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Yeni elbayimiz 
Emniyet umum müdürü iken vi

layetimiz elbeyligine gönderilen Tev· 
fik Hadi bt>y bugünkü Kayseri trP.· 
nilt· şarımıza gelecektir . 
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Af9anistan da Budunlar derneğine girdi 
~------1111111--------------·----------------llİlll .... Afgaistan, Budunlar derneğinde ı 

Hariciye 
söylediği 

Vekilimizin bunun için 
aydış güzel karşılandı •. 

~~~----_..----~~-

Fransız Hariciye nazırı "Sar,, işleri 
üzerine dilekler yaptı. 

Cenevre: 28 (A. A.) - "Anado
lu,, ajannnıo hususi muhabirin
den: 

MiJletJer cemiyeti asamblesi 
lomiyonu mazbata muharriri 
Tevfik RüttD b•yin Afgaoistarıın 
cemiyete kabulü hakkındaki ra · 
Porunu bildlrm•k ÜHre toplan 
llllftlr. 

Tevfik Rüştü Bey raporunda 
diyor ki ! 

Siyasi komisyon, Afganista
nın Milletlu cemiytiae kabulü 
hakkındaki raporu kendi namına 
YHkeek asamblenize takdim vazi · 
ff'sini hını tevdi ederek beoi şe
aeffondiımi§tir. Türkiyt-. Asyanm 
LütGo memleketleriyle olduğu 
aibi Afğnietanla da sıkı dostluk 
tniinaeebytı idam~ etmekte oldu
ğundan bu' vazifenin ifasından 
dolayı büyttk bir memnuniyet 
rlu)maktayım. Yalnız misakın 
talebettiji bütün şartları haiz ol
lllılda .kalmayıp sulh ve terakki 
Yolundaki ••mimi gayretleri mü
essesemize liyık olan bir devle
tin Milletler cemiyetine kabultta 
deki htiylk menfaat üzerine israr 
etıııeğt lüzumeaz addederiru. 

Afg•eİ!taa omuminetle iyi 
lllünaeehatta bulunmaktabır. Ken· 
disiyle İran arasında mevcut bir 
thtillf, siyasi komisyonda izah J 

ettiğim lfibi, hakeme tevdi edil 
rni§tir. Afganietanın aramızda j 

layik olduğu mevkkini ve bu eu j 
ı etle eıerimimize t•triki muaide 
huluaduğanu ırmek hususundaki 

1l'v/ik Rüşlü B. 
samimi temf'nnimi bir kerre daha 
izhar etıııekliğime müsaade edil
mesiei rica ederim. Asamblenin 
sulh ve terakki yolundaki maaevi 
yüksek müzaheretlerinin bir deli · 
lini t•ıkil ıdeceğinden eminim. 
Siy.si komiıye11 "raporun mlita)i
uıadan sonra Afganistarn Millet· 
ler cemiyetine kabulünü ittifaila 
a11mbleye teklif eder. 

Tevfik Rüttü beyin raporu 
hakkındaki umumi müzakere es

nasıada İraD, Biadietaa ve İrek 
murehhasları kabnl le hinde söz 
söylemişlerdir. İsim çağırmak su· 
retiyle vaki olan reye marac.atta 
Afganistan, ittifakla Milletler ce 
miyetine kabul edilmiştir. 

Tevfik Rüştli B. pazartesi sa · 

bıhı İstanbulda olacaktır. • 
Cenevre: 28 (A. A.) - Millet 

- Gerisi dördOncU firtikde -

lsveç Veliahh ve refikası 
Birinci teşrinin ikinci Salı günü istanbula 
gelecekler ve merasimle karşılanacaklar 

İsveç Veliahtı Ankarayı zi'yaretinden 
sonra Bursa ve İzmire gidecektir 
Ankara : 28 ( A.A ) - İsveç 1 

vdiahtı Prtns Gııstaf Adlof haz I 
tetl~ri ve rtfiknları prcnııeı;ı Luiz 
ve kerimeleri prenses lngirid bi
rinci teşrinin ikinci Salı günü 
İstanbula geltcekler ve ayni güu 
hususi trtnle Ankaraya harektt 
edeceklerdir . Prr ns Güstaf Ad -
lof ve refikaları prenses Luiz 
ffazretlerinin bu ziyaretleri için 
Y•pılan programa göre bOyBk mi 
•hfirferi getirmekte olan Vasa-
1 •nd vapuru 2 birinci teşrin gft 
~ti saıt 17 ye doğru Haydarpaşa 
f'tıfine gr lecek ve burada bir mo 
•orla intizarda bulunacak olan 
lııanbol vali ve beltdiye reisi 
~uhittin bey, muhabere müfetti· 
!t~ Hüsnü Rıza paıa, hariciye btt 
"net dıire ı•fi Hulusi Fuat ve 
Protokol oefi muavini Şefkati 
~ler vapura 91karak Prens ve 
~eoıes hazretlerine ( hoı geldi 

llız l diyeceklerdir . 
h Prens Vd Prensesler miiteaki· 

•n vapurdan Haydarpa§8 rıhtı· 

mına çıkacaklar ve oradan ist88 
yona geleceklerdir . Misafirler 
heydaıpaıa rıhtımanda İst ınlıul 
Vali ve Belediye reisi muavinle
riyle emniyet müdürü tarafın 
dan kı.; rtılaoacak, istasyon için 
de de merkrz kumandanı ve .bir 
ihtiram kıtası tarafından selim -
laqacaktır . Prens Gustaf Adolf 
hazretlerini ve prensesleri Anka· 
rnya getirecek olaq tren s1&t 
18,15 te Haydarpaşıadan aynla
caktır. 3 .biri•ci tqrin günü saat 
10,45 te Ankaraya gelecek olan 
İsveç vtliahtı ve Prens~sler ha-

- Gerisi QçOnol firtikde -

Bir salkım Uzum 

Gazetemizin Is ve baş yazgaoı 1 
Ferit Celil beyin •• Ülkü ,. de çıkan . 
" Bir ealkım üıtim ,. mH•hnı bu
gün ikinci firtilimisde okuyacakıı-

DIZ • 
Bu maul, iki gün eürecektir. 

Himayeietf al 
• • 

cemıyetı 

Yoksul çocukları 
sünnet ettirdi 

Himayeietfel cemiyetimis , i"Ç~n ı 
pt'rşemb~ ıünU saat 17,5 da yıldız 
p11rkınd11 yüzden aruk yoksul ve kim
sesiz çocuğu sünnet ettirmiştir . 

Sünnet düğünü çok güzel olmuş, 
yavrulara , tebit bıhllarınrn yoklu
lutqnu duyurmiyacak hir özeoifle 
temiz ve süslü yalaklar yıpılmış , 
çocuklar11 sevindirici arm•ğ .. nlar ve
rilmiş , 11keri bando güzel havalar 
çalarak onlara, diıydoldarı acıyı unut
tormuı ve yıldız parkının 8ahnt>siode 
yapılan güzel ve etlendirici müaame· 
re ve oyunlarla yavrular otalaodml· 
mıtlır . 

