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Kadınlarımız Ulus evinde büyük bir 
toplantı y·aparak aydışlar söyliyecekler 

Öz yasada değişiklik oldu ır Yevlenlik 

Ürk kadınlarının sayla ve seçme 
ve seçilmeleri yasası onaylandı 

aşbakan İsmet İnönü ulus kurulta
yında güzel sözler söyledi 

. Ankara - 5 (A A) 1. medi· 
~~lliu bugünkü toplantı mda tcı 
• ılatı esasi) c kamum 10-ve-ll 
lltci ""a ld 1 . • ,ı ğ. . · ı . k •u l e erırıırı ue ıştırı mesı 

a kuıdaki kanunununu müzake · ı 
ttai dolayi ile haşvekiJ l met Jnönü 
~u nutku ö ·lemi tir. ı 

Yüce Si\ la\1nr, kadıuların 1 

aylı\ eçwek ve a' lav seçilmek 
lıakkına abip olmaları için yii
ee k · atıoize teklif sunuyoruz. 

J Kıdııılaıımızın Türk tarihin 
eki haklı erleri erkeklerle he· 

~•ber daima memleketin ,.e mil 
Ctin mukaddeutı iizerinde söz 
~e tesir sahihi olmalerıdır. Türk 
ndını tarihte ue \'akıt haklı \'e 

İtibarlı yerini :tmloıu§sa butiun 
lllukı<ldeıatı Hzerinde kendi , 
:' İrini gö terebilmiş e , erkek 
.erle beraber karaşık ''e güç yurt 
l§lerinde elele çalışabilmiş i e o· 
ı~lllan büyük tii rk ulusu kucıre
~ylc medeniyetile bütün dünyayı 
8J>lamı tar. 

d <Okay ıe leri-alkıslaı) .. Arka 
0ılu, Türk kadınının Jııkkı ol 

~~ğu .?'erden ayrılıp bir ıüs gibi 
ır ko eye konması türk annesi 

ıleğildir [Okay scsleriJ Türk ann
ıu İnin ve liirk anlayışının zıddı 
01au bir ul uldur ki onun Türk 
llıeınleketluiude yerleımesi ısır 
1•r<'a elemleriaizi \'C acılarınızı 
1~krar uyandırmayayım geçirdigi
tıız fedakarlıkların haşlıcalarm
ılan \'e esıslerıodan birini teşkiJ 
Cder . (Alin lar 'e Okay ... esleri) 
J\,kadaılar, e ki ıl şılmı:. darbı . 
tneselleri tekur edecek değilim 
~ılusummmn biitün ilııiyaçlarını 
ıçindeo 'c akından görmüş ve 
)etişmiş od mlar olarak inançla 
!!Öyleyebilirn.ki , Tiir k kadınının 
/.; ııı ılanrl:ı ulu i)eıine 1.arış 
~tıı ıııdaıı i t fadc etmekle) iz . 
1 '"lİfndc edt cegiz, ) 11 kın gt lecr k· 
l•rdc türk de\letinin \C ıiirk ulu-
llnurı geni kutlrP-llerinio rrı 

~ııl., ıldı~ı zaman bunun ba§tJJda 
."k güııdenheri ıütk ınkilalmıın 
l'·· . Ilık kad 1ııma \l'I clıgı heklaı· 

t a lı bir delil ohrak ileri ii -
tufcrflktir. (Oka) c leri alkıılar) 

Bizinı lıugüıı yıptığınıız im 
le§ehhüş Büyük Hllet 

llıt.cli iniu \C Tiirk inkilıhınm 
} ıllardanberi güttiiğü siyasauın 
l•ttı bir vcıımidir . Jnkilapçılar 
Hiec heyetimiz lıunu yurdun ve 
lılueu f . . ·ı·r. · n Dlco utı \C ıyı lifi naını 
111 .•nlıyı larımızın yeni bir bel 
ı.;esı olarak gösterip Ö\iiııehiliriz 

1 .Au ak arkadaşlar yeni teklif · 
t·•rniılo Tiirk kac'lınıuın bu ha· 
k lki bir luıur olarak 't· riyorıız 
b •ııaatında n in degiliz ve kimse 
tı u kanaatte olamaz bizim k111a· 
lını·z l . . . . 1'" k k l · nzını a11namıınız ur n 

(. 1111 ir·ı· l .. l 'f J • k ta ~ıı mye\azıceregırmc 

1.1! tn hakkı oldnğu 'c yanlıı. 
arık zuluw olarak çoktanberi 

~.ri hrakıldıgı ınerktziodedir. 
1~tr bir tok memleketteki yur 

dun her tarufı istila)a uğradığı 
zamın kadınlnr ate altında er
keklerle 1 beraber omuz omuza 
çnlııırlar. Memleketin geri kalen,, 
k11m1111 koruıuak 'c brslemek 
içio tarlaum kara toprığında11 
·iyteek çıkarmıya !;ıhşırlar. El· 

belle bu mevcudiyetlerin yurdun 
her köşesinde ve her tabaka rnda 
söz öylemeğe hakları \'ardır . \ 
( ürokJi alkışlar ) her hangi bir 
ülkede kadınlar hu l<adu ağır 
imtihanlar geçirmiş e orada da 
kadınlar elbeUt- bizim kanunen 1 
verdiğimiz haklara kavuşacaktır. 
Şart e\•vehı kaclmlarıo bizim ka
ılınlığımız gibi çetin imtihanlar· 
ılau g,.çmiş ,.e daha çok çetin im· 
tihanlırı gögiislemtk için bilek· 
!erinde ıkıllarıoda ve yüıüklerin · 

de ku\1
\ 1ct olduğunu ıebat etmiş 

olmılarıdır. 
(Oka) eesleri) Y li e arkadaalar, 

Türk inldlabıoı tarih anlatırken 
bunun bir kurtuluı olduğunun 
en başta söyleyecektir. Bu kur -
k urtuluıuu !muhtelif safhaları 

ıçinJe de billıassa kadınların kur· 
tulmasıoı anacaktır. 

Bizim inkilabımızıo bu mem· 
lekette görülen bir çok ıslahat 
teıebbüslcrinden crı baş ıyrım 
!arından biri kadınlığı verdiği

ğimiz mevki ve kadın hoklarını 
tanımakta göst~rdiğimiz isabottir 

- Gerisi ikinci firtikte --···· .. ·-
Kız Lısesinde 

Dünkü çay şöleni 
~-

Balikesir maarif lehrJığioe 

yükıeltilen erkek lisesi lebcsi Salim 
Atalık bu gün sabah tıcııile işi 

başıon gideceği için dün saat 16 
dR kız lisesinde, kültür kurumu 
110 girm iş biitüa arkada tarın or 
lnklığılc bir çay şölroi \/erilmiş 
lır. 

Şöl .rniu sonuna doğru Erkek 
mualJim mektebi lebesi Naci, 'n 
lim Atılığın dört yıldır Adar.ada 
yüksek bir kültür ocağı olan Er
krk litıesioin başında geçirdiği 
olgun çekip çevirişi ve ırlcadış· 
ları arasında kazındığı sevği ve 
sa) ~ıyı ıulatarak, Adanadan ay· 
rılııından dolayı duyulan üzUntü
) ü bildiımiş ve kendisine uğurlu 
yolculuklar dilemiştir. 

alim Atalık, bu candan duy 
ğulara kısa özlerle karşılık ver 
mit ve lf'frkkür etmiştir. 

Bundan sonra bayın Müeyye
uin se arkadaılığıle piyanist Sa 
fa ve viyolenıeliıt lbıaa , güzel 
p:ırçalar çalmışlar ve ılkı§lınmış· 
lırdır. 

Piyeniıt Hilmi de tek başına 
güzel bir parça çalmış ve alkışlar 
kazauıoıştır. 

Çay şöleni t11tlı koouıwalır 
uıı::ında saat 18 e katlar sürqıüş· 

tür. 

Ankara : 6 ( Hususi ) - Ho
cı, Pıpas ve Hahamların tapınak 
dııında ruhani kılıkla gu:meleri. 
nia yasak edilmesi üzerioe Atina 
gazetelerinin yaptıkları yayım , 
burada soğuk karşılandı . Bu bi . 
çim yazılar , çıkan yassyı dekiı 

1 
tiremiycceği gibi yevlenlikteo baı· 
ka bir yoruma da uğrayamaz .. 

Ankara kadınların 
toplanflsı 

Ankara 6 (Hususi] - Bugün 
Ankara kadınları u)u evinde 
ıoplıııdılar . 

Kadınlara aylav ve seçmek ve 
eçilmek hakkınm 'Verilmesinden 
dolayı höyük Sr\'İuç aydışları söy 
lediler . 

Bundan oııra büyük ulusu 
kurultayı başkanı Kizim Öz Al
pa katına \'nrılarak toplu bulu -
nan büyük ulus kuı ultıyında sı
raları ve locaları doldurdular , 
Tiirk kadınlarının Kazım öz al • 
pın sundukları teşekkür yazısı u 
lus kurnlt.ayında okundu alkış
landı. 

--~---------·---------~--•• 
Oz Türkçe 

K. parçası 
Aokara : 5 ( A.A ) - Türk dili 

araştırma kurumunun soy adlan hak· 
krnda bulduğu K harfi listesi şudur. 

