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İskenderun sancağı 
hakkında 

Arapça bilmiyen bir Suriye veziri
nin tatsız tuzsuz lafları ... 

~~--------·------~~~ 

Açılacak Suriye meclisinde mu
ahede meselesi ne olacak? 

· 'tari)C mnhnhirimiz 1 Eylül 
larihi il bildiriyor : 

Diin çıkan :-mı gazeteleri zi 
raat \eziri ııtakiyeli Hacı lt'h- : 
nı~ılin he)anntmı neşrettiler. Yir-; 
ııu gün 1 Hk hir mezuniyet n lurn k 
Aııtakiyı de oturan ve ahiren a· 
n~a dönen vezirden. gautecil"r 
lıır ınnlaknt i tcnıi!jlerdir . Gaze· 
lı <'ilerin. on günlertle Antokiye· 
rJ ' Türkiyeyo iltihak için hir 
llıazhata imzalandı;;ı \ 'C oradn 
~ ürkfiik propagandasının çok 
ıl,.ri gittiği hakkındaki lıaberle
ıin doğru olup olmadığı hakkın
daki föilın 'czir şu ccu lu vermiş· 
tir : 

'· - Aslım Artıp \•e Arap ek· 
"rİyet kıtiyesiyle meskun olan 

J keoderuıı aııcağımln böyle bir 
!Jropuğandanııı yer Lulıcağına 

ınaıımak safdillik olur !.. Ancak 
'J lir kiye lıüktimcti, saııc.oktan gi 
<len Türkleri meccanen dariilfu
ııuularında okutmakta ve darül
fununu terk eder etm,.z kendile
ı-ine memuriyet vermektedir . 
Buıılorıo hiı kı-wı llıt \ aıanlti.u
' a dönerek Ankara ve İstunbnl
drı rıldıkları talimat dairesinde 
'l'lirklük propagaıırlası yapmak 

tadırlar ! 
uriye lıiikumeti im cihette 

hiiyiik hatalar işlemiştir . Eğer 

L"zd<", Türkiye Jıiikumctinin ) ap 
tığı gihi sane::ık 'J'iirklerioi Şum 
ılariilf unumında ınrcc::ınen oku 
tur ve onlara memuriyet verir 
Sf'k pt'k tabii olarak Lu gençler 
Arap kliltiiriiııü, o mıntakada ne
şir \ e tamim ederler ( ! ) 

1 lal k tahaknsın'l geJinco : hun
lar i 13.mi} "l cilıetinclen Aroph· 
ğa m,.rhuttuı lnr ! ,, 

V tzioin yukarıdaki beyanatı 

:.•yan nefrettir . B· ııiiz btş keli
me hile Ar ıpçıı hiJmiyen hu mii 
tcıeddi veziriıı 1 kend t:ı un saııea
cağıodaki eksPriyeti Arap olarak 
göstermesi ve halkın islam <lini 
Jıi siyııtiyle Araplığa merbut lıu

luoduğunu . üylemesi, vak'alar ve 
vazih delillerle t .. kzip edilebilir 
mahiyette hir laftır .. 

Acaba Vezir cenapları, beya
natı vt.rirken İskt-nclerun ve An. 
takiye lıavnlisinin milliyet ve kül 
tür noktosıııdun hakiki mahiye 
lllU lltıUrJ.Ua gcu.~lf't!K )ll:llf'H "'" 

zarınodınıı '? 
Aııtııkiycnio Arap ekc::eriyetiy· 

- Gerisi ikinci sahifede -

Şıpkaya dikilen abide 
Bulgar milletinin, topraklanmız üzerin
deki taşkın emellerini dışarıya vurdurdu 

• 

Yüzden dost görünen Bulgarlara 
karşı uyanık duralım. 