Bu clüğünde cif.lt'rli doktorları
mızdan Nuri • Ahmet ve Babri bey· 
ı~r ıünrıC"ıt itini Üzerlerine almıılar 
ve hüyöll bit öıenişle bo yumuşla
~ıoı yt:rl~rine gedrmiılerdir • 

Vali ·vekili Osman Neri bey'hı 
korudutu bu ıünqet dölftnihril Jüma· 
yeieüal cemiyeaimia çok 1ü1el batar· 
mıı ve hu &§urda ~a harcamaktan 
çekinmemiıttr . • 

Yurdun • yilıden artık yoksul 
ve öksüz -yavrusunu sevindiren ve 
onlara bebahk edea hu matla cemi· 
yeti candan Nygılarla kutlar ve ço
cuklarımıza da geçmit olsun derİL 

Leylek aYıağında 
bulunan halka 
Erkek liaeıi tıal~belerinden 656 

numaralı Asis efendi, bu ayın oobe· 
tio4e Aaaaaam )"irmi kilometre it•· 
dar fİmal ıaıbinde Kuabaa .ık~ 
y,ekıol.,:ıuda İçme yolu GaeıiQde ölf1 
bir Leylek görmüı ve iktönde yarı 
bere isleri bulunan bu leyleğin aya
ğındaki yazılı halkayı çıkararak mat· 
baamııa getirmittir . Halka alümin· 
yomdur ve üzerinde tu yazılar var· 
dır : 

AVERTİR MUSEE ROYAL 
SOFİA BULGARİE 12227- S 
Bu halka yanımızda saklıdır. Bu 

itlerle otreıao resmi makam bizden 
aldırabilir . 

Dikkatler: 

Halkın sıhhati , seğhGı 

Yugoslavya Kralı 
Sofyada Kral Boris ve hükumet adamla .. 

rınca büyük dostluklarla karşılandı 

Yugoılaoya kralını sofyvda konuk· 
layan Bulgar kralı Boris 

Sofya: 2.8 (A.A) - Bulgar ajan· 
ıı bildiriyor. 

1 

a~ibrn Kral ve Kraliçe saraya gel· 
oıişler ve çay içtikten sonra bal· 
kondan kıtaatın p;eçişini seyretmiı· 
lerdir. 

lki Kral iıtH)OOdın earay• ka· 
dar yflzbinden fula tahmin olunan 
ve Gar,uizon kıtaatanıo ı .. şkil etti&i 
kordonlar ırasında bulunan Balk 
tarafından bitmez tükenmez surette 
herar~tle alkışlanmıılardır. Evlerin 
p~ncere ve balkonları iki mem~ket 
beynıı ile aüslenmitti Balk mftte· 
madiyen ba&ırerak K.rallann araba· 
sına çiçekler atıyordu. 

Yugoelavya Kralı ve K.raliçeıi 
refıkatında Bulgar Kral ve Kraliçesi 
olduğu bılde saat 18 de Sofyaya 12 
kilometre meHfedeki V ama urayına 
gitmiflerdir. ondı Bulgar Knl ve 
Kraliçetıi miıafirleri eerefiae bir ak
pm ıiyafeti yermİflir. Yugoılavya 
hariciye aesın M. Y evcicia Bulgu 
bGkOmet aU1iyle miilakah pek si· 
yade umimi olmaıatur. 

Sofyı: 28 (A.A) - ötledP.o n· 
vel Krallar tınfıodao reami bbiil· 
ler yepılmıttır. Saat 11.)0 da da ha· 
riciye ouıb M. Batolofo kabul ·eyle
mittir. 

11,30 da Kral Boriı Yugoılavya 
hariciye nazın M. Yevtici kabul 
etmittir. Samimi bir öile yemeli 
V ırnaacla iki Kral ye Kraliçeyi bir 
m ... etrafında toplukeo eyni &1· 

manda hariciye aeuretinde M. Bı· 
talof tarafından M· Y evtiç terefine 
verilen bir ötle ziyafetinde hötün 
bflktlmet azası ve iki Kralın maiyeti 
erkloı hazır bulunmottur. 

Sofye : 2B (A.A) - •tatıdaki 
reami wblit nqredilmektedir: 

Kral Aleluındr bu aabeb bat 
vekil M. Gt"Orgiefin ve sonra da ha· 
rieiye nasın M. Batolofu kabuleı· 
mittir. Ayni zamanda Kral Boris Yo· 
guılav hariciye 011ırı M. Y evtiçi 
kubul eylemi§tir. 

Bundan sonr11 Kral Alakaandr 
ve Kral Boris birlikte olarak Baıve
kil M. Georgief ile iki memleketin 
hariciye oasırlannı kabul eylemiıler· 
dir. Bu konferanı esnasında Bulga· 
riıtaoı ve Yugoılavyayı ılwdar 
eden bü&üa meaelelerle bu iki mem
lf"ketin dostaoe ve samimi mün11e
betluinin bundan sonraki iokişafı 

imkinlan görütfilmüşıür. 
Nazırlar yano görütmelerioe 

devam edeceklerdir. 

Yugoslavaya Kral ve kraliçeıile 
maliyetlerini tıeıyan hueu&i tren dün 
8Ut 14 de Dragoman hndoı iıtııyo· 
ouoa muvasalet f'tmittir. Kraho ve 
hilk6metio mümeııilleri orada trenin 
munealahna intizar ediyorlardı. Bir 
milfrese U.tiNm meneimt ifa etmiştir. 
Tren Sofya istasyonuna tam ııaat 16 
d9 girmitıir. Drap>OMdaa Sofyaya 
bet# trt'ae bir ta11are fiJoeaı ~eaba 
etmiııir. Bulgar Kral ve kraliçesi ile 
prt>ns Sirilave. prens Odebi misafir
leri Sofya istaayonunda karıılamıt· 
lar ve samimi ıureue ıelimlanmıı· 

lardır • İki Krıl kucaklaımıtlarchr. 
Harbiye mektebinden bir müfre•~ 
Bulgar ve Yogqslavya milli martları 
ile ihtiram merMımı ifa et
mittir. Kral Aleksandr, müfrezeyi 
tefıit ettikten sonra Boris, Yoguılav 
Kral ve Kraliçesine askeri umenyı 
ve hükumel msıru tektim etmiıtir. 
Bundan sonra Kral ve Kraliçe inti
zar ıalonuna girmitter ve orada be· 
lf'diye reisi }tendilerine Bulgar hü· 
kumeı merkf'zine hoş geldiniz de· 
dikten sonra Kral Alekeandra ek· 
mek ve tnı takdim etmittir. Mfite· 

Dün gece Seyhan kenarında~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ki Yıldız gaz.lnosımun elektrik 
lerl belki yirmi kerre sönüp 
yandı . Orada binlerce halk , 
çocMk , kadm vardı , •oiuruları 
yerlerin üzerinde karma karı· 
ıık elektrik telleri göze çarpı 
yordu . Bu büyük bir tehlike 
dir . Tellerden bir taneıillin ko · 
pup yere düımeıi lnamlmıya 
cak uğursuzluklar , ölümlü ha-

dlşeler ortaya çıkarabilir. Halkw 
canına, sağlığına çok bakmak, 
böyle bozuk iıleri hemen dıZ 
zellmek ldz.ımdzr . 