Karları, Kaya, Kayurtar, Kartay, 
Kayaalp, Kazak, Karuç, Kayam, Kıı· 
zao, Karumcu, Kayan, Kozgan, Ka· 
aymirza, Kayaıısalçık , Kazgurtmas

mis, Kayau olan, Kehude, Kasi, Kaan, 
Kayaokan , Kelaı , Kasuı, Kaydu , 
Kclbat , Katar , Kaygalak, Kencu , 
~aıılmış, Knyi, Kenç , Kaıkay, Ka
yıruıu , Kencbe u , Katını , Kayli , 
Kcnctaorım, Katrag, Kayman. Kene 
ıogınuf, Kauanalp, Kaymaz, Kene arı, 
Kaıuk, KelWlf, Kera, Ka\•a, Ka) nmı, 
Kerey, Kavun, Ka}sndu , Kerke O), 

Kavarı, Kurı, Kay anık, Kı>rein, Kav• 
uı, Ka) im, Ke kin, Kavurt, Ka)t· 
ouızılirknıen, Kt•tbugıt, Kettt>, Kırgız· 
ka, Kan un , Key, Kırkudu , Kıray. 
Kıdir, Kmıık, Kıra) ı, Kıla\'un, Kır· 
ıay , Ki t>cuk , Kıldı , Kı ok, Kiei . 
Kildi • Kıta) halıadir, Kılıç Ali pa a. 
Kıygan, Kı 111 , Kılıc ar lau , Kıyan 
Cecek, Kıımur , Kıııo, Kı)aurııarı, 
Kohurcuk, Kindaoı, Kıyatcı~. Koca, 
Kıuık, Kı oh ıl, Kocak, Kin un, Kız· 
gın , Kocar. Kııırük, Kızılar lan, Kot, 
Kıran al , Kızılhoğa , Kocaınt ore , 
Kırho~o, Kıztaıırı , Kocinlıige, Kırce· 
cek, Kiıııctdu • Koçkar, Kırgıl . Kı 
rnun u. Kocluğ, Kırhan, Hırlıou, Kı· 
mence, Kocuk, Kocııın, Konurbıı), 
Kollıilge , Kocunıhoğrııl , Korhan , 
Konur, Koğu, Korktırnz, Koru, Kak
tayka, Korkulu, Kosemke, Kokııcin· 
ga, Korkut, Koy urcn, Kolab, Kor• 
kutata. Kutluktimur, Koluıuan. Kor· 
la elçi, KO\·aycio, Kolu ayin, Kormoli, 
Ko\•ayıao, Kolu , Kosıa, Koba, Ko· 
maç , Ko un • Koha ınarig, Koma , 
Kosay, Kubayka, Komuk, Kuhuları, 
Kon, Koran, Kuci, KonH, Koturıııan 
Kocin, Kondu. Koydııl, Kudur, Ron~ 
gur, Koyuldar, Kudaııuı~, Konıtııraı. 
Koyulınu , Kııderuk , Kongorta , 
Kozu, Korpeç, Kuduz, Koııta«'İ, Ko· 
kvıeyka,Kndailg9y, Kuhak, Kuplay, 

1 
!Kumu , Kulahoğa , Kııvart , Kurar, 
Kurar, Kıılnrı, Kurlıaıı. Kuıas, Kulu· 
ıu, Kııınwydarı, Hurıııe)d!ln, KuıR, 
Kahı, KullJak, Kurıım . Kutay. Kul· 
knrıı, Kursal, Kuaı, Kulgizaga, Kurı, 
Kuıı..uu , Kulu , Kurtrogan, Kutlu . 
Kulu~, Kurıulmuş, Kuılubo~a, Ku· 
lunkara, Kurumarıl, Kutluca, Kulun· 

Çok verimli bir onay 

Sağllk ve soysal yardım lebeliği fabrika
larda çalışanla nn sağlığını yoluna koyuyor 

~~-------·--------~~. 
ağlık lebelil,riııiu şu bir kaç 

gün içinde çok yerinde \C olgun 
töriiler 'eıdiğioi St\inçle öğıeııdik. 

50 işçiden yukarı çalıştıran 
fabrıkalırda bir doktor ve bir 
revir bulunacaktır. Banda fabrı
ka doktorları bu işlerine hergii11 
gelecektir . 

Jşci kadınların çocuklarına 
bakmak için bir kaç fabrıka bir 
leşerek bir yurt açacakclır. Ada· 
nada açılat>ak hu çocuk yarıları· 
oın ayısı heştir.: 

Adana bayanlan 

Bu giln ulus evinde genP] 
bir toplantı yapacaklar 

Onaylanan yeni fleçim yau 
sına göre Tllrk kadınlarına da 
saylav seçiminde yer verilditi ve 

erkeklerle aralarmda artık ayrı 
seçi bırakılmadığı için bayanla 
rımıı bu güo ıaıt 14 te uluı evi. 
miıde toplanıp canlı ve özlü bir 
gösteriş yapacaklar ve aydıtlar 
ı~yliyerck Atatürke ve büyOk 
ulus kurultayı bııkaohj'ınıt te
şekkür telyazıları gönderecek 
Jerdir. 

Bu törillerle işcilerimiz ve fab· 
rıkalarımızm .haşarışında yeni ve 
anımlı bir yol açılmış olduğuna 
küşüm etmiyoruz . Yalnız fıbri 
kacılarımızıo bu işi bir kültilr ve 
yurt işi olarak görmesi gerektir. 
Bunu kendilerinden umuyoruz. 

ağlık leheliğimizin Lverdiği 

on yeni onııyları asağıya alıyoruz 

Birincisi karşı yıkadı Salih \e ._ ____________________ , 

Fabrika iıcileri yemeklerini 
öyle rastgele yerlerde yiyemiye· 
cekler, her falııika içerisine bir. 
yemek evi yapılacaktır . Koope · 
ratif ortaklığı bulunan fabrika · 
larda işçi oradan yiyecek, bulun
wıyanJardı da fabrıka ıısıJarı bir 
adam tntırak işçilerin yemekle· 
rioin çok uzuz - tabagı beş ku
ruş- ve temiz olmasını hazırlı · 

yıcaktır . 

12 ile 16 yaş arasında bulu
nan kız \ 'C erkek çocuk i çinin 
çalışması ıOndüz 8 sıati geçmi · 
yecektir. Bu . çocukların saat 2 j 
den sonra çalıştırılmamaları dı 
düşünülmüş ve onaylanmıştır. 

Kara hisarda 

Tutum günlerine 

hazırlık 

Karahi ar : 5 (A.A ) - ko· 
rıoıui ,.,, yt>ı·li mallar lıafıa ı proıtra· 

ıııı hofııırıın haşlarıgıcı olan 12·12-34 
Çar§amba akşamı oet 18 dı' bir ay· 
Jav iltı nı;ılacak ve ökonomi kurumu 
Lo,.kanı gı'çen lJ yıl içinde Tiirk a· 
llO) iin geliğini ve iilkiilrrinıizi arıla· 
ıacakcır . 

Burulan onra haftanın kuıhılan· 
ıııa ına gdeceklr.rc lııılkevirıdc nw ·vn 
ve 't•mişler uııulacoktır . 

Cuma günü orın \'O ilkuıekıek 
talelırlcri ökonomi ve ) eri i mollur 
afişlerile elıir içinde dola acaklıır· 
dır. 

rıca çarsın111 hir çok ) erlt>rİn · 
de ôkonoıni) e artık ehem ıııiyet Hı· 
rilıue i 'c hüıuıı ihıi ·aı;larırı •erli 
nıallarile giderilme i için özenler üz 
Ö) li eceklndir . 

Geııe hafta içeri inde yı•rli malı 
ataıı ı icareı ı•vleri ımısı ıııla \' İ ıriu 
)Hrı ı yopılacokıır . 

--~------··-----------
Saylav seçimi için kadınla
r•ımızın sayısı öğr~nilecek 

Yeoi onaylanan seçim y111uı· 
na göre kadınlarımız da saylav St.· 
çimione karııırak ıeçecrk ve se 
çileccklerdir . 

Bunun için pnar günü gend 
bir yoklama yapılarak kadnılarıu 

11y111 ötrenilecektir . 

ıayei, Ru un; KNlug, Kulyu, Ku un, 
Kuılughurı, Kumarorslan, Ku atıner, 
Kutlngiııanç, Kuma bay, Kuthıgbaga 
ıorlıarı, Ku brygi, Kumu , Kuecako~· 
lan, Kuııııg ıurrnu , Kumuz, Ku it> 
mir, Kuılugıurkau. Kıımza, Kusulo), 
Kutluk, Kayak unuz, Knıacun , Kur• 
lukııigar, Kunıayis lıantayis, Kutal, 

.. Kual, Kutlukeaman, Kupal, Kutamiıı 

Cumhuriyet fabrıkalarm birleı· 
meıile: ötrkiler Aıım, Kalağ, İş 
doğruluk ve Mahmut paıı ara -
sındı: İsa şıkir , Kokooaki, it Iİ· 
milel arasında ; çifçi , Mürfil ara· 
ıında ; Zrut mensucat, Milli men· 
ıııcet, inhisar, Gilodo ve Belçika· 
lalar fabrıkaları arasırıdı yapılacak 
dır. 

Çocuk yurtları bir bastı bakı· 
cı, ve hemşire ile idarr edılecek
tir . İşçi hadınlar çocuklarını 
Her sabah buraya bıra~acak ve 
akşam t."iııe dön~rkera alacaktır. 

Soysal sağlık yolunda ilerle -
memizi gös\creo bu değerli türü· 
ler •yın oubeıiuc kıdar bUtünle· 
rio ç•htmHı ve verim •linm111 
için fabrıka ıs11larına yıpılmı9tır. 

•• 
Oz Türkce dil • 
bülteni cıktı • 

Aol..ara : 5 (AA) - D. T. C. 
Umumi kitipliginden Türk dili 
bülteninin: 8-9 sayıları bir ırada 
olarak çıkmııtır • Bu sayıda ikinci 

Türk dili kurultıyınırı toplan· 
tılııında geçenlerde bisılmıtlır . 
Altı gün ıüreo kurultayda .oku
nan söylevin raporlar konuşulan 
sözler hu sayıda toplaııoıalctadır. 

Bunlardan 21· -1 yeııi umu · 
mi merkez lıcyctfoin ıUıt çalııma 
la.ıı yeni folklor derlemeaı için 
gönderilen proğınmlar yeni tara 
malırm yollarını gösterir yazılar

la örncklrı tarama dergisinin ula
muı için yapılan prlğtamda bu
günkü ayıd• yer bulmuştur . 12 
formayı 11şan bu basım iki sayı 

IJir aradı olarak sayılmıştır • 

Dağıtma yeri 1 tRnbulda Türk ki 
tapçılık limitel şirketidir . Her 
kitap onda bulunur . İki ıayı bir 

• aıada olduğnndan bu hasımın 
dcgeri 60 kuruştür , abone olmık 

ııtiyenler 10 sayı için Uç liıa gön· 
deıerek abone yazılabilirler • 
Gelecek sayıda bitecek abonele
rini yenilemek iıtiyenler eıkiden 
abone olduklarını bıldirerek Türk 
kitapçılık ıir"etine yazarlarıı, 
aboneleri yenilenecektir . 

