<la 
biriuci .. ırada [ Birind Karaca 

oğlan ile U",iincü Karacaoğl n 
ornsınclo ( 700 ) yıl gibi hir f ırk 
'ardır . ) ynnhŞ' ıl:zilıııi~tir. Hu· 
mm <loğrmitl ( l 100 ) yıldır . 

~~--------·------~~-
Veni çevirgenler 

Yeni bnkim1cr luınununa gör~ 
ıki shıjcr katip adlıycdc çalışacak· 
tır. 

Buııl re yirmi bt!şer lira ay1ık· 

la hukuk mezun !arından Afif ve 
Faik beyler tayio edilmiıtir. 

Fabrikaların ağulu suları 
istediğimiz gibi, bir yerde toplanıp temiz· 

lendikten sonra ırmağa akıhlamazsa : 
------. -------

Kötülük 
bunlara 

vermiyecek biçimde 
yeni bir yol aranacak 

Ulusun sağlığını bozan , fabri· 1 

kal{irın çık rdığı katranlı sular içio 1 
söz kesimi yapılmak üz,.re Vali- \ 
likçe bir komi yon topldnacağıuı 
geçenlerde yazmıttık . 

Öğrendiğımize göre bu komis· 
you perşenıbe gilnü Vali Tevfik 
Hadi Baysalın baıkınlığı altında 
bt!Jediye başlcanı Turban Atekay, 
su işleri !ebesi Nadir . N"fıa bat 
mübeodisi Zekiii, belediye mimarı 
Şadaııla bırlikte toplanmıştır . 

Bu toplantıda işin ilk üuce Lir 
etüdüoün yapılmasıııu söz kesil
miş ve JUodenberi su işlnrinden 
bir mühendisle bitlikte belediye 
mimarı fahrikaları dolaşmaya baş
lamıştır. 

Yapılacak ra,ıordan sonı a , 

Ulus evinde 
çalışmalar 

Ulusevi yoyını " neşıiyat ,, ko
mitesi diin toplanarak kendi ıra
larıbda başkan ve elçi " mümes
sil ,, seçmişlerdir . 

Başkaalığa Cavit Ihsan ve 
mümessilliğe Vedat Güclü ayrıl 

mışlardır . 
"' • * 

Ulusevi dil , tarih ve edebiyat 
komitesi, yardımcı üyelı"ıle birlik 
tc , bir toplantı: yaparak Adana 
ulusal t>f\Vt"Şı için helge der lrme 
ve yabancı dil lcouuşnıanın ör.Unü 
alma ve kurtuluş bayramıoda mek 
lep!i )'avrular içia öz Türkçe kU
çük bir bitik yasannama için 161 

kesimi yııpılmıştır . 
• * • 

Uluscvi; köycülük1kolu evelisi 

fıbıika suları bir yerde loplenecak 
ve oradan da temizlenerek armağa 
akıııiecaktır . 

Bö) le yapılamazsa bu sular şim· 
di ol<fuğu gibı « Ağha )) hatak
lığıno göndl'filecektir . 

En çok dcdikoduyıı Çt!kcn ve 
koku çıkaran Doğruluk , İş ve 

Asıın fabrikalarının sul rını bir 
yoluna koymak için ıssiları evvelki 

gün h lcdiyeye çağırılmrş ve görü
şülmüştiiı· . 

Fsbılkııcılar bu işe gidecek pa· 
reyı üstlerine alclıklarmdan hem~n 
işe b şla11acııktır . · 

Bt-le.diy~mizin çol yerinde kav· 
radığı bu Ulusluk işin uygun bir 
yola ıokulacağmı umuyoruz . 

Ulus icin • 
Düşünceler 

UJusun Yurt hilgisioi arlumnlf, 
oou yenileıme üıküsüne paçinle· 
nıek içio Ulu eviınlz önümüzdeki 
iki ay içiı.de }Clmiş kouuşms ve 
konferans yapmayı kurmuştur . 
Daha çok işçi ve ırğat ların oturdu
ğu on ka"ıveye on bef gübde hir , 
bilgili , içi ateşli· gençleıimız gi 
decek , onlarla Yurt işlerini görii 
şecek , dertleşecek , yurdun ileri-i leme ve yükselme işinde onlara dil· 

I şcoi anlatacaklardır . KRlabalık 

üç gtzinoda rla iki heftadn bir koo
f~raos vcril<'cekLir . Sinemaların 
filim <lf'ği~im günlerinde de bu 
iş yapılacaktır . Böylelıkle geçen 
yıl 20 konferans veıert-k deneme· 
sini yapan Ulusevimiz bu yıl daha 
verimli çaJışma yoJunu tutmuş ve 
anlattığımız yetmiş konuşma işini 

başarmayı kestirmişti . Konuş 
mayı yapacak geoçlcı·iıniz~e d,., 
kahveci!ik de anlaş1lmışı ı . Ouü 
müzdeki peışembe güuü işe başla 
nacaktır . 

Soy adı~ 
~~ 

Sulh ceı~ıibi f'.,ı 
''Utkus,, ve ka 

111
t 

v'" müddeiuıııu ı,. 
H . t ,,l)lu" den amı 

almışlardır · .. fettİ~ 
Adli)·e ınu ,d

ğıp "Öğün,, soY 

tur . bkik•t 
Bitirıcı ta 5'11 

J "AbaooZıı .A eymnn et,.,.,... 
cağını bııber "l "'e 

Hncı Veyse al 
1 ve 

mcıu, Tu ıs o • 
olarak "SofseJ,. 

" b•" Eski Adana ,.it 
ı b"ın~' 

!arından bra ~·~*' 
edıuı ,almıştır · Of'i1 
ki soy adıdır · fıt' 

. deP - _.) 
rulta~·· üyesın. vır: 
kat Halil Nacı ti• 

b lal01 
-• auılmağa &Ş 1ıd.,. 