• • • 
Saat kulesi yanında bOf bir 

furım uar . F11runun kapdarı 
kuık, duvarları yıkık~ içerisi ge
lip geçtnlerln f11rağı olmuı , 
pislik içinde .. Bir -belediye me· 
mıırunuu yumufU dalma etra. 
fma bakmak olmalı. Şarın en 
kalabalik bir ~rindeki b11 plı· 
llği, bu çirkillliği nasıl olurda 
bir beledly• memuru gtlrmez. , 
hayret olunur • 

Blr bl'l~dlge memarumm 
burnu herknten fazla koku dl 
malı • her keıll!n zizade giJzü 

görmal .. Sıhhatımız onların gay
retine, dikkatine etna11et olun 
RIUflur çdnkil. 

Soğut gölğesin@ : 

Yüzümüz gülüyor . 
Kıç yıldır toprak; yağmnnuzluk· 

tan; çifçi. par11ıslıkcan; Balk ıılnn· 
tıdan gülmea olmuıtu. Köylü ekme· 
ğini ıaştan güç çıkarıyor .. Ş.rh, keo· 
di işine bir tUrlil düzen veremiyor
du .• 

Bu yıl bir yandın hükilmetio 
gösterdiği kolayhk, yatmurun. bol· 
lu&u, çifçinio c>lioi genişletti, 1üzilnü 
güldürdü , Butdayımız iyi oldu, Zi
raat bınkHı çifçiniu mahnı madrı· 
bazların eline bınkmıdı .. 

Bugün Seyhan ova11nda yatayaa 
her yun&ef, usun ydların esici eğır
lı&ı altında bir az olsun silkinmiı. 
yükünü yevltt~itmittir . Çarııda, 
pazardı göze göriineo ahı veriti kı· 
mıldanmaları var. itinin bonkluıon· 
dan btı Çltıkça bir yattefle u kar· 
tıleıJıyorqs • 

Berkee elinden ıeldi&i kadar 
birbirine ve bankaları olaa borcunu 
vermeye çallfltor .. 

İyi, v91l bu yıJ içinde oldu· 
ıumuu tüpbe yok • Y aloıı: bir yere 
parmaj•mısı koymak iefiyoruı : usun 
yılların aıluotııını unucmıyahm, he-. 
ub,mısı ona göre yaparak elimize 
gttçen pua\lıın bir pulunu olıun bot· 
yere luırcemıyahm • Gerek de'flet 

borçlar1nı , gerf'k Bıoke ve diter 
borçlarımısı verdikten ıoora kalaniy· 
le gelecek ytllann ha11rh1tnı yapa· 
hm, 

Bizim büyük bir ebilimiı vardır: 
Uzun müddet perhir.e girmiı bir has· 
tı aç gözlüğü il~ paramızın altından 
gfrip ftttitnden çıkmıyahm. Yani açık 
minHiyle pare biriktirelim. Paranın 
ne kadar gerekli bir tey oldu&unu 
yedj, ıekiz yıllık sınamalar bime an• 
lattı . Her badundan ziyade rahata , 
iyi ~eçime • iyiye ıueamıı bir bo· 
dunu • fakat bualan yı~arken 
çok titiz davranmak Userimise dftten 
bıthce bir yumutcur . 

Köıfl , k11ır ıflaler kolıy geçml· 
yor. Kııır glnlerio .cııı tekin olmu
yor , Toprak her yd koçak davran· 
mıyor • 

{ ifçiaia • alıt verit eblinia pan· 
ıını kuUaamtk bueoıaada ıöeterece· 
li D1tal~ bir yurdun ikdl8dt gövde· ' 
ainl herkes ayılı:te tutar • 

Bu yil yGsflmfts gillflyor , yfUQ. 
mlaln bu güleoç1itinin asan yıllar 
lflrmeıi için elimise geçen peraluı 
ma'lhtlyle kulln111ek. bmamasaa 
boyaau dlfen blylk bir yumaıtur. 

K. O. 

Türk bilmecelerı 
Türk Dlll Tef kik Cemiyeti 

Raıktilibi Kemaleitia Şükrü 
IJeyill herıiiz basılmamıı olan 
bilmeceler ve ninniler adlı eıe
rinden aıağıki bilmeceleri alı
yoruz. Bu kısa cümleler, temiz 
ve ôzlti halk dilinde düıüncele
rin nasıl kolayltkla ıekllle~ 
bildlğini açıkça gôstermektedlr: 
Gökten iplendi 
Yerde bidendi 
Kartılığı : Y atmur 

Sıra tara eölütler 
Biribirini ögötler 
Kartıhgı : Diıler 

iri gözler ufak gözler 
Eli gizler bizi gözlt> r 
Kartıhğı: Pencere kıfeal 

Uıtü çayır, biçilir 
Altı pınar, içilir 
Karıılı&ı : Koyun 

Tangır elek langır uç 
Elim hamur karnım aç 
KartılıRı : Ram ..... 

Boynunda yular 
İt1iı adam arar 
Kartılı&ı: Nargile 

El kıder yoogı 
DaAdan domuz indirir 
Kartıhit : Tarak 

1aondan geldi bir konuk 
Önüne yemini koduk 
Ne yeminin kemili var 
Ne konutun diti var 
Karııhlı : Çocuk, meme 

Aoneıi yaprak 
Kızı toprak 
Kertıhğı : Ev 

Anaıı yayma kadın 
Bıbası büklüm boca 
Kızı göletlerden ~üzel 
Ulu eobbederdfl gezer 
Karııhğı : Asma · prap 

Ah umutlar umutlar 
Kevaer nurunda bulutlar 
A yatından emer 
Tepeciginden yumurtlar 
Karııhğı : Buğday 

Dedem deve .. girmes eve 
Keı batını girsin eve 
Ka11ılığı : Şemsiye 

Parmak parmak yıpıın 
Gö&e bakar kapıaı 
Kırııh&ı : Sepeı 

Dam ilelfindf! kadı gibi 
Gözleri var Cddı gibi 
Karıılıgı : Haca 

Ceoıız doğar canlımar 
Kendi etini yer tavlıoır 
Kertıhgı : Civciv 

Dı&dao gelir oııcıklH 
Ayıfında çorapçıklar 
Ka11ıh&ı : Ar1 

Su kuruıu 
Boeıan boruıu 
K'.•rtıhtı : Bas 

Sababltyio kalktım 
Bacayı boynumı tıktım 
Kartıbgı : Entari 

Kartıdao bir ay dotmuı 
Ayı görenler olmut 
Anaıı kundaktayken 
Kısının kızı dogmoı 
Kıl'fıhlJ : Göl 

Kara tuuk kakıldar 
Kanıtları tıkıldar 
Kartdılı : Kalbur 

Kuyruklu kumhen 
Yem ••ar ambara 
Kırtıhla: Eaıık 
Bir atacı oyarlar 
içine tın tın koyarlar 
A.._m• hatoncuıum 
Şimdi knl•rnaını bunrlar 
Kartılı&ı : Keman 

Gatlek IÖ•tk göıü var 
Beyl.-rin yanında aözft var 
K•rtıhtı : Bel 

Etten kantar 
Altın t•M•r 
Ka11alıt1 : Kepe 

-Haklmlgttl mllllgt-





Türk ihtilalinde 
milliyetçilik prensipleri 

mir meb'usu Mahmut Esat beyin 
mir halkavinde verdiği konferans· 

ların ücüncüsiJ. • 
-4-

Kadınlırtmız , çocuklarımız 
ren tanassur attiriliyordu : Gi 
'n (İstye) katliimioda mOc~rret 
klüie bıkıutt olıuo diye bazı 
mların boynuna yular takılı· 
, ıarhna ırmer vuruluyordu · 
dınlere riayet ediyor , pıpas· 

• ulaife ıahife ferm1Dlarla im
ılır veıiyorduk . 