1 ki spor oymağı 

J~oııdra : f> ( A. A. ) - Hı'§ ıııii· 
sa baka )'apınak iiznc 1 ngilıerc •r. 
gelmİ§ olan \ iyaııanııı nu~~hur lJ · 
ria rakımının Avustrika ıakmıı diin 
Fulhan ile 1 l berabere kaldığı 
gihi bugi.hı dt> Bnınınghaın ıakı· 

mına karşı oynadığı oyunu O O he· 
rabP.rlikle lıitirmi tir. 

Viyana takıwı içio bu neticeler 
bü) lik. bir muvaffakıyet aayılabilir. 

Bence soy adı 

Şu günlerdtı yeni soy adı almak 
için kiiçiikUi büyüklii LütUn oardıt· 
lanmız ara mda bir bayram bav111 
yaşa yor. Yalnız, bakıyorum da kendi· 
eine oy adı eçmek İMeyenlt>rin ka· 
mu u , ~Uyle şatafatlı , özlü , nere· 
de)' e yana yöreye yaltmk saçıcı 
hir ad arka ında .•• Aşağı daldan 
murı yemeye yanaşın yok ! Bitikler 
açılıyor , gazeteler güdülüyor , ııaaı 
ola oruşturuluyor : 

- Ayol ııoy adı arayoruru 
anıma Lir uygununu bulamadım gitti. 
Ne olursun, bana güzel bir ad se· 
çiver ! diye ••• 

Anladık, iyi amma • bir dil ne 
denin zengin olurıın olsun böylf! 
irıct> eleyip !ilk ıokumakla buluna· 
bilecek Yalçın, Bilgin, Tekin , Oz , 
Er, Batır " Babadr ,, , Yılmaz, Ak· 
soy, Ezer, Erol, Ôzkan, Giiven, Bo· 
ra , Ergin ..•. gibi cafcaflı ıözler 
87.dır , sayılıdır . Benim anladıtıma 
göm " So)' odı ,, , bir ocağın dam· 
gu ı \ e marka ı demektir . 'l'rıı hı· 
çaklurında bile bu markalar birbirinn 
bf'nZf'mczkeu , eğn tümilmüz de 
lıi>yle; Vural , Vuryatır , Eryüce .. 
diye ioıreııilc t>k adlara yapıoır ve 
onu J>ayla§maya yUnelirsek kork1rım 
ki yarrn Türkiye • bir kaç )'iiz bin 
•• Özkan ,, bir iki milyon ''Akııoy., 
ve tiç dört yüz bin " Tekin " ıoy 
adını almıtların )Urdu olacak ! .. 

Bana kalırsa hu dar çerçeveden 
azacık dı arı çıkmalı, birbirine ben· 
zemİ)'ecek çeıiıli adlar bulmalı ve 
lııı işi kolayca her bucağa yaymalı .. 
Şimdi söz gelimi ; çıkıp da benden 
o adı istt• c birisi, ona gürültUIO , 
ağız doldurucu §U soy adlarını 1a1lık 
\erirdim : 

Kaıkaval , avşalak , Ta§kavay , 
Karıaloz , Cartakay , Sakraça§ , Tıt· 
ku§ık,Karçopur,Turouııaç, Partaçak , 
Ho çakal, Dankalak , .. ve)Abut H 

e li, yumşak soyundan şunları ıu
nardım : 

Zenbil, Küştüre, Dibek, Hımbıl, 
Melcfe, ilik, ünepe, Fııkı ... 

Beni kınamayın , Avrupalılardı 
hunların daha biçimsizleri varmıı .• 
Orada eoy adları arasında Kargı , 
l\tP.şe ağaı~ı, Domuz., Yosun , Tilki , 
Odun, 1ı, 'l'ıhıe, Tokmak, Çivi, o~ 
ılek , Kılhuruıı ..• gibileri velin 
çokmuş ! . 

Bence oy adı , bu demektir . 
Yok a bir kaç yiiz tane güzel öı 
Türkçe adı bir kaç milyon ıoyun 
kuyrnguoa 11kmak değil ••• 

Kôıküç 
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Deyi' firtik.;.l•;,.r_i_: ------

Öz Türkçe 

•• 

Karacoğlan ve Kör Omer 

Gene Albıstanlı Kör Ömer i
le görüıüyorum . Ömer; bu gün 
okuduğu türküsliode Karcoğla 

nın çoban öraeii dopoklırının 
ıüzel bir parçasını veriyor. 

Her çağda ilk yazı "yaz,. ola· 
rak okuyan Karcoğlan bu türkü 

ıüade de "Bebari,, yaz adile sa
yıştırıyor ve bize yaz içiade ve 
yazın güzelliği arasında kamu 

neanelerin güzelleıtiiini ballan
dıra, ballandıra duyuruyor. 

Yaz geldiğin ben de neden bile
yim 

Gııl açılmıs yaprakları solğwı
dıır 

Gece gündıiz, tasam gıizel seve
yim 

Hiç demezler, bir yosmaya vur 
gıındıır 

Karcoğlanın bu değerli par
çHını adam dikkatle okumuş 

olursa bu üolü ozanın ne denli 
ıreoit düşünceli ve bolamıdı 

duyğulu olduiunu anlamak iş
ten bile deiildir. 

Özelden mi kara bıı yarin kaşı 
inciye benziyor ağzıııda dişi 
Şu ye/ende var bir sıına gelişi 
Sıizıilerek, gelir gözler yorgun-

* • * 

dur 

Olııraydım o gıizelin dizlııe 
Doyup, ıısaıımadım şiriıı sözüne 
Varmış zülfün dökınıiş beyaz 

yıizıine 

Top kaküller ablak yüze uy
gıuıdıır 

• • • 
Karacoğlan : dade bıktım ara

dan 
/Jamı yardım eyle amaıı yara· 

dan 
.Vasıl vazgeçeyim kaşı karadan 
Deli g6ııül şu güzele ııurğundıır 

Soğan göndermeyın 

Ticaret ve sanat dairesi Av
rupaya ıoğın yüklenmemesini / 

tavıiye etmektedir . Diier taraf J 

tın Ziraat nezareti de vilayetler· 

deki müfettişlerine köylülere faz· 
la •oran diltmemelerini tavsiye 
etmrlerioi bildirmiftir . 

lzmaritçiler toplanıyor 

Kahire polis müdürü ötede 
baride ızmarit toplayan çocukla. 

rın yakalanarak mürakabe altına 
alııım11ıoı k1rakollara bildirmiş 
tir . 

lzmaritçilerin toplanmuı için 

verilen bu emir belki yirminci 
otuzuncudur , bari bıı drfa sıkı 

bir uırette tatbik edilse, güzel 
bulv1rlarda o çirkin manzaralı 
çocukların dol~şmasına meydan 

kalmua 1 .. Bakalım , yeni bir e
mir daha verilecek mi ? .. 

Yalnız Başvekile 7200 
şikiyet 

Kabinenin eıki devirlere ait 

bak11zlık !arı düzelteceği fayiuı 
üzeriae muhtelif nezaretlere mü

racaatlar devam etmekt-:dır . Ge 
çeo hafta sonuna kadar yalnız 
baıvekile vukubulııı şikayetler 
y.cli bin iki yüzü bulumıtur . 

Bu g-iditle kabine yalnız şiki· 
yetleri tetkikten batkı bir işe 
bakamıyıcıktır . 

- Muhaderıel -

Yazaıı: Yalman Yalgm 
( A. Rıza 1 

Hundan sonra bizim Kör Ö
meri deltekledim kendisinden de 
eskiden söylenmiş türkülerini din· 

hmek istediğimi anlattım. Kör 
Ömer güzel bir duyuktur onun 
söylenmıt bir çok diyişltri vardır. 

Ömer diyişleriode karalamasını 
" Kul Ömer ,, diye kullanı•. 

Şimdi de Kul Ömerin Kozan 
üatüne söylediği şu türküyü din
leyelim. 

Kozaıı lçlııde beıı bir gıizel yör
dıinı 

lrgaııışı, bir selulde dal gibi 
Tulıımaya, gibi göksıiıı kaldır

mış 

Doııııırcıık memeler, yunca gıll 
gibi 

* * * 
Kıısıır yoktıır klrplğlııde kaşııı 

da 
Yıizıi akiır, keııdl oııbeş yaşında 
Bir çift sıilten pıııar varmış dö 

şı1nde 

Sıizıilnııiş. lekesiz oğul bal gibi 

* * * 
Kudret sıirnıeslııl çeJ;miş gö 

zıine 

Beş bin llra azdır, yörıik kızına 
Saçları benziyor dıizeıı sazına 
Parlar gline karşı sırma tel gibi 

* * • 
K ııl Ömulııı der de buda ııaz 

imiş 
H/lı1l kaş allıııda sobe gö: imiş 
Gellıı sandım oııbeşlııde kız imiş 
Akmış bir ylğldlıı göıılıi sel gibi 

Albıstanlı Kör Ömer bu öz 
türkçe deyişi eskiden söylemiş 

deiildir. Bu ıün sağ olan Ömer, 
günümüze kadar öz dili yafıtan

hr arasında ıiyılır bir duyuktur. 
lfte bizim ulusumuz diline karşı 
bu kadar bllyük duyğular ile bağ
lı bir ulustur. Karacoflao duyuk
larına örnek etmİftİr . 