Tiiccnr Iarı~G~ 
Ahmet Muhtar 

elmıştır . ,,'fi 
Eskı istasY00 

Ül\'İ "KonurnlP·p~ ... 
lôrı ''Özdoğ:ın, k• e 
baş müdürlük Ö ft 
rındao Reşat 

,, ı 

ıu almı~lardır · 
* 

la 
b 
p 

rn 
lı 

\1 

rn 
la 
lı ıl' .. .t 

t bl""'. ıai 
Eski zira•. "' A 

• ıO il' "" 
Ahmet Hılın1 l' 1 ,,,, g, 

UrKÇ dl SÖ T .• ı. e ''Arık ~ 
şimdi ıle bu ' ,rl"J lü 
kullaoı cak "e •"'~ 
soy adıııı taşı)' 9'~ 

Buna gö~e'ıee' 
dan sonra şoY ı, 

/VI' .. ' "ll. T o ok uç * 
.,. . 
kerl* 

Adana 81 f.o>i" 
nı Kaynıaka01 fık 

TC' başılardao dal 
geııe biubaşıı;;.,,1, 
soy adlarını ·tltP 

Seyhan su~ O 
· eol işleri çevırg tıt 

soy adını alın'! d• 
Kilisa kÖYu~~ 

Al. . )' adı 
ıoıu ıo . iıt:·ril' 
Adana yeoı ı1f'J 

. . Qsın&P 
vır genı . çt·.-' 
tel hesap işlerl f.'· 
F 'b "J>arat,. ' 

eu a ~- ııôı 1 
bf'si Zübtu ff..;;" 
. 1 • deO vırgen eıın ı 

pi 
te 

~i 
la 
ba 
td 
G 

tıc 

atı 

ha 
ğn 

gün genel bir toplantı yaparak ko 
mitesini yenilemiş , ziraat mektebi 
lebcsi Rıbmi . doktor Ctvıt 
Muhtar, Kuım Zeki, Ekrem Avni 
ve İsmail Ömeri seçmişti . Bu ar· 
kadaşlar dün ilk toplırntı!rı•ını ya· 
paı ek keodi arolarıadrıu komite 
başkanlığına Rahmiyi ve elçi
liğine de Kasımı seçmişlerdir . 

kı "Aktay,, ' 01 
Makin• siz furunlar· kapatıldı dır • 

16
,ebi 

Çınnı h ~e ,ti 
dacı Vehbiotll f aıt 

------~ 

Kowite ana proğtam üzerinde 
İşe geçtcek, kışın gidilebilecek 
köylere giderek köylül ·ıimi~I~ 
yakıudao görliş< cek , dcrtlerıuı 

anlayaco.k , bir çok bakımdan 

tt:tkikler yapacak , llirr. [ talimat 
name] çerçivt'Sİ içinde, duraklama 
dan işe başlıyncaktır . 

Komile yazan , bu yolda duba 
kolay çelı~ lıilcct>ği için bu em~k 
lcrin çok verimli olacağına küşüm 
edilemez . 

Komite önjimüıdeki Cuma 
günü İncirlik köyüne gidertk İfc 
oradan başlaınıf olacaktır. 

Türk Sözü kupa maçı 

Fiualn kalan Toıosspor ile 
Meısio İdmao Yurdu mıçına Ö· 

rıümüzdeki Cuma gür•Ü sant 14 le 
' devam eclılect'ktir. 

Türk Sözü Kupası merasimle 
snhadn verilrcektir. 

Ayşenin duruşması 

Kepısırıda bnrın«Jığı adamın 

knrısile çocuğunu ağulayar11k öl 
düı mckt.-n ~uçlıı Karsanlıh Ayşe· 
nin duruşması dün öğleden ... vel 
ağır cezada yapılmış ve yaşııı'o 

'üzüodeu duruşma başka bir gü 
J 

ne bırakılaıt§tır. 

Bundan öuce şarımızda fuıuo· 
lara belediytce yuğurma makint· 
leri koyduru!makta olduğunu yaz 
mıştık . 

Verilen gün , dün bittiğiudeıı 

makine koymıyao beş furunu be
ledi}C kapatmıştır. 

Bugün 27 makineli furuo çalış· 
maktadır . BunlAr şara ekmıok 

yetiştirmektedir • 

Temizlik kutuları 

Bdcdiye talimatnamesine göre 
çarşıdaki alış vcrişltriıı süprünlii· 
leıi koonıak için birer lctıtn bulun
durnHılaıı geıekienmiştir . 

Çok,biçimli ve yerinde olan bu 
kutuları satıcıların hrpsi scviuerek 
almaktadır. 

·şımdiye kadar alıuan kutuların 
sı;yısı 800 dür · 

Doktor Muzaffer Sabit 

Dahili bulalıklar mütehassısı 

Jo\s.tor Muzııffer Sabitiu şarımıza 
geldığioi öğreudık . 

Bir kaç yıl ev\•CI memlrkeli 
mizd t>o sılıııın z lz'arla ayrılao Lu 
isinin el'İ arkadaş öyle sanıyoruz 

ki gerıe sayrılıuına bakacaktır . 
Ad anaya geri dörımesi muhit· 

te sevinç uyaodarau bıı ıırkadaşa 

hos geldin deriz . 

Ôz Türk,, 01~;,b 
Haman> rJUf ,fi 
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( TftrkShtl) 
:ıs = -1936 ;limpiyatlarına hazırlık 

Olimpiyadın beynelmilel spor haya
tında büyük bir yer alması için elden 

gelen her şey yapılacaktır• 

(SON 's AVA) 
Adana Borsası 

PAMUK 

C 1 N S t 

Muameleleri 
KOZA 

S.tılaa Mikdar 

KU. 

M. Flanden 

- ~~-------· .... -------- Fransanın ulusal 
güvenini kazandı 

U rlin 28 son lf'şrin ( hususi 
lbubabirimiıden ) - 1936 Ağuı· 
toıuaua 1 iud~n 16 sına kadar 
•iirtcek olan olimpiyat müsabaka
lırı için ulu Beılın stndiomu ile 
( Grunwald ) koşu meydanı ıı ge 
nlı iış ala b ş ınnıııtır . T ondra
D111 me-ıb r ( Haydp r ın 4/5 i 
b&yükluğü de buluonn bu sah 

~~t n k d r zat o spor işini 
ıçın yapı ış i llc , olimpiyat 

lıun ihlıy çl rın ıı"sbet pek ge 
rıdir Bi a nal yh yeniden inşası 
hrurt gorülmüştiır . 