Hakikat gll') sıibi meydında 
. Biı çıktıtımız yeılerdeki d~ 
e milli biaıları oldukları ribi 
lctak . Oalara hürmet ettik . 
at ayr1Jdıtımız yerleıde kıç ta· 

\ize ıit mUlt ve dini eser kal 
Oralarda hıngl Türkla kanı 

airilmedi ? Bunlar yok edildi. 

rınıııa lcıbzasıaı d6ndüğ6 gUn ıi 
zi yine Tuna boylıuadı belıliyo-
1um) dedi .. Bugünkü bukulcu dü

vel de bile buatlaa ileri düıünOl
mftt detildir . BuıDnkU beynelmi
lel adet, uiri salark~n yemin et 
tiriyor . Bız l>uaa bile Unum gör· 
memiş bir milletiz . 

Şu ciheti ehemmiyetle kaydet• 
mek istiyorum . Ban burada ne 
e1"i Oımanlı rejimini , Dt" de pa · 

dişıbları meth ve mOdaf11 ede 
cek dt;ilim . Fakat Oımanh ,tji 
mi trnkil edilirkea onua bütün 
aakatlıunı Tllrk uuuruna tahmil 

dmeti .sıi kabul edemem . Yiae 
unudulmamıladar ki o rejımin ba
ıtadı bulunanlar tariltie büyük bir 
kıımı için de TOrk olmıJınlardı . 

idare bunların elinde lcaldık

rBUiyoruz ki Kılıç Alla_n" mil· ça çıiırıudan çıkta . O~h ida· 
larça ebliıalibe karşı bir avuç reaindeki tın rahat uHur Türk ol-

olda ki) .. Size TDrk mede· 

1 
· dıir bir veıikıdau bahse· 

an . Biraz daha uki TOrklüğe 

ide meydan okudu , kılıcınıa mıyanfardı . Eo mazlumu da Türk· 

ı yamıhnçıya lııedar keıti . ı~rdi · 
••la•• MD 'Iitk• bdar la•· Olmaal 'LrilindeD"~lrldne 

erkek mlldafaa etti . tevtccliben Türk olmıyaaların de· 
Eblisaliptea aMliı eıirler için· ğil , TDrk olm yaolar• -teveccübeo 
i kadınları , kıllara , ~odak1ı Türklerin fitılyete ıtc\cı vardır · 
rıbiplere ve rahibelere hlrmet TGılc milletinin dü1maolar1 Oı· 
terdi . manh idarui dedikleri um•n Tür 
Oolarm kılına iliımedi . İzni_!ı J&ü kntediyorlar . Bunu aıla ka
eıi içinde rehine olauk mubı- bul etmiyoruz Nerede kaldı ki TOrk 

•tti . l olm•J•• un_.ların Ollnaelı ida· 
Rlcıt mecbariyetinde kaldıiı resind~o de tikiyete hakları yolc-
ın (İnik) 1\ ,;raıedi , kaleyi tur . Zıra bunlar o idarede imti · 
rca , milyoalarca Ebli11lip 6- yazlı ı1Dıflardı . DilflloünOı bir 
de karı11 mldafaa etti · Yani kerre. Bu devleti kuran , J•ııtan 
le bıaımı ... TGrk unaurları (Nai1U) gibi keadi 
Millete balrmız , ltir •ilyoa mlverrihlerl ear,faada• (etrlki lli-
liıılibe bir Ttırk ha•ımı kırfl idrak) diye ataldıtı devirlerde Ar· 
Juyor. Türk ne demek, anlaşıli· navutlar Sadrazam 1-ta\\ı Pııa-

1Du2 nıo atzile 16yliyorum : (Oımın · 
kıle tealim oldup rü• • tu- la imparatorluiu tacının en kıymet 
dfmiyelim, dütl&ğü gün diye li pnılaat.m) aay.Jıyorlardı . Ne 
. Ebli .. tip kardannı ' lcıd•· zamaa b.ıiyor muauuz? İrnpara-
• c;ocuklarmı, r•bip&eriDi • " tor luiu yıkmak içın boyun• iıyın 

ri•i IBİ Y• salim baldular 1 -çılcardılrlan zam•nlarda : 
ra lcıle içiadekı Türklrri kı· (Bakı )gihi öz 'lDrk otlu Ten 
, erkek . basta , alıl bepıini 

ttir 'l•i•im~ dinarmla..,.. ıerıa 
Çtın ıeçltdller . TOrk ehlinia b•ıı fena olur diyor. 
Mukabeleyi g&rdOnllz mil? Za-

' OJilteauıp denilen Tllrkltr dı- Kime ve aeye bılcaret ettiğinia far· 
o giia yirmiaci aaar medeniye· kanı bile var•ıyor Çiıakü 4 dn· 

in icabatını kadar yllluelmiı ria medrese kültllrü , lılim t,.Jik · 
lurıuyorlardı . Medeniyet divecı· lciyatı bu tarzda düıüameti icap 

ise tarihin ille ıamanlAnnın ettiriyordu . Milll balnmdao TOrk 
e uıa .. caiı bir ıeıiliii pater- milleti yolrlap dojru aürll..t•i 

balun•yurlardı . Buna isen yordu . 
itmiyorum . Fran11z (Dolcini) Görülllyor ki Vilaoaua r.kelli 
rkl .. rio umumi tarihi) nde .ay ;etler bıkkındıki dOtüactl-d laa· 

or . kıkıtlerle tamamen zıt bir Wde 
Bızim en eılci zamanlarda bi Wun.,ordu . Vılıoa 0 ... ..-Iı 
bugilokO hukuku dü•elin kahul ... aratorhıtuada elralliyetlen.Aü 

lii prenıiplere riayetimiz mil .... iiiü k.clar 1azterini t•fıyaD 
ata sıötOrmeı hakillatleı dea mily•la!P mazlum milletJ, ıi dü-

'

llneblfseydi dileklerinde muvlf 
Bır misal daha : 
Yıldınm Bayezit (NikO) Bilin· ak ol111aA hıfe tarihe aamimi pren-
IDuuzam bir Ebliıalip ordaau· .tpler Mdiye et mit olarda . Hal 
bozdu • Belki beş miıli daha bllki ta&IMkalta oaua prenllpleri 
bir Lcuvvetle ... Av,upanın bir esirler ilemiae yeai t1ir lilfilelerl 

prensleri , prensesleri , .dük· iliveaioden bqka bir Jle ramach. 
, düteıleri , krıl ve . im~ara iniltiler artll .. Her yer yrrde bo 
ır1 , kntiçeleri bepıı imde• !fonlardı ıakırdıyıa zeacirler il 

oldıı . Bunlar sok tellt e~ı: rülii)lorda . 
lard, . Kalıaçtan ıeçeceklerıaı p 1eetipler4ee _,ir iltifıade et-
•ediJorlar, iıtatro• pkarıyor- medik ~i ? 
' · Yıldırım b1111lara , 111illrellef Hayır H asla 1 F•kat ~9 ıtt•· 
ıiyafet nrdi . Ziyafftte bir kil vaziyetiqpai y• l.olç1DJ'll?. 