.. 
Oz yasada deği-

şiklik oldu 
- Birinci firtikten artan -

Tüı k ınkil.bı denildigi va kıt bu
nun kadının kurtuluş iokilalıı 
olduğu beraber söylenecektir . 
Şimdi almakta olduğumuz teşeb · 
büş bu kurtuluş istıkametinin 
temamlanması ntticelenmasi ve 
en verimlı bir~hale getirilınr~i 

dir . Gelecek B. M Medisinck 
kadm Savlavlarla berbor ~alı~ 
mak büyük mıllet meclisinin ku
ruluşundauberi hu memleket~ 

geıiıcli feyizlerin daha çok gani~
lemesini daha ileri veriınlerd., 

bulunmasını temin edecektir , 
kanaatindeyiz . Temiz duru ktı 
naatimiz hudur. !Okay SesleriJ . 

Aıkadaşlar bizim inkilalıımı · 

mızı geuk o an• önderlik et · 
mekte, gerek ona feyizli ve H' 

rimli kılmakta Atatürk en •nla 
tı.cı bir surette ltmsil etmekte · 
dir . Kadıular hakkından malı · 
rum edilmekte yarı yarıya kiitü 
rüm bir hale gelen ulusumuzun 
üstünden bu baskıyı kaldırması 

Atatürkün ba~lıca hizmetleri ara
sında sayılacaktır, [Süıekli alkış 
lar] . ıYüksek heyetimizin şimdi 
gösterdiği tezahürü Türk 'ulusu
nun ilerlemesi ve yükstlmesi için 
çalışan yüce önderimiz Aıatür· 

küo kayretlerini eevği ve saygı 
lar la karşıladığınızın esaslı ve ye 
ni bir delili olarak alıyoruz. 

Arkadaşlar' fevkalade iyi işler 
ba~arao büyük meclis bütün u 
mntlawııı criemif bulU.Duyor • 

, . 
: ı. 

Türk SiBfl 

Ceyhan haberleri 
Ceybau : S ( Husuıl ) - Bu 

yıl Ceybanda ekim verimi çifçiniıı 
yUzüuü ağartacak keıte bol ve be · 
reketlidir . Bu durumiyle ve piya· 
sanın duyulan oynaklığiyle memle· 
kelimiz Çukurouanın pazar yeri 
olmuş gibidir . Ôkonoınik ylln· 

den ve öoümlizde yıl için ıröz,. çaı

pan hazırlıklar vardır . Ceyhaoın 
böyie bir kaç yılda ): urdun ber 
kişi şevindirecek bir yön alacağı 

umulabilir . 
Yeni bir çeltik fabrikasının da 

ha açıldığını vr. böylece üç fabri 
kıoın durmadan çalıştığı halde 
Kadirli ve yllresinden gelen çeltik 
arabalarından geçılmediğini gör· 
dllkten sonra bu yıl çeltiğin ıızlı · 
lıtını söyliyenltr de dııılenir mi ? 

§ Ceylıanıo saylav seçimi işi 

üuriode çalışılmakıadır . Son ya· 
pılnn drftrı uyımına göre kasa· 
baoın l'l'k•k sayıaı 20700 ki~ıdir. 

Ocak n nahiye koogıeleriut' 

g-•liııce , il•rileınekıe devım edi
yor. Geç•ıı akt•m ülkü ' civanta
yak ocağı kongresinde Fırka ba· 
kanı Abbai ülkü , Fırkanıo disip· 
lin ve nizamnamesini aulaltıktan 

sonra sözünü ıöylelti rnıiştir . 
Arkadaşlar büyllk Ata Türkün 

kurduğu llu ocağın Nuru Türk 
milletini daima iyiliklere doğru 

götürecektir . 
Siz ki , Ata Türkün lıu ser.ili 

ocağının kıymetli evlatlarıaıoız , 
bıı ocağa hizmtt , bu ocağın 

prensipl.rine hörmet size ve mem· 
tekelimize iyilik yapmak demek 
tir . 

Bunun UzHine bütün ocaklılar 
ayağa kalkarak • Ata Türk ı: adı· 

oı İçlen gelen canlı bir duygu ile 
alkıtlamışlar ve onun kurduğu 
ocağı tlltlürnıck uğrunda özlü 
lıağlıklarıı;ı göıtermitlerdir . 

Kongrelerin bir baftayadek bit· 
meıi içiı çalışmalar hızla yürü
mektedir . Kasabamızda bir eioe· 
mı yapısı vardır . Pr k y~kında 
burada parasız olarak halka Fırka 
merkrziııin gönderrcsği filim gös· 
terilecektir . 

T ıyyare cemiyet yeoi seçim 
yapmış ve idareyi tline alacaklu 
şuıılar olduğu anlaşılmıştır . 

Ba,kan askerlik şubesi reisi 
İzzrt ikinci reiıliğe Fırka bakanı 
Abbas Ülkii, üyeler , ziraat oda· 
sıııdan Abdulbakim , ticareıten 

Gani, beledi veden H•cı Ahmet· 
tir . Cemiyd iılerini özenle başa· 
racakları umulmaktadır . 

------------------' Memlrkete ettiiğniz hizmetlerin 
en parlaklarından birini bugün 
teşkilstı esasiye kanununun ta· 
ılilile yapmış olacaksınız. 

Türkiyenin 
ileri atılışı 

h.alıirede çıkan '"Ark Anıerk,. 
gazeıesi yukerıki başlıkla şu yHEıyı 
yazmı~ıır ı 

Çok acıklı bir felaket kurun
bölümünden (devre) sonra Türk 
Ulusunun yeniden doğumu , Bü
yük- Harp sonu devrinin en dik· 
kate değer siyasal h.ıdiselerinden 
lıiridir . 

Bu ilerlemenin asıl desteği 
Mustafa kemal gibi memleketinin 
daima önden gitmesin} istiyen 
bir adamıo , ulusun tam ve bü 
tün gidiıioi eline alması olmuş 
tnr 

Mustıf.ı Keınalın güclü ve İs · 
teği bütün mesul başkaı,Jara ge· 
çirdiği ıöz ve emirler güzenyinde 
yeni Türkiye kendi kendini kur
mıya ve benliğinde ıimdiye ka
adr g-izli kalıp bcuüz açılama 

mrf bulunao imkanlıırıoı saymıya 
koyuldu . Böylece, yeni Türkiye 
yapıcı kurunuııa erişmiş bulu
nuyor . 

Gerçi 9iındiye kadar yapılan 
çabalımaların sürüm vr verimi 
hakkında bir fikir edinmemizi 
mümkün kılan bazı yazılara şu

rada burada rutgelmiyor deği 
liı . Bununla beraber in1&olık 

kavgumuz . bizi , mümkün olduğu 
kadar açık ve özlü bilgıler edin 
miye ve artık söz götürmez bel 
ge ve mukayesrlı hükümlere bağ 
lanmıya götürüyor . 

İşle Ankuadaki iç bakanlığın 
matbua! umum müdürlüğü tara 
fıııdın her iki ayda bir çıkarılan 
"La Tuıquie Kemaliste,, adlı mec 
mııaaı içinden en titizlerini bıle 
kandırarak (tatmin edecek) özliik 
tedir . 

1934 Ağustos nushasını ka 
rıştıralım : Hurada Ulusal ökooo
miııin ilerleme ve yayılması hık 

kında ve çok değerli kalemler 
tarafındaıı yapılmış yerinde araş · 

tırmalar , Türkiyede sanata dair 
zengin resimli raporlar ve biç 
şüphesiz en sevimli belgeli bılgiyi 
teıkil eden geniş ve içıçıcı man· 
zaralara hasredilmiş sahifeler bu· 
Jırıkııııız . 

Bu nushanııı baı yazısı , çok 
inre fikirli ve derli toplu bir 
uslupla kaleme alınmıı olab Ve 
dıd Nedim beyin lıir makalesi 
dir ki yazan, Yeoi Türkiyeye ge· 
lip le , orada, ancak g .. çoıiş za
nıanın soluk ve silinmiş hayalle
rini botuaa arayan kimselerin 
hatalarını çok güzel gösteriyor . 

Bu yazıdan ~oııra bu uusha 
daki yazıların en başlıcalarını 
saymak şaıtile- Ankarn.ın yük 
selı Ziraat Enstitüsüne ılair bir 
arattırma, zamııııımızııı ea tanın
mış Türk yazıcılarıttdaıı biıi olan 
Felib Rıfkı beyin son ki ta hından 
alınmış Lir kaç sahife , brş se
nelik saı•ayi proğramıııın bir k ıu 
arılatılışı , Tüı-kiy•de ıırkeolojik 

araştırmalarına ılail' bir makale 
ve Aokuaılıı başarılmış olan ya· 
pıcı gücün ortaya gdiıdiği eser
lerin bir sırn resimlrrı vardır . 

1 !:iAR SAVA LARI 1 

Soy adı alanlar 
Baytar müdüıümüz Adil 11 01 

gun,, soy adını almıştır . 
Baromuz Avukatlarından '1usa Bi 

dil "Musa Yüzba1 11 ve Cemal Ka 
mil de "Cemal Ergin. soy adlarıı.ı 
almışlardır . 

Ticartt mekttbi ve Ziraat lise 
si okutaolarından Zihni , eski 
soy adı 11Bayo11 adını gene soy 
adı olarak kullanacaktır . 

Hiikumet civarıoda 5 numa 
ralı yazıhane sahibi Gani, soy a 
ılını (Toğaıı) olarak koymuştur . 

Kiif oğulları "Ay doğmuş., 

soy adıoı almı~lardır 
Posta çevirgtnlerindeo Kemal, 

(Eıdem) , posta alıp dağıtaola 
rından Mustafa "'lşık irdim,, , 
Posta getiren götüren çevirgeoi 
Şevket "Erlik Ertn,, soy adını 
almışlardır . 

Beletlıye Nikah ç~virgeni Veh 
bi, "B9yer1, soy adını almıştır . 

Soy adını değişti 

Matbaamız tahsil memuru Mt b
met , tvvelce Moy adını (Sezer) 
almıştı . Bu adı daha evvtl bele 
diye besap çeviıgeııleriodeıı Adil 
Sezer aldı~ından . Mehmet "Yal 
çıo., soy adını almıştır . 