Son gclto Bulgar gazeteleri , 
Şıpkada Saiot Nicolas tepesine 
tlıkilt'U istiklal abidesinin açılış 
ı rsmi etrafındaki tafsilat ile dolu 
dur . Elli yedi sene evvel o sırt 
Jarda üç giin , üç gece devam eden 
Wubarebelerin hatırası nnılmış ve 
Bulgar istikliilinin ilk ııdımı kutlu· 
lanmışhr . Gelen Bulgar gnete· 
1 ·riniıı vet diği tafsilatı hülasa edi 
Yoruz; 

" Şıpka ve civarında iki yüzbin 
Bulgar ve Rus yatıyor . Merasimi 
idare eden Bulgar Kralı açış nut
kıınd:ı , şimdiki Bulgar ordusu 

bÜvesioio Şıpkada doğduğunu söy
lenıiştir . Bir buçuk milyon leva
sı bükumet tarafından verilen 
v~ gaisi milletten toplaomnk su· 
r~tiylc sekiz milyon levaya mıl 
0 11111 fihideoin açılış ıesmiode baş · 
ta kral olmak üzere , bütün kahi
be azası Ceneraller , kordiplo , k . 
ınatik , ateşemiliterler , müte aıt 
i btiyu askerlerler ve on binlerce 
lıalk hazır bulunmuştur . Kral ev
vela ahideyi açarken ' sonra da 
bu münasebetle verilen sekiz hin 
kitilik bir ziyafette iki nutuk söy· 
1 l!oıiş ve Bulgar milletinin cesaret 
ve kahramanlığını methüsena et 
miıtir . Bilhassa şu sözleri ıayam 

dikkattir : u Bulgar milleti çok 
felaketler görüp geçirmiştir Sa · 
bır ne demektir bilir . Ooıııı için 
biç· ümitsizliğe kapılmadan emoi· 
yetle istikbale ba~abilir · , 

Kralın açış nutkundan sonra 
Başvekil M. Georgief te lıir ou · 
tuk söylemiş ve bu nutku harbiye 

nazırı Jeneral Zlatef'in nuıku ta 
kip etmiştir. Her biri "hurra,. larla 
uzun uzun alkışlanan bo nutuk -
larda 57 sene evvel o tepelerde 

Bulgat larla yany1na bar heden Rus· 
lara karşı geniş minnet cümleleri 
ayrılmıştır Bulgar kralı nutkunun 
bir yerinde de şunları öylemiş · 

tir : 
" Ha) alta kalanlar, sizler nıağ 

rur olunuz, bu uğurda can veren· 
lcr, izlerin de vasi)etioizi unut

muyoruz.,, 
Açış resminden ve ziyafetten 

sonra geçit resmi yapılmış ve kral 
otomobille avdet etmiştir . Tepe 
de kalan binlerce halk geç vakit
lere ka ~" eğlenmişler ve milli 
rakıslar oynamışlardır. 

Bulgar gazeteleri, Bulgar milli 
bayat.oda şimdiye kadar bu dere
ce cnnb bir tezahür kaydedilme· 
diğiııi de ilave ediyorlar. 

Yunan filosu kumandanı 
1'an'arecilerinin Türkiyede gör

düğü iyi ka,.,ılama ve a~ırlamadan 
dolayı teşekkür elli . 

Büyük Gazimiz 

Efgan istiklalinin yrldönü
münü bir tPlle kutladılar . 

Milyonluk grev hazırlığı 1 Payas limanımız
dan ihracat 

Aııkııro : 2 ( A. A. )- Ağu to ta 

Afgoııi ınııııı i ıikl:il lınyramının ) ıl
döu iim ii rn iinaı;;ı·llf't ile Hei8İı•ıı ııı lı ur 
Gazi l\1 ıı laftı Kemal lııızrt>l l~rile 
Afgaııi ı.111 Krnlı Jlıı.,meılı1 Mıılıonı
uıed Z ılıir hun lıaz;Nlni arasında 
n:.nğıılak i lt•lırik ıt•lgrafları ıenıi olurı· 
ııı u~t ur : 

Afg1111islan Kralı llaş111c/lıi 
Muhammed Zallir f.la11 llaz
r elleri ne : 

Kiilıil: do ı Afgani tnııın l ıiklal 
l>a) rıımıııırı yıldöıılimii münnı;rlwtile 
ı•n nmiıııi ırlıriklerimi şoh"i ~nnd~ı· 
ini v~ k ırdeş Afgan millt"tinin re· 
lalı vı• ikbali hakkındaki ıenwnııilc· 
riru(p lıirlikh· tı>krar eylerim . 