lllc B6yledi . Hıyatlaraııdıq e Mebmetcitia ıllnpıüne , Büyilli 
ol•alanaı , fidyei necatı ver· Şefin deb.-oa J>OrçioJUS , ıaık 

t~o aonra ıerbeıt lcalacaklarını milletine borçluyuz . Eter Tilrk 
dardi we illwe:eui : [Parayı ~e· illeti kadın , erkek , çoluk , ço · 
e anem\eketiniae döoecekıunıı, -~fllrlerllflltln• f8I '9ie' 

''hnııa. ka~clet~ek ı&yle d~r koım•Hydı Vıleon pr1ıaıipleri 
._li•le ltar daha barWtme1e· ak bir ıeye yarardı . 

iinize daw aize vemi• bile ver 1 anc So 
• 

1 
- DU •ar -

J•tırti• .. ilW:riaiı lnlUçl• 1 

( Ttlrk83ft ) Firtik : 3 

ve Adana Borsası Muameleleri S A V A ı lsveç veliahtı 
_ refikası (SON 

PAMUK 'e KOZA 

Ankara hayyanlar 
• • 

sergısı 

Kazanan hayvan ıslla
rına para verildi 

._ıra 

Ankara ; 29 ( A.A ) - Bugün 
...t 14 &e Aabra ehli baJYdD 
lar sergisi açılmı§llr . Sergiye .M 
kısrak, 58 tay, 6J teke, 123 diki 
k~çi, 57 çepiç girmiş ve bunlar· 
dan 14 k11rak, 21 tay, 22 teke, 
diti keçi ve cepiç mükafat almış 
}ardır . Kıeı'Bklaııdan biriociy,. 
100, ikinciye 70: t•ylardan Mrin· 
ciye 80, ;kinciye 50; tekelerden 
birinciye 40 ikiciye 25 : dişi ke· 
çilerden biriocıye 40 ikidciye 25, 
çepi9le.rden birinciye 30, ~inci 
Y'd 25 ter lira miikif•t \'erilmiı· 
tir . 

Vilayet ayğır depoeunun •hali 
lusraklıJrına çektiği İngiliz Arap 

ayğırlorınm yavruları ve y,ine halk 
elindeki kısraklann ayni depo. 
dan yavrulu olanlan en jyi nu 
manları almıılardır . M~rkrz ka 
zasının ve nahiyesinin demirtaı 
köyündı n Mitat; Etimeıut nabi 
yeainia Macunçifti köyünden 
Mebm t ef tndilerin tayları; Göl· 
haıı nahiyesinden Ballık köyün· 
dan Kadir ağanın kısrağı ve tif
tik cemiyetinin numune ağılm 
den olıtn tekeler, 4i§i keçiler bi· 
rinciliği almıılaıd1r . 

Pa rtek kazasında 
nUfus ı,ıerl 

Elaziz : 29 ( A.A ) - Vili 
yetimizin Pertek kezaıındaa ya· 
pılan nüfuı ııyısı Mticesi abn
mııtır . Bu neticeye göre kaza 
meıktz ile .nahiye ve köylerinde 
ki nüfus yekunu 15,444 olarak 
tP-spit edilmittir . Bu kaıanın 
ayDi budutlan dahilinde evvelki 
1927 t&J1htndtki yekfuıu 13,992 
idi . Buna DUMan yedi aeae zu. 
fında 1469 ıailfua ~alauftlr . 

Selinik konferansının 
kararları 

Atina : 29 ( A.A ) - Balkan 
koeferaa11adeki :UDU gur.ulMı 
hükumete muracaat edtcek Seli· 

• nikte toplanan son Balkan kon· 
ferınsının kararına tevfakan min· 
takavi bir eurette Balkın hüku 
metlerile mOzakereye baıhması 
Dl istemiştir ~tlinik konferon· 
sı ayni zamanda bir kısmı Balkan 
gllmrOk ittihadı projesin de ha· 
zır lamıı idi . 

Sayım vergisi 
Bu seneden itibaren yarı 

yarıya indirilecek 

Ankara : 26 ( Akıam ) - Bu 
sene Millet meclisine sayım ver· 
gisi kataunu verilecektir . Maliye 
vekileti hu kanun etrafındaki 
&etki kitını bildir mittir . Yapıla· 
cak tı.tdil6l neticesinde sayım 
v.ergiai yarı yarıya indirilecektir. 

Hayyaa fiatlarıou; dütküalüğti 
neticrsinıfe tU koyundan senede 
50 knruı gtlli atJr bir resim alın 
maktadır . Her tarafta köylünücı 
hu fttglyi v m+lili anlıtılmıı 
tir S.JJfll ~ıl ba glnkö Jk. 
tieadi teraite ve bugünün fiat 
t1rtl1tH"9 l&e ~lecek 
qr. 

..... - Aaf a filimlerinin _. ... 
Her c;e,ıttan , en ta

zelerlni çok ucuz fi· 
a· 

' Folo COfkundan tedarik 
EDEBILtRSINlZ. 

Birinci firtlkden artan -

zerau istasyondu refakatleıinde C 1NS1 En H En çok 
Seıılan Mikdar 

B. M. meclisi reisi Kazım. Boş- - - - -
ı X8pımall pamuk 

- ı=- K:... _§. 

vekil emet paşalar hazeratı ile Piyaea parlatı .. 
harici~n~libey,ri~~tiCum- ı l~p=t~.y-as_a_ı~em~iz~i-.. ~--ı~-------~-~~~~~·~~~~~-~ 
hur umumi katip vekili, muha- •--..ı=-a--ne--=-ı----........;.-----• ~2 
fız alayı kumandanı bulundnğu bne ll - --
halde Reisicumhur h1Zretleri ta iane ••n 

•---K=:--=--------------•·---------~----------·•---~------------• rafından karşılanacıktır . Anka- ·· levlant 
YAPAGJ ıa Vali ve Belediye reisi, harici 

ye vekileti umumi kitibi, Anka
ra mevki K., merkE>z K. ve em
niyet müdürü de ista!lyonda ha
zır bulunıcaklardır . JstHyonun 
iç.o de b •ıta muz•ku olm('k üze· 
ıe bir piyade kıtası ve istasyon 
dışında da bir ıuvari lutısı 'mi11-
fırlere ihtiram rrsmini ifa tde 
ct.klerdir . 

Bey as ı ı ·~..........,_ ____ --------·--------
Siyah _ . 

Ç 1 (; t T 
.......,E~k-epr-eı----~-~-.----

İıme ,_ J ,75,5 
Yerli "Yemlik,, 
... "Toburohık,, - . 

HUBUBAT 
•-=--.,...---~---~.....----------..,..-·"""'"------=-----"--------~--· Bu~day • Kıbrı& 

Reisicumhur hazretleri miea- Mroıane 
firleri ika~t edfctkleri Ankara· •~A~r;~~~~~~-~~-~~---~~-·~~~--~-~~---~ 
~laı o~line~raktı~an ~nra •-r-a~.~~~,-a------~ıı---~ı------~-~--~---~--~ 

Yerli ,. 