Almau hi.ıkum ti olimpi) lla a 
Çol&: ~b m yet \e me\cle ve bu 
Jol la Jıiç ir r d kar lıktaıı çekııı 
IDe11>e"t · . M m f b büki'ımtt 
0 İ pıyatJ rdau çok evvel mubte
lıf rnılletl re meo•ıup sporcuların 
Alın ny y gel rek Alman --porcu-
1 • 1 ar Y e kı) mala ını mümısip 
bulmuş vr l u nı kt tla ( G rmiscb 
Putenki eben de 6 şubattan l 6 
ıubala d r ıliı·cc k olan l eynel-
bılel kıı sporl rı nıüı bakalarını 

az r1 mıtt r . Bütuo bu apoı ların 
te olimpiy tar n id11rr. ıni üzeıiue 
~'.a-. heyttm : Başvrk'I Hıtleıin 
•lnı)esı ıltrnJakı h rarell çalış· 

~ası bl'rkeıte bu defııki oliınpİ)al 
b•rto pr k par lak olacağı ka .aalioi 
. ~ııl etmektedir . Heyetin aklirc· 
111 buluban ( Dr. Th Lewald ) 'ın 
Aaıuikı tıcn et ofısi tarafından 
ltçenlerde yapılan b•r meraaimde 
16ylediği söıler hu kaonali 1 ilılıü · 
tGn kuvvetltadirmiştir . 

Dr. Levale bu merasimde olim· 
P•yaııar.n t11ibef'iaden hahsellik
ten ıoaıa soıü Gnrmıscb Paıttu 
~ircbendı- )apılacık olau ~ıt ıpor· 
lırı yarışlarına grtir miş ve milsa · 
bakaya tım 20 mılletin iıtirik 
td C•ğ'ni lııld1rerelc dt"miştır ki ; 
Garrniıcb - P•rlenkircbf n yal
~1.ı tabıi mıozaralauuın giiıdlij'i 
1hbıriylc dt~il ayni zamanda ara
ziıibin kıt sporlarına pek müsait 
olınuı dol•) ısiy le d~ bu İf için en 
lhilnaaip bir ytrdir . Meseli ( Ri· 
~~ree) g616 p•tınejh aDrııt yarııı 
1~ın ne kadar müoaeiptir . Sonra 
< Gudıberg) de kayakla atl•mak 
ile hoıtur . G dib rgde kayakla 
:tl•rnalc içia yapılan perende .ma 
.. '•Ilı 90 me relik 1 yışlar )&pma 

I* •Uaaiuir Atlama yerinin sai 
ve •olu daki ltp cikler üzerine 

~anı Ol) bin ici§İ sığacak tribün· 
~r Y•pı1mıffır . Ağır ve otu klı 

._ ııak ( B h ) yarıf'iırıo 11 yapıla· 
·~•tı )'ol pek nnikemm ldır . ( Slı· 
korn ) 'e ( Abfaı rt ) yauıla ıua 
~Pınla a 'ı rak edehıl celc r 

dır • K yalc (Ski ) kotul rına ile 
Y•pılrnıı Da pr-k müı t J ğlar 
"•rdar ; e u d ğ ar Münibe çok 
Yakıa old ğund s yiıc !erin Mü 
"hte ik tleri ve yalı ız mu a 
1 kn gUnl 1 f j mıhaılir.<" gfl 
ltıtltri mum"li o ac ktır . 

1 Agustos 1936 dan 16 Ağuı 
loaııı kadar 8 r · dP- yapılacak olan 
<>lırnpiyatl a gelınce bu ite hasre· 
dılen ıt1td\ m l sındı 71 kath 
lıiLlicılcr '/ pı1 mış ol p, yanyana 
dızıltc le seyırcıl r tam 55 kılomet 
re boyumla bir ios n zır ciri teşlul 
edecekler !ır . Y.111 an ioşaat yer 
dea 16 m tre yulue J gı d olup 
lem l ve 11uc gihı ı şarıl J 5 met· 
r~ deı ıol g k d• r inmektedir . 
St,Jyom ı m 102,000) s )İ ci 
•lab lccekt& . 

~ Sahanı dab ıi lt>ş~i atı ( Los 
ııg~ oı) atıd)o nuı un aynı olup 

Orta yere g nit ) üııne havuzları 
)'apılmıştır Hükfım t sta iyoınl" 
r•bır ar .. n • g oip gıımeyi ko 
•yl ıtırm k n g rek cat:lde vf' 

lerekıe t'mendife 1 rle yer.ıltı tı 
'etaleriode durak yerlerini ve yol-

ları geni!lletmiştir . StadyomUa 
arka1ıodaki geniş meydanda büyOk 
bir çan kulcıi yapılaca" ve bura· 
ya yerleştirilecı-k çan atıJetlerin 
Hhıya çıktıklarıoı ve oynnlarırı 
başladığım s )ireilere ihbar ede 

cektir . 
130 hektar genıtlıgiude ol n 

ıabaoın t>lrafı büyük bir (Sport 
park) le ç vrıl c k 'e bir keuı 
rına Alm n sporl111oa mahsus 
bir bina , dığer kenarını da (400) 
ıporcn un oturmasıoa mahsus İ· 
ki cı Li bina ) apılac ~tır . Al· 
lı spor ıçio bir ayıı Jaha ; hoky 
içı b şkü ; s\uim ıç n baıka bi
u: ı uha i ave eail ceğıre göre 
Berli ı ıtadyomu eşleri içiude 
p malda gösterilec k kadar mu· 
Hum hir eser ola<'•ktır . 