Gazi M. Kemal 
Türkiye Uelsicumlmru Gazi 

Musia fa Kemal liazrcllerlne: 
Ankııra; 

Afgıırıi ııırını Milli lıayramı mii 
na elıNilt• lııınıı gi,irıdndikll'ri telıri· 
kiit vı• lı·nıeurıİ).ıllaıı ft•vkııliide rnii· 
ıeha i olıırnk znti tlr.vl cılerine ha 
rnri'llt" lı'Şt>kkiir ı•cln "" şah i 88 . 

cleıl"ri ilı• 'l'iirkiyt>rıin vr: Tiirk mil 
lı•ıinirı rı•falı vı• iklıali hakkındaki 
lııırnn·ıli lı•nıı· ııııileriınizi tekrara mii· 
ıırı·at "}inim . 

Afganistan Kralı Muhammed 
Zahir . 

Ti rol gönüllüler·ı 

Bayramında M. Şuşing bir 
nutuk söyledi. 

İnn lrruck : ? ı A A • ' .?':"Tı 
ouu11u1(;11 .... ,.ramı 10 hın gonu -

liinün i tirakile parlak bir ureue 
t'ercyuıı etmiştir. Başvekil l\1. ~uşing 
iradr.ıtiği lıir nutukta Alman Hitlt•r· 
cilnirıe lıitaLederek dl'miştir ki: 

Avu tııryahların rey aodıkla· 

rıno neden baricin kıımıında ile git· 
nıt•ğe mcclıur olucağırn aulıyomıyo· 

rum. Avn luryndıı milli bir i tişa· 
renin giin ve §eklini oueok .Avu -
ıuryohlar te bit t>deceklcrdir. 

Bıı vekil bundan onra miilıe· 
cilerin iya eıirıi ıakLilı ederek in
an kı·ndi menıleketindı~ mücııılı•le 

eımtlidir, hudutlars haricinde kah
raman ke ilııwuıelidir; demiştir. 

Amerika dokuma sanayii amele
si büyük bir greve hazırlanıyor 

YAŞiı c;To ' : 2 ( A. A ) -
lpt•k qarıayii aınt•lesi ıııiiııw::ısillc- 1 
ri ele ıııcnsueat ve pamuk g«!\ ine 
ihtirnke karar \crmi.Jerdir . Bu 
~ ~ 

karar 2<Xl hin ameleyi ahkaclar 
etmektHHr . 

EVYOHK : 2 ( A . A ) -
Umu mi grev şimah1f•, cenupta ve 
Atlos denizi iıııtidaılınca 900 hiıı 
ameleyi ihtiva edecektir. Bunun 

!"l{)() bini pamuk saııayiine, 200 l1i
ni yün saııoyiinc ve 200 JJioi ıle 
ip~k sanayiino aittir . 

Voşiogton alokadar mahafılin 
de son dakikada hir itilaf lıusul 
hulucağı hakkında nikhinl•k mov 

cut olmakla beraber umumi his
siyat milli meı:ıai komitesi r~i i 
M. Garrisonun gayretlerine roğ· 
men patronların itilaf girizlikle
ri yüziinden grevin her halde baş 
hyııcağı merkezindedir . Grev 
rlie • ı grevin amelenin yüzde 
onbc) işlerini terkedecekleri ve 
fabrikalnrdan mühim lıir kı mı 
nın Salı sohahı mutat veçhile 
açıla('ağı kanaatindulirler. Grev
cilerin r.isheti ııe olacağı şimdi
den bEllli değildir . Hususiyetle 
900 hin ameletlen. miktarı olduk
ça çok olan işsizleri çıkarm•k 

icap eder . 