Ulus evimizde 

Ulus evimizin lstanbuldan lam 
oıa:ak getirttiği bindo ve orkes
lıra i 'e hemen çalışmaya başla
mak içiıı, dün saat on yedi bu 
çukta güzel sanallar komiıeşi bü 
tlln musıki kolu ile toplanmıştır. 
Öyle görülüyorki ulus evimizin 
bu yılki çalışması çok verimli ve 
geniş olacaktır . 

Encümen 

Dün öğleden evel vali Tevfik 
Hadi Baysalın başkanlıiı altında 
daimi encümenin toplandığı öğ· 

renılmiştir. 

Nahit Cemal 

Şarımızda bir kaç yıl maarif 
ve lise lebelikleriode bulunarak 
sonradan Konyaya giden Nahic 
Cemal aı kadışımızıo İçel maarif 
lebrliğile Mersine gelip yeni yu 
muıuna başladığını sevinçle öğ · 

reodik. 

Doktor Bakı 
Kozan memleket hastanesi 

doktoru Bakiye onbe~ gün izin 
verilmiştir. 

Voleybol maçları 

Atletizm heyetind•n : 
7/12/9';l4 cumu :günü yapıla 

cak voleybol maçlaıı : 
Alan : belediye oyun yeri . 
Alan çevirgeni: Abmtt Hicabi 

lki oyunun aracısı: Halis Kadri 
İlk oyun : saat 10 da 
[ Seyhan - Adana spor J 
İkinci oyun : sut 11 de 
[ Toıos spu Adana İdman 

c .. ıecek "nesil clördüncü hü· 
yük Millet l\lecli~iııin büyüb iş 
lerini anarken Türk kadıııına hü 
tiin hakları ''ermek kötü lıir sis 
temin kendilerıni lkaraıılıkta hır· 
akan ıı~ullı-rin•l-n. onları kurtar· 
ınak lı;in l(iistnıliğiııiz gayrttleri 
ılaima şUkraulıı, minnetle tekrar 
crlrrrktir. Tiirk kndınıııııı mem 
leket" hizmrtlerini onun kurlu · 
lıışıınıı tamnnılnnıakla tadamış 
O Jıı )"ll'Sllll uı . 

Aı· kaıla;lar, heyeti umumiye 
~ini ) iik~,.k onayınıza bıyık gö 
r(irsrııiz ' l'iirk ıılusnnım içindt 
yeni hir deı re aıta<'nk olan ka -
nunuıı mlizakeıı-siıı• gı·çilecektir. 

Hu kanunun nıUzakcr ı ~ile Türk 
kadııırna mew lekrtin şurasında 
burasıuda layık o!dııgu mevkii 
vermek için gösterilı-n terrddüt 
!eri zihinlerinden ~ilmi~ olarak· 
sıuız . 

Yurdu J. 
Mtcmuanıu artislçe duygu ve 

düzı-niae göre meydana getirılmiş • 
olan görünüşü " La Tuıquie Ke- / B<ıyıkçılarıınızın toplantısı 
ınalisce bir lüks ve "güzellik çrş 1 \nkara : 5 ( A. A. ) _ Hukuk 
nisi katmaktadır · ı çıkışlıları hirliıti iiyelrri cuma l(iiııü 

1 saaı ll de ulusevinde lıir f ·ı-kaladr 

Türk kad ı nının büyük millet 
meclisinde mı mit ketin mukad 

Urfa da 

l.ırfa : :) ( A. A. ) - Lrfa llul 
krviode çok sıcak bir kaynaşma 1 

vardır. Hr~eı~ lı~~ g•c• ~ir k.oofc· j 
rans ve musıkı mu11amtrt'st Vt"rıhnı·k

ıedir . 
/ _.11 ıııuttıın~nnııııuıuınııaıuıuı-wımı, ·ım.ııwıı:uıuı ıııı11ıtıtıı 111ı-ıl .. ıııw. _ 

deratı hakkında söz söylrmek • 

1· __ ::_
0

c-~ bu gece nöbetçi ~ 1 kaoynların va alınan tedbirlerin - _ 

aile ve yuı t içi o amdi ve faydalı 1 § E i i 
olması lıakkıuda kıymetli fıkirle- ıl czane •ı 
rıni milllete karşı ifade etmek fır· 1 ~ Hükumet dvarıııda f 
satını haklı olaraa bulmuş olacak- I '.'. k t · ı · t 

~ isti ame t•czaııt~sıt ır i! l•rdır. [Sürekli a 1 kı~1 ar ve okay " l'! 
1 "f ~ıııııuııruıı<ıuımıım~ -Qımwnımmııuınıuı~ •ııııııumıumımmıını; l se~lc ri. J 

genel ıoplaoıı yapacaklardır . 
Çıkışlılar lıu lopluoıılarıodu hir

birleıile '•oışarak konuşucaklar ve 
on beş gün mora yapac.kları idare 
kurumu seçin1i için f'Saslaı· knrn· 
caklardır . 

İtalya Jıpon antlaşacak mı? __ , ____ _ 
Tokyo : 5 ( A. A. ) - İtalya se· 

firi Japon lrnririye bakanına hiilii· 
saran denıişıir ki : 

lıalya Vaşiııgıoıı aııılaşnıaoıııı Ja 
poııya ile eyııi zamanda frslıeımeyr 
hazır olmakla brrabrr J•ponya , ~· 
yrı hunu fe lıedrcek olursa lıulya) a 
lıa~l...ı. bir deııiz anıle,mıısına ~irnı.·
ye taraftardır , 

MusikiyeY 
--- fıİI E Jaul 

M"t ka"mil vr o r . Jıl u e y,ııı 
başlangıcmdayız · • Jelifı 
k. · h .. yaratın1 • 
ıyı enuz ·ooı°'ı1 

ratmak için ~ıırdu~a~9"'":, lic•r 
mııı öoiindryız_- kıad"" d.e ş 
. • . " aı ııo ._,., •ık ılmı ve ıç.ıın dill11'" 
mi• olduğunu keO. _

1 • .. ;ııııı .. 
naat kabul ettıg . e otrll 
acundaki gidişJ~rıP ıJliki 
• n fıır pi d guna nazara • rdr. 

mızd e doğrudan t~kık1~ had, 
sikigi olacığı nıu 'ğraOI lı' hıııd 

Elimizdeki pro ., bil 
bası· b 

tan sonra gayet. ıııuıO 
laogıcında oJdngu d• d 

Orta ;ı 
netmiyorum · ~ ııı 
ve tahlile değer j 0 rur~ 
hakikat var O t şıl r 1 
uedir \'e ıınsıl ıın: ve fı 
diş • ) e düşü ıt 0 te 
nokta . isıio ~ 

Kuhklarıııı~;:,ıııul dl 
bumuzı kadar ıturllP, 
eikiyi bizlere uııu ya ylf 

1 rini yerine koyıııı 
00 

ya 
intibaımız kada~~~u~~ 
zımdır Evet es klat•r 

sanihadan bile uz& &ıof 1 de ti 
kıyaf•tini b~J~t.ıııbize b',) konıi 
karak keudısını ı·ye ,i'j ıııi,ıi 

• ( 1 • 
Ona nasıl Jıeuıın ~eoı 

d ı bu, 
zaman sonı a bllP ı 
bugünkü gibi ıasa . 'I'abki 
muhakkaıır · p1uıl1A naıı 

Nasıl ki şu so~klik O"' dü 
1 le ufak bir değışıl ,def' r e 

en yüksek koo~er el ıtP ~11 kı 
okunan uzno uzun o011 nlu~ 
tadır 1 gibi manasız ,o~il' 1 •lıdit 

Ji bU lan çıkararak ken>8 ııe ao 
o musiki bugün çe~ııi:ı. fıLrik 
. 1 . . d rbeler ~ •ltıı vır eıını , e f ış 

ölçülere sıkışlı 1 "' 1şrı~ . ,ı Yor . 
Pek haklı 018 eç-'1 O· 

azami dört ını5 r.iı ~ lıt1 r•dan 
ları , yeni bir fil>~1~t" barak 
caulandıulnıasııı• .' e _.ııı., konft 
lar , opretler \lts~redıct":. bir va 
mil ahtnklere terk 9e '_i llıadık 

Şu halde kula ),Q 8 
. ent I".') u 

duygu ( san~ı~ıııe 11111 ' ' llıı1ı il 
bu yeni musıkı! . ııı ,e ıiıı" k 
Ve ıeçilecek rıt~ ııı"~~ ııte;n ' 
kı ile bize bas bır 1(ıt"" ' ış 
dığı neredrn aolaf btıfr Ant 
nu halledebilirs~lc 1111ıcil' 
makta tereddüdU 

yoktur . A"ıul" Va 
Bir kısımları e~ ~ dı ba 

nl bol bol dinle~ lttrıı' •ulnı r 
ık JıP ··tfl-,J •e [ara ha ımıza . ıctl' rıı lçıo u 

lar . iyi ya dinlıY )arı"/' ıtı . 
·ıı· b .• Fraıısıı . " trı 

sı ı ugun tcs• !.-' "llıe . 
manların dahıı eri 

10 
o~ 11 _ 11 

Y l ı ar 111'111 lana ve uoao b'" 
içinden bangisiıı~ Je d-~ Cc.1 
cib edeceğimiz bıs [if ~ 1 baf1i 
Yoksa böyle ıııu~;~e J •read 
orkeslrelarıo ôıı1u r•~"" "j vlet 
tibadan azade 0 8 

); 1t ;'.ı i dü1 
hutır için- esneoıetr·ce 1 ~, Pe 

k · ııe · r mak daba a sı . ileri , tı ,}a 
M 'k' diııleyıc 1• i'1 klerd usı ı tıııe• " 

haftır ki · izah e " Kon , aı. 

si de şekil bulaıJI büt 
mini ıöyleyim · bİ' 'lıy-ı 

k I•" ' , ~ lntibPında 8 
1111 0 trik 

arzu ed•r . Ve 0 ıP~ ı• 
bakkındaki ılı1}~u~~eri•~ 
mez , 'ıatt:i acııfla kfo~ 1, 
daha hırpa lanırs ti d 
demez ve en nib3Y .• ,ı ~ 