Çankı~pdöne~kludir.P~m 1~Y~ol~•-'---------~---~~--·---~------~-~---~------~~ 
Gustav Adolf hazretleri saat Delice 
lL~~R~dcumhurh~z~tled •-'~~~y_em~i _______ ~------ı~~-~--~--~-~-

ıt~ten tohumu 
ni Çaabya kötkündo iad i ziya· •-ell'C:'a-:-k-rla--------------•----·ı-------1-~-----...-------• 
rette bulunacaktır. ~ aat 13 te B. 
M. mtcliıi reisi Kizım: 13.15 te 
Baıvekil lamet paı~lar hazeratı, 
saat 13,30 da da hariciye vekili 
bey Pıens hazretlerini ziyaret 
edeceklerdir . 

Si um 

- Salih t;fendi ... ' 
.~ .c " 
.c ~ -ılns kırma .. 
~ Simiı " 
~ j --W• Cumhuriyet 
~> ... 
N B. " r-- Düz lurma n 

Alfa " 
- Llverpul Telgraftan 

29 I 9 I 1934 
ScınUııa 

Vadeli 6 
Vadeli 

. 
6 

Heıır 6 
Hini huar 4 
Nev,ork 12 

UN 
420 ---.----
2:)(1 

·---ll--=550-=-----~-----------------· 
-----· ....... ------------------11 

- ---·-----1--------------11 

-------------------...---· 
Kambiyo ve Para 

lş Bıo1ta8lodan ahrimııtır. 
PeM K. M 

L,,..,..ir-et----.--,_.........,..,.ı50o8
_~3 _ 

Rıytmark 
65 
b3 
91 
97 
83 

Frank" Fransız,, ~ 
Sı,.rlin .. İn2iliz,, 617 

,....,D,.,,.....01-ar---.. A-m-,.""'ri.,._ka_n-,.-- 124 l'°W" 
Frank "İfl•içrr,. 41 15 

------~------~~ 

Saat 14 te Hıariciye Vekili bey 
ıartfındsn Prtns ve Pıensesler 
hueratı terefino Anadolu kulil 
bünde Jı~usi bir öğle yemrği 
verilecektir . t\kıam saat 20,30 
da Reisicumhur hazretleri, Veli· 
aht ve Pıensealer şeıefine bir 
aqam yemeji verecekler ve bu· 
nu bir kebul rftmi tıtkip ede 
cektir. Birinci teırio günü Veli · 
ahı hazretl~ri Reisicumhur haz 
retleri ıeıefioe İsveç sefarttinde 
bir öğle yemeği verrcekler ve 
l~OOdadaİ~eç~tritanhndan ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

ve Prensesi· r §l'refine bir kabul 
resmi yepJacaktır . O gün ık· 
ıam S.ıat 20 de Prens Gustav 
Adolf ve Prensesler Kara köy 
üzerin den Borsaya gitmek için 
Ankandan aynlocaklardır . 

. 
iç 

En güvençli kazanç . 

borçlanmanın son ( C) serisi 
Ankara : 28 ( A.A ) - Riya Je satlıg., a 

aeti Cumhur umumi katipliğin- çıktı 
den gönderilmiştir : 

Birinci te§rinin beıincl günü bakır& kavuamak Ve zengİD Ol• 
Kara köyden Bursaya gelecek Y 

olan misufırler, ikametlrıioe hh mak için bu tahvillerden alınız 
sis edilen Cumhuriy· t kaırıoda 
istirahat ettikten sonra şırın gö % 5 fd9li ve % 2 ikramiyesi olan bu istikra:in ıoıı tertibi de. 
rlilmeğe değ~r yerlrrini grzece· evvelce lhrac olunan A ve B serileri gıtıl ayni hak ve lmtlyaz.ları 
ctkler ve ertesi günü de sabahle· havi beheri 20 lira itibari kıymelle ' hamiline mnharrer 200 bin 
yin Uludağa çıkacaklardır. Ayni tahvilden ibaret olup , tarn lohuliin 3 te birini temsil etmektedir . 
gün ögleden sonra buradan ayrı· _ /Ju tahviller . kanun mucibince umumi ue mülhak bülçttlerle 
lıcak olan )freeB ve Prcnsealer idare oluman daire ve müeıseselerce , ulldyetler hususi idareleri 
İznik barabeleıini g&rdtikten soD· vt b_tledlyelerce yapılacak müzayede. münakasa ve mukaıu•ielerdt 
ra Yalovadon Ertut.ıul yatiyla teminat olarak ve hazinece salılmıı ve satılacak olan milli emldk 
lstonhula geçeceklerdir. btanbul"' bedellerinin tediyesinde itibari kıymetl!rl ıiıertnden baıaboı kabuı 
da İsveç konsoloshanesi.ıde kala olunur . Tahvil ae kuponlari Ue tedlyelerlne müteallik evrak ve 
cak olan Veliaht ve Prensesler ıenetler, falı ue ikramiyeler 'l>~ diğer muameleler lstlkraıın tama-
hıteratı Birinci tefrinin 7, 8, 9 men {ifasına kadar her tıl~lıi rüıum ue vergldt>n muaftır. 
ve 10 uncu güalerı mfttenekkl· °lu 5 faizden baıka , senede iki defa yapılacak keıldelerde de 
ren geçirec(k.Jer, ıarı, mUzel,.ri kat:dnan uumaralara ayrıca ikramiye ııerllecektlr . 
gezrc kler Bogaıda ve .Marmara· 
da hususi t~nezzühler yapacaklu J 

dır . 11 inci Perıembe gDnft de 
letanbuldan aynlarak lzmire gi· Ssyetler ittihadı eerk lBulgarlstanda dikkate 
decekleıür. Prens Güstav Adolf havalisi gUzel sanatları deOer bir memurin 
ve Pıensrsler bazeratl , İzmirde · k M•kowı : "Tası ajan11., : anunu 
H eieicumhur hazretlerinin kötk· 
1 . d 'k d ki 1 YeDiden tanzim edilen Şark Bulgar hülctimed , _.m""ı·tj·-
erın e ı •md e ece er ve z. UIU " 

. d 1_ • ·~...1 kllltürü mllzeıiade Acem, inkıll- nn tayin ve azli hususuna tan·---mır e kaldıkları gftnmr ~noe r"" 

Bergam•, Ay hnrabeleriyle bıadan evvel Asya ve Sovyetler eden bir karaınıme su·ı•etmi~ 
diğer gör~ J•deti gezecek· ittibadı .. rk luıwalui güzel tınat· tir. Bu karar name ile hükumet, 

1 d u h p...-.ı A lar kumı ~almııtır. memuriyetlerde iltimasın, akraba 

1~ i!:d P~aa~:;~;T:;. ;~n lraa gllzel ıaa1darınıo iki ve taıllükah kayırman1n önfine 

1 . .ah L 1 ... h ,. bin ~·1 hlikllm ıGrmlı olan Aıe- ıeçmek. istemiıtir. Bu kararname 
u ile ~··1119• ~ ususı meniı laanedanaadıa çolc tdaha ..._..,reL ı"rd•n ay abklmına göre bundan aonra •ç 

• • " · evvellad•n iUbarea umaaımıza f u 
nlacaklardar . ı ve Prenıea ~ ,L~•--- • · ."9M- nü uıhı bir ailedf!n ancak bir l&ifi 
lerln refakatlerinde Damdooor ~ rilmeki.edİr. - - ve altı n8fuıla bir aileden de aD· 
matmazel de Renterevaerd ile ıa· İnlciliptan nvelki m~rlcezi cak iki kiti devlet hizmetine gi· 
raJ- •"•"d~minla, i'oaı ı>.oeee Aıya rüzel ıaaıılan IDımında rebilir • Şayet bir ailenin nftfa111 
ve yaver Korvet kaptanı Stea Aıya Mlıllmanlıl'tnıa n&faz et alta kifid,.n fazla iae o ail9'1ea 
Erile Vatter bulunmaktadır. 1 _.ı.J. d i ı... e-D çok Bç kiti devlet memaru ..... bet--•u ev r .. re ait 1 bT . . 