--------------------------------------------------------
Sovyetler ve millet• 

ler cemiyeti 
Devletler,bu milletin girmesini kolaylaşhr
ma~ için çalışma la nnda devam ediyorlar 

~~------~··,_. ________ __ 
Milletler ceıniyetine iştirak edecek· 
murahhaslar . Cenevreye gidiyor 

l.1..A"9 .. _ EVYOHK : 2 ( A.A ) - 1yH 

diğine gor~:J?, .'J1~!ıf!fi.J~~Ji.9 ·le~: 
lt tlcr cemiyetine girmesini ko· 
layla~llrmak için bir çok hiiklı 
mel mer krzlcrinde yapılan ttşth 
hiisltr cesaret verici bir neticeye 

varmıştır. 

CEı EVHE : 2 ( A.A ) - Sar 
da ele geçirilip milletler cenıiy~ 
ti torafınclan neşrolunan 'esika· 
lar Alman milli So yulist fırka-
iyle Sardnki Alman iş cephesi

nin miinasebettar lmluoduğunu 
teshil cylcmckttdir . 

VAR OVA: 2 ( A.A )- Mil. 
letler cemiyeti A a~bloo~---; ::,~ 
ye nazırı M. Joseplı Bcck riyaset 
edecektir . 

ROl\IA : 2 ( A.A ) - Baron 
aloisi, haf ta başında Ceııevreye 
gidecektir . 

1\1. Mussoliııi kendisini kabul 
ederek SO\ yf!t Husyanın millet
ler cemiyetine girmesi için Ca 
n ovreclc ittilıoz edeceği hattı ha -
reketi lııkkmda talimat vermiş· 
tir . 

SAHBRUCK : 2 ( A . A ) -
" Hovns ,, ajansı bildiriyor : 

--------------------------------------------------------- Hükumet komisyonu 17 · 8 · 
931 tarihinde milletler cemiyeti 
umumi katipliğine gön<lcrtliği 
nı<•ktup suretini matbuatı ver
miştir . Mektup, milletler cemi
yeti konseyinin Alman cephesi· 
nin gayri nizami ve tehlikeli fa 
aliyeti iizerino nazarı dikkati cel 
betmek maksadına matuf tur . 
Bu foaliyet 19 - 7 · 934 torihio· 
de yapılan araştırmalar netice İn · 
de sabit olmuştu . 

Bir dostluk • 
eserı 

Yunan tayyarecilerine yaptığımız ağırla
maya Filo kumandantnın teşekkürü • 

Hiç bir millet, tayyarecileri bizim ka
dar candan sevgi ile karşılamamış. 

Amerika da Ankara : 3 (AA) - 24 Tem· 
muzda lstanbulu ;r.iyaret eden Yu 
nan bava filosu kumandanı kay 
makam Tema(iı ikametleri esna· 
sında Türk tayyare cemiyeti tar&· 
fmdno haklarında gösterilen eyi 
kabulden dolayı tayyare cemiyeti 
ne şu teşekkür mektubunu göndı·T 
miştir : 

Yunan trıyyarecilerinio gerek 
Türk tayyare cr-miyeti ve gerek mi· 
safirperveı lik hissi diğer memle
ketlerin fevkinde olan Türk mil· 
Jeti nezdinde mazhar olduğu hüs
nü kabul cidden kardeşçe olan mi
safirperverlikten dolayı en sami
mi teşekkürlerimi takdime ve İs 
tanbulda geçirdiğimiz zamanları 

gerek benim ve gerekse arkada:. 
lırım için unutulmaz dakikalar 
olduğunu arz etmekliğime müsade 
buyurunuz . 

Gezdiğimiz diğer memleketler· 
de hararetli hüsbil ~aLule maz 
har olmaklığımıza rağmen bize 
karşı ibraz bııyurulan hüsnü kı· 

J,ul \t' mubabbetio Luoların çok 

Petrol kuyularında yangın 
devam ediyor . 