0 . b ,,,zı, . ıı 
haşlar . Sı ı .~ le bıf d 
dioleyicinin yukse ,de~0 •• 1 

ese ,,,,
zahip olur da 0 0~0 1 
sini ve manidarıoı ı.ut~ bi' 
emin ol unuz ki s~ erıile"' Jı' 
rarsınız • Zira lıt~r lc''':ı/ 
Her okuyucum lı• fo'' ,ıet 

mi kendi kendiııdesioa'~~I 
hak vrrecektir · . ııı•''1 

·tP1 J tfl yapmalı ki bu. Y. , 11ğ 1 

de bir ookıa gıb• • f 
lıdır . . f~ 

Bana kal ı r~• ' d0 ~1 
- Mcktrbi • ~~ ~eD • 1 

... ·sı•· 
mıyan ve • 0 c .. 1 ,rirıı 1 1ı 

k ı ... y(u r! ı 
taşıp a aıı ~?· ,!iği ,of 
ruhlarındakı ıl'c ·~ •1 

ttkr.1 ~ edip şe kil ve . il'~ 
rulıuo . yoksa · g~rP ~ j 

Sız şehir lerdel cıı~e .d 
Ç8 ı, ..... 

ztvk Jııym•Y8 d~ • ,1 , 
rnıZ 'rtl ' mizde , dağlar~ lı r~g lı' 

laııııa vakışen 1\ •dığ' f 
., ı'-aı 

diy.ı kadar ayrı 
ca k tır . :,ıl~ 1 

i ol 
ı geç 
a L 

1 ktedir 
~. \ 

diPlonı 
ru llıe 
u l•r 
u~, g 
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SAVA 

Evrensel silah alım 
satımı .. 

Vııiogt<•n : 6 ~ ~-A J Sillh l 
lcırntiııio büyük komisyonu öoün· ı 
. e şıbitlik ~der Colt Pire Armis 1 
ırketinin hukuk mü~aviri M. Hol
en \merika bükümctınin 1914 -
~16 ıenl'lcıi zarfında İogilteredcn 
101i ol•luğu sılib siparışlerinin 
evretı' • · · ıgın H bu uparişlerin Kı 
•<lı yolu ile İngiltereye sevko· 
lllldug" Ull - 1 ' " u soy emıştır . 

.Koaıisycoa tevdi fe<lılen bazı 
'~ıkalardan Rn'aşıldığına göre 
alçıkadaki bir fül:ih fabıikaaı 
incister şırketine vesair logiliz 
rı°nsız • it lyan , Çekoslovak , 

ı·ı°1 11 
• Avusturya e Macar si· 

~ 1 fabrikıl rını miiracaat edecek 
11 uılar kurumu tarafından silah 
atı:ıoın knnlrolii için , hazırlanın 

ı:>roıenin silah tacirlerinin lehine 
:~•ur etle tadil etıiıilmesi müm · 

n olabilcc ğini sormuştur . 
l' Va,inglon 6 ( A.A ) - Silah 
•car ti 1a1ır. 'ır. t k . .. ü 

_, K "'a omısyon u on n-
"C d. 
~ _un Y•pıla" ifşaatı bulası cdrn 
~rn~ı)'on r ıs vekili M. Niyr de. 
lftır ki harbiye ve ti~arel neza 

retlerini Tb f . ,
1
. . 0 sı a ıbrıkafarıoa dair 

l' ı~ız<le P k çok dl'liller vardır 
aQk'k 1 at sırauada bize t vdi olu 

:•!iıı Dııponı de Dem ur şiı keti mü· 
rleriod b' . . b" k b • en ırının ır mr tu u 

•r ki M H . . 
1 

' · Ovenn lıcarel nazırı 

t QI ll~duğu eaoada siliib ticardiııin 
• ıdıı . 1926 1 ıçııı le Cene\ rede top 
80

1
811 konferansın Amarika sıliıh 

• ırilı 1 ' 
1 a arına kd vuracak kararlar: 

Y 
lılışıon mani olduğunu göıteri- ' 
Oı . 

?ad Diipont d· oemur 'irketi son· 

11 
an gızetrlere beyıoıııta bulu· 

~ ''•k Ceuevrrdcki her hangi lıir 
~nferanaıu oa:ıaıları üzerinde hiç 
ır vak ı . 1 •malı nüfuz etmiye çalıı· 
adı"'ıu · ld" · · 11 1 " 11 etmı,tır . 

llıa 8~ şirket yalnız harp mübım· 
· it ıle ticaret etmesinin birbiri
ııır. k 

ı. •rışlırılmasıoı mini olmak 
le:niştir . 

Amerikanın siyasal _ ! 
durumu 

Va,ioglon : 6 (AA' - laako 
' barı, ve duzeni" yeniden ku 
~.1 ınuı çalışmaluıoa girmui 
Çııı uluslar derorği hrafınılan 
llıtrıknya yapılmış olan davete 
ıııerikı nııı vermiş olduğu kar -

ı),;; 1 h . b"f" . •'" ası vuz ı ınnııyor . 
Cenubi Amerrkanıo diploması 

1 baf1li11e gure Amerika Hueros 
11 eıde toplanocek olan dört 

tvJ t konferansına iştmik etwe-
1 düşiiıımektedir. Şıli, Arj n· 

' Prru, Uruguay ve ihtimal 
rkeıılya dıı bu konferansa gide 

lerdir 

Konfeı.aıı gi•I cek de\ lclle
ıı bütli uııün meı ikalı o ııııısı 
>lıy t' B' 1 · e ı ır ş.k Amcrı anın , 
lııerilııı lılrliğr ıezinr ııayet mı 

•na geldigl gilıı bu dnleıler
n dördüniio uluslar dcrnegi u-
1 °1aıalaıı da, bu lwdtran a 

1 
&eçen der He lıir nevi ça. 

llıa b b ı· · h' · 1 ra er ığı ma ıyetı ver· 
~tedır 
~ . 
. · Velle Cı>nubi Amerika-
/P10nı tlırlı yapmış olduğu 

ul rııelcr sırasında Amerikauın 
•r dnııc1;ıniıı istişari komis 

un_a &İrıııiy(l'eği, çünkü bö) le 
gı . 

Ne için? 

lngilizler Fılistinde as
ker topluyorlar 

-·-
Kudüs - Son günlerde İnği

lizler ~özr çarpan bir faaliyetle 

Kudü~ - Son günlerde in -
oğılizltr göze çarpan bir faaliyet· 
le askeri tedbirler almaktadırlar. 
Hemen h r gün lnğiliz1 vapurla -
rıodan çıkarılan askNler Kudüsc 
gelmekle u lıuular Kudlis ci lB· 

rında yerleştirilmektedir. luğiliz
yücc komiserinin ıle iştiaak ettigi 
büyük bif manevra yıpılmış ve 
manevraya bava kuvvetleri de iş 
tirak ctmi~tir. Bu hazırlıkların ne 
reye ve kime karşı olduğu belli 
değildi . Yakında bir kaç fılo tay· 
, ucnin de gel ~ctği söylenilmek-
' tedir . 

Şarkulerdende umumi af 
Amman - Emir Abdullıhıo 

oğlu Emir T ılalm evlenmeaı dola· 
yı iyle Şarkulerdende bütün mab
kümlar affedilerek serbest bırı"rl· 
ınışlardır · Uu aftan yalmz idam 
ve miielıbet kürek ceza1ına mıh
küm olanlar istifade edememişler· 
dır. Buuılao b.ışk • Ş ırkulerdene 
girmcl'i ya,ık olan bütün gazete 
lerdc snbest bırakılmıtlardır . 

Papadan Emir Abdullah:ı 
nışan .. 

Amman - Hııi tiyın teba 
baJ.kıııda gösterdiği hüsnü mua 
meleden dolayı ; Papa Şarkuler 
dcu Emiri Abdullıha Altuo ma· 
dalya vermittir . 

Yeni filin -

Seyhan defterdarlığından • 
4-12-934 Tıırihincle Abdi 

oğlu karyesinıleki mülkiyetleri 
yapılıın tarlaların artırmalarında 

sürül••n pey hacldı IAyik görül· 
mediğioden artırma müdJeti bir 
hafta uzolılnııştır. · ı aliplerio 1 i
l 2-934 tarihine miısadıf salı 

günü saat on dörtte Mılli Em
ldk i<lnrcsine ınuracoatları ılAn 
olunıır . 4821 

Seyhan Tapu müdürlüğünden. 
Atik Verayicesir mahallesin 

de Kara Süleyman oğlu 'lah
nıut ağanın mahalloi mezkOrde 
vaki ( ' arkan doli 'lohmet vero • 
sel rı iken imdi Kartoın oğlu 

İbrahim gorbıın l{nr:ı Sıileyıııaıı 

oğlu Yusl,f ver"seleri şim1len 
Oek lı e(:a zaıle A lımet efendi 
eonuben 'l' ıhır ve Hagibe ve 
Zeynep ile ) ~·evrili bir kıtadıı 
hir clönii,11 lıir evlek tarla bild 
sonPt tosnrrufun.!n ike·ı ölerek 
,·eres •I ri Ab lıılkeriın ve lbra

lıinı ve k.zı Güllü hanımla ken
dısinıJen evvel ölor. l\Atilıe kız
ları lahiıl•ı ve ~leryem h • nıın
lorn ıntikal ey lediğirı.Jen verı>sei 

ıııcrkomon brııCınJıın scncıle lıağ

lnıııııu ını istenıişler.!ır . Tıırihi 

ilAnılun on gıinu ılolılurıın günü 
takıp o.lecok cuoıa güoıi hıı tarla 
h kkındn malıullrn keşıf ve talı
kik.ıt •o pılacağın.lan hu yeri~ 

11161-ai tııs.ırrufıyoleri olanl:ır var· 
a bu gun ı~inde evrakı ınlislıi

t 1 rile lıırlıkte .loireye ve belli 
gıindP ke if mnhnllinde hazır 

lıulunrunhrı ılıln olunur . 4820 

lı rı"ııı Amerıb.nyı hir manda 
u ıe 1 ı-------------. etmek \Cya yapılacak ırr -
ııı ff' . tb ,1 1 ırruta iştiıilk eylemek 
li:

1
:
1Yelindc b rakıcağını söy· 

Pvt. v 1 
1• ' u 8) ni zanıaııcla Amc 
·ııı 1 . li ıtarafl r komi yonuna 
i~tıoı Airıs koııferaıı ıııı git 

•1111 A 'k . . - b 
Ilı k rneıı a ı~ıo guce ış 

hb ,1~ Ytrin getııılecek bir 
"'Jı.ı • t'I Ilı 1• ı zam ~J miyc c•ğiııi 
1111) ti 

11 
e e lı:a) delrııişlır . Bre-

ııı dn B' 1 lu• G ır t ık Amrrikaıııo 
i )'O)ı benzer bir yol gül· 

nıcıi onııı vardır . Her iki mem
leket de müsl • kil surette haıe· 
~l'tte serbest kalmak ve iki savı · 
çı taraf ile münasebet ve ticaret 
lcrıne de\'am etmek aızuıunda· 

dırlar . 
M. V .!irs ile Paraguay elçisi 

aı uıodakı göı üşmeyr büyük bir 
ehemmiyet vrrilmckt.dir . Elçi , 
bu görüşmeye göıüşmeden ıonra 

A"ıo-nplıora bir tel )tzısı gön
dermiıtir . 