O impiy"tl;tra iıtırAk edecek 
oJao yabuırı atletlerin ikametleri 
ışiue g irıcf' 1 ıok angel sdeki 
gıbi bir ntlet lcr kÔ} Ü kurmak 
mümkun olmarlığından atlellcr 
:\ima ı oı·dıı ıd.rt>ıi tarafından 
göslcrilecek binalara yerleıtiri 
ft•ceklerdir . Sporculaun iskau i 
sıoı '(Norddtutsche-r Lioyd) ~irke 
ti üzeri ıe almıı olup; ikamet , 
)İyt!cek ve uaktıyat içio adaııı 
batınll 6 mttrk ahoacaktır. Kürek 
çekme poru (Cıünau) d ı yapı
lıcık ve burdda 6 t koenin yan 
yana klirek çelu:bilmui imkana 
hezırlaaacıtktar . Kayık yarıılaranı 
(60,000 80,000) kitinin rahat· 
ça seyredebilmesi içia lertıbat 

yapılm1~tır . 
Yelken müsabakalara ,Kiel) de 

yapıl caklır . Olumpiyatlııa , o 
lumpiyat lıomitHine dahil olan SO 
millet davet edilınıt olııp bua
lııdan (41) i geleceklerine ı6z 

verm flt"rdır . MeMli Amerikan 
olimpiyat lıeyetı ittıfaklara 
ittirike &c.nr vt:rmit olup ; bıl
umum lngiliz impaıalorluğu mcm 
leketleri de itlirike kJrar vernıiş 
lerdir . Bilyük Britanyanıa iıe 6 
buioci ka ıuo:h yapılıcık bit iç
tim•ai iıtirike karar vertcei mu· 
hakkak addedılmekıedir . Filiı 
tin dahi iştiıakc davet edilmiıse· 
de verdiği cevıpta olumpıyatlars 
girece kadar iyi bir spor ttf 
k'Hitıoa mılık o1madığı ı bildır 

m 9tir . 
Brrl:n olimpiyadınıu hususi· 

yellerinden biri 8 s~etbo'ı .ve Po 
Jo mu .. b•k•lanoa milsaade edıl· 
miı olın11ıdır Polo miiaabaka- 1 
larına ııtiıak etmek ıçin şimdiye 
i..adı.r 8 m ilet müracaat eımittir. 
Berllo olunpiyadında resmi yarıf 
lııdao başka gıyıi resmi spor 
mü amerelerı de yapılec le ve Al 
mao ıporculaıı hrafıodao motor 
ıuz t yyarecılik oyunları gösteri · 
1 ccktir Bundan b ıka gayri ıeı 
mi (U 88 ali) ve (1 a C oı ) mü 

~ 

Paris: 2 (A. A.) - Havas Ajan 
sJ bildiriyor: 

Meb'uaan meclisinde İç işleri 
bakanlığı bütçesi gorü .. ülürkeu 
Bakanlığın gizli tabPisatı için 
Fransız hükumeti güven mesele· 
sini ileri sü meye mecbur kal 
mıştır. 

Emrıi)Ctiuınumiye i~leriııde· 
ki son ska11dallı1rı ele alan Sos 
) alistler \ e komonistler bu tabsi· 
satın aleyhinde bulunarak idue· 
nin tam bir surette artırmoı:mı 
ve bu puauıu fakirlere yardım 
i~lerine 'erilmesini istemişleırlir. 

Diğer bazı Meb'uslar da g;zli 
tab isatın Cumhuriyette ) tri ol 
madığın ı fıöylemişfeıdir, 

Bunun üzeıiuc Başbakan M 
I• J rıdeıı şu sözlrri söylemiştir: 

B n dışla olduğu kadar içte 
de barışı istiyorum. Söylenen fi()z. 

lcr bundan en·elki hlikfimetlere 
aittir. Eğ r bazı ) olsnzluklar ol 
muş a b n bunJarıu tekrarl111nıa 
ınasma çalışacağım, fakı.t lıuku-

wetin rlihiyetlerioin azahdma 
!ım onayhyaananı. Hükum~ ue 
bulunduğumuzca hiç birioız hu 
silahı demiyecrğiw, fakıt bu , 8 
1'1t ) ı bıroknıazsıoız. Ko uşm" 
laı 1 uzatmak maaieızdır, çünkü 
bunu i t,.miyeoltr kendileriııden 
olan bir hükumet it bııında iken 
ıyuı gizli tahsi1ıatı kobnl etmiş 
lerdir. 

Başbakan bu sözlerden ık>nra 
güvt'.D meuleıini ileri ıürmüş ve 
120 reye kar§ı 457 reyle güven 
kazıomıştır, 

lngillz dit i•leri bakanı 
diyor ki .. 

Londra: 3 (A. A.) - Dıt iş· 
Jeri Bakanı M. Sazmon, Amerika 
Murahlıaslarıy la buluşarak soa 

günlerde Japorılarla yıphğı lko· 
nuşmaJ.,ı anlatmı§ ve bunların 
yeni bar plan vermediklerini, Ja· 
pon Amiralı Yamomotanm 111gi· 
liz deniz Deniz bakaniylf' zeptığı 
kor uşmıılarda ançık lct:ndi göri\ş· 
meleıiai qildirdiğioi ve büluime· 
tinin hiç bir taahbOt altına koy· 
madığıu söylemi§tİr. 

Öyle gözüyor ki İngi izlcria 
Japonlarla Amerikalıları uyuştur· 
mık içio yapmış oldukları teklif. 
lere )ıponların vrıdikleıi karşı· 
lıktaki teknik tafsilat kouuıma 
lua de\8m ediJectğini göstermiş· 
tir. 

Kastamonunu artan nüfusu 

Kasınmonıı : 2 (A.A) - Uiliye· 
tin erkek ntifu unun 155 bin 0Jduğı1 
a ılruışıu . 

Huna göre r kidt>n )tdi nıebu 
~ıkaraıı vilaveıimiz buguıı ~ez tiekiz 
ınehu çıkaracaktır . 

\ 11.ı) tl ırindı• halk fırkııQı ocak 
H ıı bi)e kongrelerine lıaşlanmı~nr. 