--fevkinde olduğunu salıı:lı)·amıyacı Hot>rı 011 Aire : 2 ( A. A. ) -
ğım. Bu da Lirbirioi takdir ve Kampana ş~lırini ııılırip eıleıı yan· 
mütekabil hürmet hissinin kalp- gın neticesinde şehirde hıılunanıı 
lerimizin derinliklerine kadar lcök 1Jig ·r petrol hazineleri dı~ alt·~ aldı· 
salmış olduğunu ve Türk-Yunan ğmdnn itfaiye sıcaktan bunalarak 
dostluğunur. istinat ettiği temel yangınla mücadeleden vaı geçmek 
lerin ue k•dar sağlam bulunduğu- mecburiyetinde kalını tar · Poli ve 
nu isbat eder . Türk ve Yunanlı· po ta ve telgraf memurlara mü ıe na 
lırın bir çok müşterek ~hassaları olıııak üzt·r~ bütün halk §t:hirJen 

çı•kilıııiştir . 
haiz iki ırk oldukları ve hakiki 
kardeılcri gibi yaşıyabilecekleri r 
hakkındaki evveldenbe~i mevc~t 1 Kırkpınar 
kanntımı cereyanı hal ıle tevıık 

fırsatını verdiğiodeıı dolayı cenabı L:b . . 
bakk. teşekkür eylerim . n aşıncı sayı 

Türk tayyare cemiyetinin muh- '\ AHiı ÇIKIYOB . 
terem azalarına hürmet ve şükran- ________ _. 

larımı arzeylerim efendim • 

Bu sene ihraç edilen 
hububatın y&kunu 

90000 tonu bulmuştur -·-PAYAS [ Hususi 1 - Hu se
ne mC\·sim haşlangıcındonberi 
iskelemizde geçen seneye nazn
ruı şayan dikkat ve mcmnuniyetı 
bir ihraç hareketi vudır . 

İskelenin bubuhat mevsimin
deki manzarası hepimizi Se\in
dirmcktedir . 1kı ay içinde lima
nımızdan çıkarıl•n arpı, yulaf ve 
nk darınm yekônu 90,000 tonu 
bulmuştur . Hububattan başka 
h•yvan ihracı da mühim rakam
lara ula:.mıştır . 

Ayni mevsim içinde 6,000 ko. 
yurı, 550 sığır ve 3,000 e yakın t•· 
vuk ihracata olmuştur . 

Hemen her gün ; keJede mal 
alan ve yükleyen ecnebi vapurla
rı eksik değildir . Arpa, yulaf , o 
ık darı gibi üzerinde lıuoretli 
alış \'erişler ynpılan hu maddele
rin hariçte i:ztahlı müşteriler bul . 
ması iskelenin 8 - 9 metre ka
tlar uzatılmasına icap cttirruis ve 
hu iş yapılmı~tır . .. 

İskelemizde şimdi 125 ka
dar amele çalışıyor ve huııhr 
~ok iyi yevmiye alıyorl., . Bu 
yevmiyeler 100 - 300 kuruş ara 
smdadır . 

Birisi ~irketin,birisi de forsinden 
gelme, motor ve bir çok mavnalar 
i keleden vapurlara durmadan 
mal taşıyorlar • 
e ıl1G">!clc.Jiİl'l'..J11:rJın•ı")t'7 Va aaJPk

memnundurlar . 

Merkez heyeti reisi 

Aziz bey sporculara mu
vaffakiyetler diliyor . --1'. l. C. 1. Çukurova mıotııkHı 

senelik kongre inin toplanma ı nıü
nnsebeıile kongre reisi M utıtafa 
Rifaı bey tarafından umumi merkez 
heyeti rei i Aziz beye çekilen tel
grafa mumaileyh aşağıdaki cevabi 
ıel yazısını göndermiştir : 

Adana mmtalwsı mulılerem kon· 
gre reisi : 

Çok tcşekkürlf>r eder , kıymetli 
sı~orcu arkadaşlarıma muvaffakiyetler 
dıln, kendilerini saygılarla sellim· 
larım . 

Aziz 

Valisi 

Köy ihtiyar heyetlerini top· 
lay<ırak kendilerile görüştü 

Kütahya : 2 ( A. A. ) _ Dün 
lblkevinde büyük bir toplantı ya· 
pılınışıır • 230 muhtarın bulunduğu 
bu ıoplanllda Valimiz hükumetimi
zin nüfu siya elini ve gizli nüfu. 
suo kaydi hakkındaki kanunu 
madrle madde izah ederek ıuıulacak 
yolları, u. l~lleri a~laırmştır . Toplan· 
tıda bu ışın ıaıbıki cephe ine aiı 
faydalı münakaşalar yapılmıştır. 