( 'fürkSötıt) Firtik : !J -
Sevdiniz 

Söyfedinie•r. 1

1

11 

___ A_d_a_n ... a~B~o~rs~a~s-ı _M~u~am~e_le,;..l~er_i __ • 
P A M U K ve K O Z A 

- - ----=-----.,----------1 
Kilo Fiyatı 

C İ N S 1 Satılan Mikdar 
Sevecekıenız 

Bu akşam 

• Alsa ray sınemasına 
~luılaka gidiniz 

Garip bir aşk 
i:ievenlerin sevilenlerin seveceklerin fılınidir 

Sllivye sidney ve fredrik martı 
Hu filmi yatalırken tıpkı sizin gibi ılüşünmıişler öyl~ lıeyecnn 
lar öyle sevmişler ôylo ağlamışlar. 

ilave 

Dünya havadisleri 
4813 

Uğur iş • 
evı 

duymuş · 

Borsa yakınındaki Emin beğimizin " Sürat komisyon 

evi ,, ni yıllardanberi piyasada komisyonculukla tanın· 

ınış Abit Osman ve Saminin el ele vermelerile ge· 

nislettik ve kuvvetlendirdik . 

Bııradaıı 1'ıirklyeııiıı lıer yerlııe verilecek mal sparlşlerlie 

.4daııadaki /ıiccarlar tarafında11 bize teslim edlleak malları alıp 

gönderme ve lıer yerden geleceh malları ş/meııdlfcrdeıı çıkarıp 

sa/ılp/er/ııe ge//rme gibi komlsyoıı /şleriııi ça.~ııklıık ve ııcıız 
lukla yaparız . 

lstıınbuldaki baş Ajjazade vapur ve nıkliyati umumiye anba· 

rının Adına acıntahjjını da yapmaktayız . 7-9 10 

En az 1 En çok 
K ~ ~ & ·~ 

13,2.) 
Kapımalı pamuk 
Piraea parlaj!;ı " 
Piyasa reınizi .. 
laoe 1 
laoe il 
Ekspres 
Klrvlaoı 

YAPAGI 
Bry•z 1 

ı-~Sriv~arb------ı----------+--·--------1 

Ç1G1T 
EksprPI 
lune 
Y rrli "Y pmlik" 

,. hTob;=u:.cı-=nflı'ık-,,--1------1-----1----------1 

HUBUBAT 
Bujtday Kıbrıs 

,. Yerli 
ı--~-,ll..--:----ı-----ı----·ı-------~-ı 

,, frntant' 
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--------1 Bakla 
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~~ _. cnı;I." ... '"'ri-yr-,----_-1·-:::~ ... 

::ı " 
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Alfa .. 
Liverpul Telgrafları 

6 I 12 I 1934 
.\anı im 

Kambiyo ve Para 
it Bankasından alınmıoıır. 

Pene K. M 

Vadeli 6 71 Liret 10 73 
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Seyhan 
Karyesi Mevkii 

Adana Sazak 
., Köy önu 
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Koy cıvarı 
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» Bağlık 
• main 
l\aea !{Öl 
Arpa çukuru 

Dağlık 
~I alaz 

defterdarlığından : 
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Miktarı 

dönüm Züra Şsg-illerinin ismi 

50 Nasir ağa 
25 Muhtar Mehmet ağa 
7 

20 
50 

60 
75 
~ 

150 
30 

100 
80 

ıoo 

100 
50 
50 
70 
25 

100 

tiUO 
100 
50 
40 
JO 
40 
20 
30 
30 
30 

100 
80 
120 

77 
125 

" " Mustafa oğlu llalil 
Duran ofenoli z~voesi 

Durdu Emine hanım 
Nuri çovuı 
Kara Devriş ağa 

llnlvacıdan lbrohim oğlu 
Ali : 
Çimeliden Aptullah oğlu 
Hakkı: 

incirlikten Kadir ağa 
Sabık tahsildar Ömer lif. 
Uüçük Bildi 

H"11an o bıın oğlu lbrahim 
ra.t.l veresesi eyvan afıfi 
fuılıl vrresrsi Mutot 
~lıriklı A lııııet 
KAzım 

Yusuf va Mustolıı 
llaydar oğlu ince Ali 
Ta~aklının oğlu ilacı ve 
çavu~un oğlu ~lehmet 

Kısacık zade 'lehrnot gf 
Mehmet oğlu Alı 
lsnınil ot1lu Ahmet l"ıto 
HayJ.ar oğlu uzun Reşit 
Güçük Bildi 
Beşir oğlu Mustıofa 
llaydar oğlu Ali 

» » uzun R~oit 

llusan oğlu Mehmet 
Ahmet oğlu Hasan 
~l<ıhmet oğlu Abılil oğa 

)) \) . .. 
İncirli köyiındrn Uök 
Alı ağa . 
Güçük Bilıll 
Aşçı Mehmet vo Abdil 
oğlu !'ıfohmct verraeleri 
tarla . 

l) Malaz HmlAki milliyeoin 250 
ilacı i:ieyiıler:lilo 
ıııuşterek arazi -

3 porçaJıı Mirikli Ahmet 

,len sürmü ler 
Persik )) • 

)) 
" 

)) )) 

150 
40 

Mirildi Ahmet 
llamit ve Hasan bini 
llalil . 

llazineye uit yoknrıdo cinsi VA miktarı ve şa{lilleri :yazılı tarlaların 
4 12-934 tarihinılPn 4 12-936 tarıhirıe kaılor 2 aene müchletle 
ıcodarı 24- 12-934 tarihine musa.Jif pnzorte~i guııiı o~led~n sonra 
":ıat 14 ıle ilıııle rclilıııek ıizere y•rmi gün muol,leıl,ı a\·ık nrtırmeğa \'l· 

karıldığındon talıpleri:ıln Mılli EmlAk idaresine ınuracaatları ilAn 
olunur.4817 6-16 

-~H7a~z~ır-:--------l---.7~-I •·~-,,.--,,..-=-"---ı--626~-ı 25 sı .. rlio "lnııilir., 
Hint hazır 5 11 Dolar "Amerilı:a"'n-,-, --ı--;:;12:;:;:>:...ı_.:;9.;.a"l 
NAV ork -ı-.,1~20---ı37l-~F..:....:..,......,~I;;=.;:.:..:.:=c""---l--=:::....ı-=..:;~ 

1 
1 

, renk " sviçrr,, 

Belediye ilanları 

Belediye başkanlığından : 
Kanara için bir kompressör satın alınacak 

1 - Belediye Kanara ( MezbahA ) sı İ\·in komplo bir yedek kom

pressörün satın alınarak yerine konulmaaı kapalı zarf usulile ekıilt· 
meye konulmuwıur . 

2 - ikinci kı\nuıı 935 snlı gunıi saat on be~te Halediye encu
ıneninJ.e ihalesi yapılacaktır. 

3 Şartnameler n .. ıediyo yozı itleri mıidurlüğündan h9Ş lira 
mukobilinde tedarik olunabilir. 

Taliplerio 14-lkiııci kdnun - 35 ak§amına kadar t~klif mek

tııplıuıııı ve yüzılo yocli huçuk temiııat akçalarını usulu daire . 

aiııdıı Bdeclıye reisliğine vermeleri ıldn olunur . 4822 

Belediye dairesi için odun ve kömür 
satın alınacak 

ltf a iye efradı ile temizlik ameleaine elblee 
yaptırılıyor . 

Bdr.diyo temizlık işleri amolesine seksen üç takım elbise ve aok en ü~· 
çift fotin ilıı itfoiye efraclı i~·irı yirmi heş tokını ve lıo.demoler için on tıı
kım elbise oü.nuncsi Vo\·lıile kumnş ve imaliy~si müteahhide ait olmak 
üzere kopalı zarf surctilo münakasaya konulmuştur. 

ihalesi Kıtnuııu ovvrlin 18 inci salı giinli saat on beşte yapılooeğındao 
\nlıplerln o gun helediye enrumeıııne müracaatları ildn olunur.478g 

27-2--6-11 

« 7438 » Yedi bin dört yuz otuz sekiz lira bedeli ketifii eehzfı 
puzarınıla yopılncAk muvakkat sebze hali inşaatı kapalı zerf :uıulılı 
mıinakasayn konulmuştur . 