k ı bazı vazoT6' ve Tirlciıtaa, Ôabe· 0 1 1 ır. Şımdı kadro harici ol. 
ozan kaymakamı l IPttalı ve T«tk,et• rbet ..... . _;:,k 6220 mtmur v1ardar. 

Yeni Kozan kaymakamı Halil lanndıa aümGneler, mimari lbi· liıl mu11ır riiıel tınatı.,. Az-:-
br.J ~irneden pruaaaa geılmiı 1 Mleri, modeller YY t•btolar ••r- bıylcen Ôıbelriatın, Tacıkiıtan 
ve ı• J,11"''"' .fll'A 1it11ıi1· er. Bv ..a.ed• ı tablolan va 11aai •amalita ile tet 
lir . t\cnır•tleı lttibada Ş.ls 1aa,.. bir oluaaaalctaclar 



Firtik: 4 (Türk Sözü) 

Afganistan __ b. udunlarll Be I e d 1• ye 1• I aA n 18 r 1 1 _ Yeni istasyon caddesi 
dernegınde \~~~~~~~~~~~~·~~~~~~ Hanı~larterzihanesi 

Müjde • 1 

- Birinci firtikden artan -
1 Belediye riyasetinden : 

ler cemiyeti konseyi Fransanın 
Sar hakkındaki 31,8 tarihli muh
tırasını tetkik için 15,11 tarihin 
de fevkalade olarak toplaomığa 
karar vermiştir. 

Celsenin bidayetinde 1\1. Bar· 
tu konseyin şimdiye kıdıır reyi 
amı hazırlamakla meşgul olduğu 

mı ve şimdi reyiamın netıyicini 
derpiş etmesi liizımgeldiğini söy · 
!emiştir ve demiştir ki: 

J. Bartu nizamın muhafazası 
meselesinden bahsederek demiş
tir ki: 

Eğer nizamıo mulufazasından 
mes'ul olan hükumet komisyonu 
kısa bir müddrt zarfında her tür· 
lü ahvalde güvenebileceği anasır· 
dan mürekkep bir polise malik 
olmazsa reyiam • .Milletler cemi
yetinin prestijine ve bizzat reyi
aınm haklı bir surette yapılma 
sına zarar verehilect-k hadiselere 
maruz kalabilecektir. 

1. Bartu :Fransanın asayişine 

«lair konsey tarafından 1925 ve 
1926 da tarif edilen hususi mesu· 
liyetlcrine işaret ederek demiştir 
ki; 

Fransa hu mesuliyetleri rcd 
delmiyor. Fakat Fransaoın kendi 
müdahalesine lüzum gösterilecek 
her türlü tehditleri bertaraf et 
mek arzusunu söylerken memle· 
ketimin umumi bis~iyatına tercü 
man oluyorum. 

M. Baı tu. polia anasırı mesele· 
sine müsait surette cevap veren 
pört hükumete t~~ekklir ettikten 
sonra intihap listelerinin dikkatlı 
bir surette tetkiki lüzumunda is 
rar etmiş ~e reyiam ,neticelerini 
tetkik ederek Frasız muhtırası· 
nın mülhem olduğu fikri hatır 
latmış, }..,ransa ile birle mek veya 
Almanyaya avılet etmek bizzat 
S:ırlı müntebibin hüküm vereceği 
basit hal tarzları olduğunu ilavt! 
etmiştir . .M. Bartu demiştir ki: 

Fransız hükumeti Sar halkı 
nın teşrikimesaisine geniş bir 
mevki tahsis edilcbilirdiği kına
atında Lulunmuştur. Fransız hü 
kômeti halk arasında daha evci 
izhar edilen ve tecrübeden alman 
derse bu arazinin daimi menfaa 
tine ve umumi menffate tekabül 
etmek fizcre statüde tadilat imka 
nının muhafazasına matuf bulu 
nan temenniyatıoın nazan dikkate 
alınmasını kabul edecektir. 

M. Bartu ıeyiam komisyonu 
tarafından bilhassa papıslık nü 
fuzlarıııı siyasi bir davaya karştı· 
ran rahipler tarafından açıktan 
açığa yapılın tazyiklerrleo halkı 
kurtarmak lüzumuna dair tevdi 
edilen vesikaları oku,Y.abileceğini, 
fakat müzakerata heyecanlandır· 
mak istemediğini beyanla Fran 
sa om Versay muahede siy le hera · 
her Sar reyiamıoın ser brst ve sa 
mimi olmasım istediğioi bildir 
miştir. 

~~-------·--------~---

Hayvan sahipleri okusun 
mücadelesi başladı : 

Ruam 

1 - ( Boygir, Eş"k, Katır ) ları öltliirrn ve bu hayvarılarJan insan. 
laro bulaşan Ruam hııstalıgile rnücadelt·yo hoşlanmıştır . 

2 - Bütün hayvan sahipleri iondıleri için oyrılan giinlerde-lltıy
vanlarını saat üçten sekize kadnr hükumet civarında eski duyunu umu
miye binası karşısmdaki eski b!!lediye ohırına getirecekler,Jir. 

3 -Hayvanlarını muayeneye getirmeyenler hayvan sağlık zabitası 
kanununu~ 63 iincü mad<lt•si mucibince iki oydan altı oya kadar JınFİtJ 
veye yetmış liraılun dört yiiz liraya kadar ağır cezayi nakti ile tecziyo 
edileceklerdir . 

4 Teşrini evvelin birinci günUndf'n 3 üocii günün~ kadar : Türkoceğı , 
Ml!stanzade, 
Hürriyet,Sa
" Yakup , 

)) 

• 

• 

JI 

l) 

» Dördiincii » 9 ·> • » : Ali <lede,Su-

Onuncu • 13 

18 » 

, On ılokuzuncu » 23 • 

» Yirmi dönliincii • 27 » 

» sekizinci • 31 ,. 

)) 

)) 

)) 

cu zade,Ka· 
ra ı5oku,Mir
za çelebi. 

» : Koca vezir, 
Kuru köprü, 
Hanedan 

» : İstik1Al,Dö 
şeme 

: Tt!po bağ • 
Kayalı bağ, 

Ulu cami 
» » Çınarlı , Kur

tuluş, Cırnıal 

paşa,Reşat B. 
• » Cumhuriyet , 

Karşı yaka , 
Köprülü 

Te~rini saninh birinci giioünden 5 )) • • : Seyhan, 

& 

• altıncı 11 » , , : Aakkapı 

)) orıikinci >) 15 )) )) , : Madık 

~lnhallelerinıle oturanların hayvanları muayeoe edilec ktir. 4560 
27-28-30-5 

"Elektrikle işler Siren satan ahnacak,, 
Vakıt tayini İçio Adana saat kulesine konulmak üzero bir siren 

satın alınması kar:ırlaştırılmıştır. 