•uh "aları dıı yap lac ktır . Olim· -----------·--
piyat idaresi (Spor doktoları) 01 sirıi temin edebilecek şıokilde tt-s 
1 Ağt slo tın evvd Bulit de bty bit edılcc,.ktir. Yani ateş bir 
n\ loult-1 bir ko"gre akdıa davet ko§ucunuo clirıdeo diğerine ğeçe· 
elınittir . rt>k Yuaaniıtandan Berline gide 

Bu kougre)e bir çok müte- cek ve aaat 12 de Berline varmıf 
bulunacakhr . 

hını doktorlerıo İftiralı edrcelc 
leri l hmia edılmektedir . Olım- O impiyatları seyıe gidecek· 

lcre bir lrolayla" olmak üure Al 
p yat be)clı, sporla alakuı olan 

maa timendıferleri bılt tleraie yür 
s.ına t la u mahıus bır de ıtrgi a· 

de elli iskonto yapacaklardır . 
,. lma&ına kartır 'ermııtır · Vapurların ela iılconto yapmuı 

Bu dan haşka (Olymp) İn 8 knarlatmıt ist. d,. yüzde k•ç o 
tcşi Yuo uisıanılaki ( Olmpia ) lacağı timdılık belli dfğıldir . O 
ıt peıındl'o Berhoe (3000) koşu· lumpiyalda okunacak marıın hea· 
ctıauu eli11den geçtrrk götürüle lesini (Richard Straues) yıpı 
çektir . Hu muaızam bayrakla lıo cıklar . He)et rriıi Dr. Levvald 
ŞıJnun ılk pa ıçasınt kot•cak o- izahatını şu ıBılcrle bitiriyor : 
lıtı spo rıınuıı olımpden hareket Ea hUyük dileğimiz bertin olim· 
t .. ı ib son paı Ç•Y• koııcak olan piyatlanaın ulh içinde ıeçmui 
koşucuaua eliodel.i mtıale ile ve millt"tl~r ara91nda mütekıbıt 
Bcrli•ıe 1 Ağusloa cumırleai gü· dostluk ve s vıi biıletıoi ku.vet. 

uO 1aat 12 den evvel nrabilmc lendirmuıclir • 

M. TitÜ)eskonun ( ~-rm_ah-.-'.:-pa_mu_'k_1_.........=-s. _ 1 _ ~ ----ı>JYllso parlatı ,, 42:75 -~.75 
dedikleri · Piyasa temizi .. 

iane I 
iane II 

Sükrı ı : 2 ( A. A. ) - Roman- n-ı~cri·kr::tı:::p::re=s------1·-----ı-----·l----'"--------lt:.t 

ya dıı iıleri bakanı M. Tilüleıko kı~vlant 
terdiği bildirim de §U sözl<'tİ ıöy· 
lemitıir : 

Di) ehilirim ki : .lfoblin vrupa 
dt"\ lt't adamları i ıhmaaız barışı de 
"aw euirınck azıniodedirlt"r. Cenevre 
,., Paria kouuşmalıırının \'anmıudau 

çok mrmnunum . Gelecek hafla Lıa· 
}mda Rom&'l)&nrn faydalan gibi 
Yn~oıılavynoın ınenfastlı>rini dr ku\· 
vctle mlidnfan etmı•k iizı>re w•ııid~o 
Cenevn ye gidecektir. 

Amerikada 

--- - ... __ ıı 

Vaşington: 2 (A A .) - Ödünç 
para \ertıı beylik kurumlar ara 
s ada i~ l irliği sağlır.mak ilgusu 
maksadiyle nuzvelt tarafından 

kurulan lonıis>oıı deıcedimiş 
toprak m"hsullerıue karşılk , çif· 
çilerc üdiinç 'erebilmek için 
şimdılik ya• ım milyar dolarlık 

bir dönrr sermaye koıımaaıoı 

ileti siiımü§tiir. 
V a~ııığton: 2 (A. A.) - Doğ· 

tll haber alan dcrnekleıe göre, 
silah alım satımı i§leıiuin iç yü 
züoii araştıran A)an komitesi ge· 
lecek ) eni hafta işim bitirdikte 
yeniden birta~ ım şaıılacak haki 
katlar ortaya çıkacağı ümit edi· 
liyor. 

Bu lıakikatlar her halde ev· 
rensel bir tesir yapacaktır. 

Deoildiğin,- bılrılırsa Lızı şa 

hitler dirtıkım silah fabrikaları· 
nıu Uluslar araeı konferıneları 
ve bu aradı silahları bırakma 
konftransını körletmiye ç•lıttık· 
larıoı ortayı köyacaklardır. 

Damı dernekler de bu şahitle 
rin diyecekleri ,eyler üzerine 
Uluslıun eilih ılım satımı koo 
trol plloını kabule yına§ftcakla· 
rı umuluyor. 

Sar işi 
Roma : 2 ( A A ) - Sar iş· 

leriyle utraıan üçler kCJmitesi ya· 
rın itlerini bitirecek ve komite 
başlc:aın B11ıon Aloizi Ceacvrcye 
gidtceklır . 

Komitenia Mılletler Cemiyeti 
İçin y•zdrğı raporda Alman nıu· 
rabhaslarıoın iştiraki olmıkıızın 
karırJııtuı!•n noktalarla Frınaız 
ve Alman nıutıbB11ıılarımn fiıe· 
ıinde aolaıtaldara aoktalırı ve biç 
bir neticeye vaımıyan husuaat ıyu 
ayrı göst~rilmiıtir . 

Hizede kış 

Rize : 2 ( A. A. ) Düodt-n· 
beri şi<ld th bir fırırna ile ağanuk 
halındı· baıhyan )ağmur gece doluy• 
çtvirnıi ıir. 

Şı hrıo lıt·r tarafı ular içindf" 
kalını~. dt>rı>lf"r ıoşmıştır . 

Gt< ctr tftaki dı~lara kar ya~ 
mı~tır. Ya~ı~ ve J••nizdeki fırllna 
df'vam ·--di) or • 

Filistin haberi 

KuduP : 2 ( A. A. ) 
ajau@ı muhahirinden : 

Rruıcr 

J ılı~ıiıı ) ilce komısrriuiu lnldir
diğİH J!tlre hu illkı-y,. bir denlü ba· 
tına hu,urukluL hagıılaomı ı itin 
dıi§ünfilen 'd a kurumt1nuo nasıl 
olıca~ıoı kf' tirmf"lı. üzer,. v11kında 
Arap \e ~ 11budi öodt>rleri ıle d11· 
Dıfmalara haılanıcıktır. 