2 - ihale, 18-12-934 tarihine müsadif salı günü saat on be te 
Belediye daimi ııncüıııenincle yapılocnktır . t 
. 3 - Teklifler, 17-1 ~-934 -~u~ü _nkş_amınn tı.ıı.dıır Lel~ıliye riyue
tıne ya~ı,lm.ış ol~cnk ve ıhalo gu_niı. hıç hır te~l~f kabul edilmeyecektir, 

4 - lalıplerın, b.u lıus~sn .'laır ızııhatı vo ıkı lira boJ.elle verilmektı 
olo'.ı nrakı ~e~f·y~ ıle. proı~yı almak üzercı yevmi ihaloclun ovvel Be
leılıye hoyetı fenıııyesıne mıirncarıtlorı ilan olunur. 4786 

26-30-4-g 

1 
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\ Doktor Seyhan muhasebei hususiye müdürlüğünden • • 

Cins, mevki ve hudu<liyle evsafı sııireei oşoğıdıı yazılı em!Akin mülkiyeti açık artırma suretile ve peşin 

para ile satılacağından tııliplerin yevmi ihale olan 20-12-934 perşembe güoü saat onda," '• 7,5 dipozito 
akrelerile encüm•ni vildy•te mürııcaatları ildn olunur.4802 2-6-11-16 

Lira K. Beher metresi Uinsi 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 arsa 
arşını 1575 arşın 

bir bap kirpiç hane 
iki odalı hane maa arsa 

hane maa arsa 
,, ve medrese 
,, muhterik arsası 

416 arşın arsa 
100 • )) 

1342 )) )) 
Dükkdn 

188 arşın arsa 
Kahvehane 
Berber dükkAnı 

Bir bap hane 
Mağaza 

Dolap 
» 

Hane 
DükkAn 
DükkAn arsası 
Metruk mektep 

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

Beher metre murabbaı arsa 
66 arşın tamamı 
1/3 Hissesi dükkda 

Enverpaşa caddesi 
Alman fabrikası 

Kılağzade fabrikası 

lstillld\ 

Sevindıllza<le medresesi 
Hurmalı dairesi mellresesı 
Şeyhzade sokağı 

Eski saray 

ilacı Velsel Ef. mektebi C. 
Palancılar içi 
Ziraat bankası kar§ıeı 

Taşçı kan 

• 

• 
Orta Bedeıtan 

)) 
" 

Bebekli kilise 
)) 

Battal ağa 
)) . 

Orozdibnk civarı 
Adana sokağı 

)) 

1/3 Fevkani ma tah teni dört oJıılı evin 
1 /3 Dükk4n Edirne hanı civarı 

l /9 Berber <lükk4nı Saathane karşısı 

KAVADELEN 

/ 

r:~ 
/ 

'•A 
.. . . 

Mahallesi 

Rahmiye 
Bahçe hay 
lcadiye 
Döşeme 

Nacaran 
Knyalıbağ 

Tepe bağ 
Şeyh zade 
Bucak 
Eıkihomam 

Nacaran 
llammaliye 
Es ili 1 lamam 

, )) 

o) • 

" " 
Karasoku 

" 
Babı 1'arsuı 

)) » 
Yemeniciler çarşısı 
Babı Tarsus 
Paşa nebi 

,, 

Eski llamam 
Akllapu 
Yemeniciler 

Çukur Mesçit 
Babı Tarsus 
Büyük Çarşı 

it 1 ", 

B~ ı SU EVSAF iTiBARIYLE~ DüNYANIN EN iYi EN L~ZZETLi . 
VE EN HAFif SULARINDAN BiRi iDiR. RESMi VE GAYRi RESMi TAH
LİLLERDE 8U SUYUN MiSLj AZ BiR SU DLDUBU ANLASILDI. 

iJ"TEVENLERE ÇDK KDL./.\YLJK GOJ'TE:RiLiR. 

, .. ) r;.. .. • 

Ziraat mektebi (müdürlü~ünden. ,.- Gazetemizin 
Abone ve ilan şartları 

'"\ 65 Tııkını elhise 

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

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

* * * 
Bir defa konacak ilanların üçüncü ve dör

düncü sahifelerde her satırı on kuruştur. Rek
ıam r11ce:ıiyetindaki devamlı ilanlar için ayrıca 

1 

65 Aılct tılcbe ka-;k• ti 
65 Çıtı s v~h isllarpiıı 
~1 .. klı'himiz ınlelıe8i i\·i n yukarda 

cinslAri vo ııılktarları yazılı PŞya 
27-1'P~rinis ıni - 934 tarihin lrn 
itibaren yirmi !(İill müdıllı•le mii-
ııaka~ayıı koıııılııın~tur. llopsi bir
den veyu uyrı rıyrı ihnln rıı.lmek 
üz0 re 17 KAnunııovvel-934 pa
zartosi giinii 8ant oo ,lörttP knli 
ihaleleri yapılacaktır . Taliplerin 
şeraiti ~nlaıııak üzere cumadan 
madıl. her gün Ziroat mektebi mü
dürlüğüne ve ihale giiniinıle 0, 11 

7,5 pey akçalari!~ vilayet Ziraat 
miidijrlüjtünde müteşekkil koınis 
yona müracaatları ilıl.n olunur.4793 

27-2 - 6-11 - 1 Amatör işleri 
811 Kısa Bir Zıımaııd,ı Ha

:ırlaııır . 
.._P_a_z_a_rı_ık __ Y_a_p_ıı~'-r_v_a_e_n __ u~c-u_z_b_i_r_f_iy_a~t--is_t_e_n_ir_. ___ . ; ı~------·--F-o_t_o_C_o_ş_k_un .... 

1 A·. Melik 
idrar yolları hastalık

ları mütehassısı 
Belsoullluğunu yeni usullarla 

pek çapok ve kati surette tedavi 
eyler . 

Adres : Namıkkemal ilk mek-
tebi karşısı. 4706 25-26 

Seyhan Nafıa başmühendisliğinden. 
Dört bin sekiz yüz sekiz lira 

otuı kuruş keşif tutarı ohn Fe
ke-Kozan yolunun 55 000 nci 
kilometresinılelli A8~1ACA köp
rüsü tumiralınn talip ~ıkıııadı· 

ğındıın Pksiltnw müddeti ihalosi 
934 senesi birinci kllnıınun 20 
inci por~Pmlıe günü s1at ı:n bir
de villlyet ılaim1 encümeninde pa· 
zarlık surotile yapılmak üzere 
bu tarihr kadnr uzntılrnıştır . ı 

Talip olanlar bildirilen gün ve 
saatte vildyet ılııimi encüme -
ninde bulunmaları vo keşif ev
rakile şartnnmPleri vr mukave
lename suretini görmek ve lıir

likte gösterilecek evrakın ne
lerden ibaret oltluğunu öğren

mek üzere Başmühen.lisliğe mü
racaat etmeleri il.1n olunur.4823 

7 10-13-16 r _, _____ , 

Dişçi M. Nedim 
Yeni Otel karşısın<la açtığım 

diş muayenolıancm<le saııt 6 dan 
21 re ka<lur hasta kabul ettiğimi 
ve t•<lavi ve diş imali hususunda 
muhterem müşterilerime azami 
teshilAtı göstordiğim gibi cuma 
gunleri fukara için tedavi ve diş 
çekmek meccanendir. 

ALGOPAN 

Diş ve baş ağrıları için en fay
dalı ve müskin iIA~tır. 1-6- 12 
lık madeni kutularda her eczane
den arayınız. Şehirde umum satış 
ve tevzi merkezi ( Yeni eczane ) 

dir . 4692 38 

iıib•reP 
6 Kiınuou evvel perşembe günü akşamından 

E•i bulunmıyan bir filim 

., "' Ben bir pranga kaçagı, 
Mümessili : Polmuni 

Y' • 
Bu bir lıikllye ,l~ğil : llalliki ve acıklı bir hatıranın perıld 

Cuma ~ünü iki matine , ikide , dörtle 

~· ~ 
Nazarı dikkate : lzdihııma mahal kalmamak için ıoc• 

ıır · f 
biletlerinin evvelden tedariki Kişe gündüzleri açık 

zam yoetur . 1818 
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( A G F A ) rııııı/ef l' lıon Dünyaca meşhur 1' rkO • 
:esi bııi111ııır . Fiyallar, diğer bııtıirı ııı~ Aı·ıı 
dur . - ,,..11 uııı .. 

kısa tll"' f İıJig; Amatör işleri en ıoını 

·ıııleP 
Atölye fotografları, vesika resı 

dismanlar . / 

Tıılebede11 le11zllô.llı la 
rif e ile ı'icrel altııır . 

o•o 
FOTO COŞKUN : 

Yatı; Cami Civarı 
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Iİyr 

kanı. 
Y•~iı 

t• al 

• 
Uç ve altı aylık ikinci 

tılıı.ıu 

'" ç 
•leıu 

Fatma hanını 
. ~~ 

Yeni istasyon caddesindeki biçki dikiş ve şepkııc~lı jll 
arif Vekdletinin resmen kabul ettiği Bekika melO ·~e yıl 
biçki ve maknstorlık llurslorına görülen rağbet üzer• ·ıib',ı' 
üç ve altı aylık kura devresi birinci kAnunun birindefl :1ye' 
karar verilmiştir. Kaydolmall ve şeraiti anlıımak 18 

yurda mürucAat etsinler. 4799 7-10 

.. 

<lrvri 
•lın 
lıan 
t•yd; 

"' lan 1 
lareliı 

K•Y•Di:LE .. 
il 

1 uı ın 
1 •plilı· 
'•lı.tt· 
(' 
•f"ot•r 

&Azazu 
f li= i N İ Z .. fll'lll'll 

~~ va: 

.---..,! . / .,,.· ~- ---... 
KATK-151 Z (. .. ---- -~ 
· AFİ :ŞEKERDEN 

oe 
KtV~DELEN: 

i1uYUNOAN 
• 

YAPtlMIŞTIR · 
t' 

S/C!Jl(Lf/RDIJ 1r1iof tJ'c~ 
BllGtRS!IHI flR tNl!~I 
OIKKflT ET(V[K i~~;.,;/ı 

BUNUN IClJN J{Ofl ot~: 
« 11'RYADELE,N (3flıff?I 

~ /" HEM SERiN~//( 
DE BESLE f? . 

__ .....,....,.,.....,.......,.......,..~""""'.....,.-------,....,..-•-------- dO'J . ,ı ıııo 
Umumi ntşrı)' .//111 

1 
Me/ııııel fl'ıır.ı ııı'ıl" 

"y.ll 
Aılana Türk ~o ' 

•tı•lı.ı. 

~kşaııı 
Yaftı 

llstu 