Satın alınma münakasa talimatnamesi mucibince kapalı zarf usulile 
olacaktır. 

lsteyonlt>r Belelliyo yazı işleri müdürlüğünden şartnamf'yi alabilirler. 
Teşrini evvelin on altıncı Salı günü saat on beşte ihalesi icra edile

ceginden taliplerin temirınt ve t~kliflerile birlikte Belediye encümenine 
mürecaaılorı ilAn olunur· 4538 17-2 J - 25-30 

• 
FOTO 

C_OŞKUN 

"Agf a,, filmlerinin her çeşidi 

Dünyaca meşhur ( A G FA ) fllmlerinlrı rn ta
zesi b11lumzr. Fiyatlar. diğer btitlin markalardan ucuz · 
dur . 

Amatör işleri en kısa zamanda 
verilir 

Kokinaki fabrikası mü
dürlüQUnden : 

Atölye fotografları, vesika resimleri, agran· ı 
dismanlar . 

Muhterem müşterilerimizin ehem-
1 

rniyetle nazarı dikkatlerine : 
Fabrikamız çığit Anhorlnrı kd

ınilen dolmuştur. <Jırçır makineleri 
lm yiızden işleyemiyccuk vaziyete 1 
geldiğinden 2-I0-934 tarihine ! 
krıılar Fabrikamızdaki mevcut iane 
çiğitlerinirı tıahipleri tarafından 

kaldırılmasını rica eyleriz.Bu müd-

Talebeden lenzilatlt la 
rlfe ile ıicrtl altmr . 

o•o 
FOTO COŞKUN: 

Yeğ Cami Civarı 

-------------
- --- - --- - -- -

det zarfında çiğitlerini kaldırma· · ----------------~----.;.._, _____ _.._ ___ _ 
1 

yanlara beher kilo için bir buçuk 1 

kurut hesabilo alacakları çiğitlerin 1 /lA k k •rı ·ı 
bedeli tediye edilecektir. FEtbrika ı ırıe tep OOperaftT ~ ert e talebelerin 
mızın bu hus.usto h!ç.bir mesuliyet l dikkı:ıt nazarlarına : 
kabul edemıyeceğını muhıerem I 
oıüşteriler~mizin malftmu olmak i Mektep defterlerinin ve mekteplerin sair eşyasının en eyilerini çok 
üzere ilAn eyleriz .4552 ucuza malatmek istiyorsanız doğru HilAl Kuteaiye meğazasındaki 

25-27-30 ucuzluk sergisine buyurunuz . C. 3-15 

1 

Zahide Yakında • • 

Asri Sinema açılıyor 
1935 s~nf'sinin gayet şık ve 

zarif modeJJeri üzerine işe baş

ladığını rnuhternm harıımeierıdi- , 
lore ilAn eder . 5-JO ı 

Telefon numarası : 32 4542 
1 

Kalağ zade fabrikasından 
Fabrikam ız kozaya başla<lığın 

dan anharımızda Mısır çiğidi bu
lunanların beş güne kadar çiğitle
rini kaldırmaJıklı.rımltt Mısır çiğidi 
yerine yerli çiğit verileceği ilt\n 
olunur. 1-3 4567 

lsliye Hukuk mahkemesinden : 
Ado.nada sabık boş kdtip Meh

met bey ile Ceyhan<la Türlü baş 
mahallesinden de ibiş oğlu demirci 
Süleyman oğlu Ali zevcesi Sakine 
hanımla meşoen ve müştereken 

mutasarrıf bulundukları Sarıyakup 
mahallesinde kdin yemini bay· 
rakdar zade Bekir efendi seldmlığı 
yesari ve orka~ı ,·akıf hane cAphesi 
tarikiam ile mahdut iki yuz soksan 
arşın üzerine mebni bir hanenin 
kabili taksim olmadığından furuh
tuna karar verilmiş ve dellaliye 
ve mesarifi saire müşteriye ait 
olmak üzere J 7- 1 O .934 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 14 

-------------------------------------

Seyhan defterdarlığından : 

Tazyiki havalı gmme hasma Tulumba 21 
vetinde Doçe vorke 
Mor kalı dik silindirli Dizel motorıı 
30 Beygir kuvvetinde benzin motoru 
6 baygir kuvvetinde yatık silindirli 
Baştan kızma mazot motoru 
220 Volt ve 58 omp. dinemo maa tahlo 
Sinema makinesi 

beygir lrnv· 

BalAdo cins ve evsafı sairesi muh1trrer JllAt ve eclı1vat tD 

oyrı ayrı furuht edilmek üzere 21-9-934 torihinılcn iti 
gün mü<ldetlP müzayedeye vazedilmiştir. Sürülen pey hudda 
rüldüğii taktirıla 11-10-934 tarihine ınusadif pnşenbe 
15 •le ihaleleri icra kılırıacağmtlon talip olanların hu bapL .. 

anlamak isteyenlerin her giin milli emltık idnresiııe miiruca8 

olunur . 4555 25- 5 
_______________________ ..._ ________________ ~ 

den 16 ya kadar ihale olunaca- r·-------
ğmdan talip olanların munndi Ha- 1 
nifı ç.uvuşa ve yahut Adana Sulh 

Gazetemizin 
Abone ve ilan şartıatJ hukuk mahkemesine miiracant 1 

eylemı>leri ılAn olunur. 4568 ~~------··--------~-

AdaNa Memleket hastanesinden 
Hastanemizin bir:senelik ihtiyacı 
olan ilAçlar müoakasasına çıkan 

talipler tarafınılan sürülen peyler 
haddi layık görülmediğinden mü
nakasa müddeti 1 1 teşrini evvel 
934 perşembe giınü saat 10 ka
dar uzatılmıştır. 1sıiyenler şart
nnmEl ve ilAç listesini görmek üze
re hor gün Sıhhiye müdüriyetioe 
ihale gün ve asatia<le de VilAyet 
encümeninine muracaatları ilAn 
olunur. 4569 

Kacakcılar vatan • • 
hainidir 

3 Ayhğı üç , 6 ayhğt altı , yıllığı on iki liradıt• 
Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli ıs 

Şehir abonelerimizin gazi 
hususi müvezzilerimizle her 
bahleyin erkenden istedikleri 
bırakılır. Şehir için aylık abo 
lairdır. 

• • • 
Bir defa konacak ilAnların üçüncU ~ 

düncü srıhifelerde her sabrı on kurut 
ıam nıse:ıiyetindeki devamla ilAnlar içlrt 

' pazarhk yapıhr ve en ucuz bir fiyat isi 

BU SU EV~Af iTiBA~1İ~lE~ ... DÜNYAN!~~ iYi EN L. 
VEENHAfif 5ULARINDAN BiRi iDiR. RESMİ vcGAYRi RESMi 
LiLLERDE BU SUYUN MiSLi AZ BiA su alauBu ANLA51LDI 

irTEVENLE:RE: ÇOK KDL.6YLIK GÖl'TERiLiR. 

Umumi nef1İf,a ,,
Mehmet N11rtl 

Adana Türk .as' 