~--------·--------~--
Ruam sava•• 

Se,handa hıyvınlardı Rüam 
savaşı ileılımcktedir. Yalnı~ f8 
rımızda 3000 bıyvıaa .. Mallt.in ,, 
y pılmıııır Ruamlı hayvan nlıpe
Iİ blode birdir. 
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Nev ork 

Hindistanda Avrupa
hlara boykot 

Karacbiden bıldirildiğine gö· 
rr, son hafta zarfındı Hintli tüc 
car pamulc. buğday ve tohum tica 
retiude Avrupalı tüccarla kat'i· 
yen İ§ yapmamaga karar vermİ§· 
lerdir Bunun sebebi, memlekette 
bulunan Avrupalı tacirlerin Hintli 
tacirler aralarında çıkan ihtilif
ları hı iletmek üzt re teıkil edile· 
cek hDküm hryetine Bintlilsri 
kabul etmemeleridir, 

Şimdiye kadar Hintli tüccaun 
tcnebi tüccarla yapbklara kont<•. 
rollarda Hintlilere zorle kabOI etti· 
rilen bir madde vardır. Bu da ara· 
larıodı brr hangi bir ıhtılif ıuhu
ruoda , bu ıhtilifın , maballf tica · 
ret odaııaın yalnız ecnebi azalana 
dın mDteşekkil bir heyet tarıfıa· 
dan bılledılecektir . Esattu bu 
odalardaki Hintli azanın miktarı 
bet veya altı)I geçmemektedir . 

İtin garibi ondur ki 'Avıupalt 
azalar ihtilafların baJli meselele· 
riade Hintli azı'a katiyyen iti 
nıat heel miyorlar . Karachideki 
Hintli tüccer cemiyeti , ecnebi 
tüccarla yapılan konturatlarda . 
Hintlılerin haysiyetlerine bia ha 
kaıet telakki rttikleri bu mad 
dt yi kaldırmak içi o tiddetli bir 
mücadeleye girişmioler ve hıkem 
heyetlerinde Avrupalılarla bera 
her Hintlilerin de bulonmHıDı 

Kambiyo ve Para 
İt Uaoka11odao ıhnm11ur. 

IC. 

ter in M nırilis,. "'----·---Dolır .. Amerikan" 

Ağır cezada 
Sahte nOfua cuclaaı , bin••• 

ve Hkeri terhiı tuldrnl yap· 
mıktan ıuçlu Mahmut Nedim • 
eaki nüfua kitlpleriaden Bekid 
duruımiıı dila 61ledea 6nce •I 
cezada yapıldı . 

İtle alika11 ola• bazı kh•e 
lerin ıeliril .. at içio dt1ruwa• l 
ille kanana barakıldı • 

§ Atra çapalculajıından 
ve mevkuf Oım•• oğlu Şeu 
ve ar kadaılarının dlll'Uf•••• 
din •iır cezada Jirltülmlı 
ayıa oo yediaiae btr•kılmıfbr • 

Çahfkan Çevlrgernl 

Mahkemeler batkitibl İluelt 
ve muavini Müddeiumumilik ki. 
tibi Salıb, Hikmet, Celil, Ha• 
Mehmet; Ceza kilipleıiQden 
mail, Mehmet, Fikri ; H 
kltfplerindrn Klzım Adliye 
t!Ümeoi taraf ıadan birer ö*liDll 

kiğıdıyle s vindhilmitlerdir. 
Bu çalıtkan çevirgealerl 

larız. 

Tarsus Slnamaa• 

Tar&uı belediyraiııln yafl 
dıiı yeni ainemayı B. Ton 
Arık iki yıl içia kiralamııbt • 

tavsiye etmişlerdir. , ... •11111111•-••-----• 
Biatli Toccar cemiyetinjo ec · ~ bu gece nöbetçi 

nebilerle müuvl hık talep etmek 1 
hususunda g&terdikferi bu te · Eczane 
ıebbüe Avrupalıların sut ve kıti i Tersuskapıs I I 
horeketlNİ karş111nda akim kal 1 (' ~ 8rtl•t 3 

mıştır . Bunun uz~rine bir ka~ Halk ecıau~ idir 
gUn evvel Karachı Hintli tacir· r.11111111t11111i111111111111-.ıı•111111•-----• 
lr.r t•emiyeti müttefikan verdi~i 
bir kararla • halcem heyetlerine 
HiDtlilf'r kebul edılemediti tak. 
dirde pamuk . buğday V61air 
madd~er tictretioda Avrupıh 
tacirlerle hiç bir muamele yap . 
mıyacılı lınnı illı c. tmiılcıdir . 
Mrm)(ktUe bulu110 ıcacbl fab· 

ri1'olurı bu vaziyet &zerine 
lilerle aalqmak meylini göeMr 
miıleree de Avrupalı taciı 
uoktal nazarlarında pdcletla ı 
ediyorlar . Bu ylzdea bir 
gündeober; ecnebi ttlcearlı 
bir iı 71pal111mutadrr • 
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-- Tashih Asri sinemada Seyhan muhasebei hususiye müdürlüğünden : 29 Birinci l•şrİ'I 934 lorihli nüs- . . ,..,.ı;' 

Cins, mevki've hududiyle evsafı sairesi aşağıda yazılı emldkin mülkiyeti açık artırma suretile ve peşin 
poro ile satılacağından taliplerin yevmi iho.le olan 20-12-934 perşembe günü saat onda, 0/o 7,5 dipozito 
okçolcrile encümhni viltly6te müracaatları ililn olunur.4802 2-6-11-16 

• 
Lire K. Beher metresi Cinsi Mevkii 

110 
250 

500 
250 
40 

100 
20 

500 
200 
700 
350 
100 
75 
50 

100 
100 
200 
60 
40 

700 

1 
10 

100 
200 
500 

50 

30 
10 

60 
60 

• 
" 

• 741 metre orsa 
arşını 1575 arşın 

bir bap Jdrpiç hane 
jki odalı hane maa arsa 

hane maa arsa 
,, ve medrese 
,, muhterik arsası 

416 arşın orsa 
100 > )) 

J 342 )) )) 
DükkAn 
188 arşın arsa 
Kahvehane 
Berber dükkdnı 
Bir bap hane 
Mağaza 

Dolap 
)) 

Hane 
Dükkdn 
Dükkan arsası 
Metruk mektep 

beher arşını 336 arşın arsa 
,, )) )) • 

llnverpaşa caddosi 
Alman fabrikası 
Kıloğzade fabrikası 
lstiklAl 

Sevindıkzade medresesi 
tiurmalı dairesi ınedreseıi 

. Şeyhzade sokağı 
Eski saray 

l lacı Velsel Ef. moktebi C. 
Pnloncılar içi 
Ziraat bankası karşısı 
Taşçıkan 

Orta Bedeetan 
)) ,, 

Bebekli kilıee 
)) » 

Battal nğa 
)) . 

Beher metre murabbaı arsa Orozdibak civarı 
66 arşın temamı Adana sokağı 
1/3 Hissesi dükkdn » 
1/3 Fevkani ma tah toni dört odalı evin 
1 /3 DükkAn Edirne hanı civarı 
1 /9 Berber dükkdnı Saathane karşısı 

Mahallesi 

Rahmiye 
Bahçe hay 
lcadiye 
Döşeme 

Nacaran 
Kayalıbağ 
Tepehağ 

Şeyhzade 

Bucak 
Eskihamam 
Nacaran 
Hammaliye 
Eski Hamam 

, )) 

o) • 

" ., 
Karasoku 

" 
Bnhı Tarsuı 

}) ,. 

Yemeniciler çarşısı 
Babı Tarsus 
Paşanebi 

,, 

Eski Hamam 
Akkapu 
Yemeniciler 
<;ukur Mesçit 
Babı Tarsus 
Büyük Çarşı 

hamızda Nafia dairesine ait Asmn- Bet K6nunusani mektebi Himaye cemıyetı 

d•• ca köprüsünün tamiratı hakkında- Kiiouuu enelin üçüocii pnzarıesi günii akşaoı111 
ki il4nda birinci kllnun altıncı per- . ıafel 
şembe günü saat onda ihale edile- Sinl'ma dlinyaswda gürı1lmlye11 blf 

ceği yazılacak iken sehwn birinci 
kAnun perşembe günü olarak ya
zılmıştır. Tashihan ilAn olunur. 

inhisarlar tütün fabrikası müdürlü
ğünden : 

Fabrikamızın bir senelik nakli-
yatı müneknsaya konulor::ı.k 1-2-
934 tarihinde ihalesi icra cılilcce
ğindcn talip olanların şeraiti i!.nla· 
mak üzere her giin fııhriknytı mü· 
rrıcant lnrı. 48 l 1 4- 14-24 - 4 

-"Mektepli kızlar,,· 

ı ___ _ 

l 
''Yayım,, 

Üç o.y evvel bir terazi ve iki 
metro için belediyeden aldığım sa
yıyı yitirdim . Yenisini alacağım· 
dan eskisinin hiç olduğunu yaya-
rım . Tuhafiyeci Arıcı zade 

Ömer Sıtkı 

ı------------------------·-
Dişçi M. Nedim 

Filim Aleminde bir mucize!· ,,· 
.4 

Görülmemiş bir inkılap ! .ı. · 
R k ı R ·· .. k J ' iktilı99 e/I omanı yazan auın . . . eJısor a ın .. . · ~ 

B' g' Oynayan Yıldızlar tamamen Gene Kızlar . . . . . ır 
ktirl• feri . . . Bu filmi hanımlar gururla ... r~rkekler ta 

ltmlir .. 

1 
l 

d 
d 

Yeni Otel karşısında açtığım 
diş muayenehanemde saat 6 dan 
21 re kadar hasta kabul etti~imi 
ve tedavi ve diş imali hususunda 
muhterem müşterilerime azami 
teshildtı gösttırdiğim gibi cuma 
gunleri fukara için tedavi ve diş 
çekmek meccanendir. 

L"J ·ı~ D" h vsdiııle.t• b r ı me ı avet~u : un ya a ,, 

1 Belediye ilanları 

Belediye riyasetinden : 
ı - « 7438 )) Yedi bin dört yüz otuz sekit: lira bedeli keşini sebzb 

pazarında yapılacak muvakkat sebze hali inşaatı kapalı zarf usulıla 
münakasaya konulmuştur. 

2 - ihale, 18-12-934 tarihino müsa,lif salı günü saat on bette 
Belt:diyo daimi encümeninde yapılacaktır . 

3 - Teklıflor, 17-12-934 günü akşamına k.adar Lel~diye riyaee
line yapılmış olacak ve ihaltl günii hiç Lir teklif kabul edilmeyecektir. 

4 - Talipleıin, bu hususa dair izahatı ve iki lira bedelle verilmekte 
olan evrakı keşfıye ile projeyi almak üzere yevmi ihaledon evvel Be
lediye hoyoti fenniyesine müracaatları ilan olunur. 4786 

26-30-4-9 

Belediye dairesi için odun ve kömUr 
satrn ahnacak 

Belediye dovair inin ihtiyarı ol on 3 J ,000 kilo odunla 5,500 kilo kö
mür ve 1000 kilo kok kömürünün mübaynası kapalı zarf usulilc mii· 
nekaeaya konulmuştur . 

ihalesi KA.nunu evvolin 18 inci salı günü saa t on beşte icra e<lile· 
ceğin<len taliplerin ihale günü belediye encümenine rnüracnotları ildn 
olunur. 4790 27-2 - 6 - J l 

r 
Gazetemizin 

Abone ve ilan şartları 
~~-------·--------~-

, 

3 Ayhğı üç, 6 ayhğı altı , yıllığı on iki liradır. 
Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zam edilir. 

Şehir abonelerimizin gazeteleri 
hususi müvezzilerimizle her gün sa
bahleyin erkendeıı istedikleri yere 
bırakılır. Şehiı· için aylık abone bir 
lairdır. 

* * * 
Bir defa konacak ilanların üçüncü ve dör

düncü seıhifelerde her sabrı on kuruştur. Rek
ıam ,.,'4:ıiye_tindeki devamh ilanlar için ayrıca 
pazarhk yapıhr ve en ucuz bir fiyat istenir. 

• $ 

,. 
Doktor 

A. Melik ---idrar yollar. hastahk
ları mütehassısı 
Belsoukluğunu yeni usullarla 

pok rapuk ve kati surette teJnvi 
eyler. 

Adres : Namıkkemai İlk mck-
tubi kHşısı. 4706 22-26 

Ziraat mektebi müdürlüğünden. 
65 Takım elhise 
65 Adet talebe kasketi 
65 Çift siyllh iskarpin 

~foktebimiz tnleLcsi i~·in yukarda 
cinsleri vo miktarları yazılı eşya 

27-Teşrinisani - 934 tarihinden 
itibaren yirmi gün mü<ldtele mü
naknsaya konulmuştur. Hepsi bir
den veya ayrı ayrr ihale edilmek 
üzere 17 _ Kt\nunuavvel-934 pa
zartesi günü saat oo <l.örttfl kati 
ihaleleri yapılacaktır . Taliplerin 
şeraiti nnlomak üzere cuma<lan 
madA her giin Ziraat mektebi mü
tHirlüğüne ve ihale gününde % 
7,5 pey ok~\aleri}8 \•ilnyet Ziraat 
miicliirlüğüntl e müteşekkil koBlis . 
yona miiracaut)arı iJAn o!unur.4793 

27-2 - 6-J 1 1 

Nafia baş mühendisliğinden; 

. ·d• 
Dikkat : Pertembe günü gündüz iki matine ık• 

Fiatlarda zam yoktur · 

Adona - Misis ve Adonıı - Ka- F O 
rataş yollorı başlangıcıodn(3573.35) TO 

COŞK~ metre ınıırc.ıbbaı parke kahlırım ~§§§~~=~ 
ihale suretilo ynptırılacaktır. 

1 - Bu inşaatın koşi( be<l.eli 
( 11829) lira ( 37) kuruştur. 

2 - Eksiltme ( 2490 ) nııma· 
ralı artırma eksiltme ve ihale ka
nunu hükümlerine göre ve kapalı 
zarf usulu ile olacaktır. 

3 - ihale 934 senesi birinci kd
rıun nyının 20 ci perşenlıe günü 
saat on bir<l.e Seyhan vildyeti da· 
imi cııcüıneninde yapıloc,.ktır. 

Agfa, w filmlerinin h~ 
:::ı tf lrıtlt~ 

Dünyaca meşlıur ( A G F A ) ı· ark 
:esi bıılıınıır . flyallar. diğer bıilıin _A 
dur . 

1 

b 
t 

d 

4 - İnşaata niL keşif celvl'li 
res imler, mukavelenam~ suJ'eli ve 
şnrtnnmelcr Seyhan vilayeti Nafıa 
boşmühentlisliğinden be~ lira dok
san bir kuru~ ınukahilinıle alınn
eoktır . 

Amatör işleri en kısa ıa 
.Jef

esıJJV 
Atölye fotografları, vesika ' V 

dismanlar . _/ 

5 - Bu işi loohlıiit etmek is
teyenler en çok 30- J 2 - 934 per
şenhc günü saut on bil'e kaılnr 
Soylıoıı Yilılyeti ılaiml cnriiıncııi 
rei liğiırn \'erecc-kleri t"klıf ınektu
huı.un şekli Lu iş~ uit olup nıı sıı-

ı-ctle temin edi leC"oği ( 4 ) numara 
ile bildiriien şartnameler nrasın
llnki ~ksiltıno şartnameı:ıirıde gös· 
tcrilmi~tir. 

6 - 1'eklıf n:ektubu ile lıirlıktc 
ve oyrı lıir zarf içinde : 

A - ( 887 ) lira 20 kuruşluk 
muvakkat teminnt . 

B - Teklik sahibinin ticaret 
oılosınn kayıtlı olduğunu gö::ıterir 
934 S')flf'sintle nlınmı~ ,·esikn. 

C - Teklif .sahibinin şiındıyc 

kadur yaptığı işlere ait enn k v1-1-
siknlar gösterilmek surotile 8ı:yhan 
vilA1eti NJfüı bıışmühendisliğinden 
alacakları fenni ehliyet vesikası. 

O - Bir şirkı t veya ortaklar 
namına teklif yapılJıA·ı taktir<le 
şiı ket veya ortakların her biri tn
refınd:ın tP-klif !-!ahihinin kc -: ılıle

rini tt'msile selalııvctli lrnlurıdıı . , 
ğunu gösterir \'•Jkaletnam~ ,·orilo -
cektir. 4758 19- 24- 29--4 

1 
1 

-

Talebeden lenzllôtlı la · 
rlf e l/c ricrel ultmr . 

o•o 
FOTO COŞKU 

Yuğ Cunıi Ci,·arı 

1 • - • 

~ '- ----

, 
aylık ikilJCI •• 

Uç ve altı 

Fatma hanını ıJ 
cılı~ 1 0

Ytıni istasyon c:ıJde~indeki hi~:ki dikiş ve :;;npkO ıtıl ıl,_ 
arif Vekaletinin resmen krıbul. ettiği 13ol~'İka ın.~1 ~rirıc 1 
biçki ve makasl ıl rlık kurslorınıı göriilcn roğhet uz ,... i''b 

· ·nd8'' eP ü~~ ve r..ltı oylık kurs ılevrt>si birinci kanunun bırı . ;9t•1 
knıar verilmiştir. Kay,lolm lk ve şe raiti a:ıloınok 
yurda miirocAnt etsinler. 4799 4-10 

. .,,t 
eşr•ı I 

Umumi " yof.l 
Jfr h nıcl • "ı" 

'J'"rl\ ~o Aılana u 