Bu İ§ biııikten onra mebusu
muz Hakkı bey köylülerimizle 88-

ınimi bir basbihal yapmışlar. İç ve 
c.lış siya etimiz hakkında geniş izah· 
lorda bulunmuşlardır. 

Kayseri fabrikası 

Malzemesi Rusyadan yola 
çıkarıldı. 

.. ~-
Mo kova : 2 ( A. A. )-Zisyaoao 

\ opuru Kayseri falJrikalanoa aiı 
2000 ton ıuolzem~yi lıawileo Odr 
udan hareket eıwiştir • 



( Tiirk Sözii ) --~S!al~ıi~fP.::..;,:~2~ ..... ~~~~~~~ ..... ~~--::--~ ..... :---::~~~~-:-:-:-:-;;::-::--..... ~:-1~~~~~::::::::::::::::::::::::::-::·:-:---:;--:::::::;:=;:::;:-::;--:;-::·:-::;::;:::::;:::;::;::;:;;-:'.'L~:':j·:-~~--=---:::~ 
venı· Tu"rkiyenin örnek s. ehri: Ankara Eski Rornada gaze- 1 · - ı İskenderun san 
1. 1 tecilik 1 ŞEHIH HA.HER LEH~-! hakkında 

1 " il Corriere della Sera,, elan: 
Bozkırda bir mucize - Hummalı bir yaratıcılık 
gayretinin hayret verici neticesi - Bugün ya

pılan şeyler: Yarını, müstakbeli kurmak içindir. 

Rtepte, llozkırda , bir mucize 
lıir adamın , Gazinin çelikten i;a
d• ve azminin yarattığı bir muci 
ze ; işte bu mucize (Ankara) dır. 

Hemen hemen gayri meskun 
olan yüks·k ovayı çevr liyeo ve 
güoun vaktine , güoeşio ziyasına 
gö.e mavi yahut pembe renkler 
ıçinde parlıyan ufuktaki etekle 
• i ıdeo ovaya inen Tüı k köylüsü 
şehre daha 20 l<1lomelre mesafe 
deki kuytudan bakınca şehirde 

iki yüksek inşa eser inin tebarüz 
~iliğini görür . 

llu eserlerden birisi şehrin 
başlangıcında ve diğeri nibaye
tındedir . Birisi : Yalçın , sert ve 
haşin kayalıklardao yükşelmiş , 
ıııütbiş v~ muaazzm vüsat ve ebat

ta , bazalt taşları ve eski Yuoa oi 
lt•r ve Romalılar devrinden kalma 
m•betlerin bakayasından yapıl 

mış bir kale . Dığeri : açık krnk 
li ve tepeye tatlı bir surette yas 
lanmış müstevi damlı , düz sütun
lu bir köşk . Bu iki yapıdan biri
si ; koıkunç Timurl~ngin emrile 
Mongol istibkamat ustaları tara 
fındao kurulmuş , diğerı de Vıya

nalı profesör Holzmeisler tarafın
dan Gazi Mustafa Kemal Pş için 
yapılmıştır . Bu iki eser in inşa la 
rı arasında asırlat vardır . Ve bu 
iki eser arasında da Ankara şeb

ri kurulmuştur . Tabıidir ki Ti 

mürle11gın bisarıaı Gazinin Çroka 
yasındao ayıtan o asırlarda , eski 
Akıopoldan aydınlık merkeze ka
dar gidto yollarda çok , pek çok 
kanlar akmış , sayısız ve bioltr~e 
ins•o bayatı kurban , edilmiş , 
mt·mleht yangıolarla barabeye 
dönmüş müteaddit afetler , isyan
lar , barpler ve meydan muharebe
IEc've ·· raôaT:ır-iııoıli~~ ve'· b"ul'üo 
bu hadiseler bir çok şan ve şöbret 
ve muzafferiyetler doğuımuşlur .... 

lıısa11 oyluıııııı labiala galebe 
çıılılıfjı yer 

yahut ganimet hediyesi olarak baş 
kalarına vermek suretiyle bara · 
biye sevk eylemiştir. Fakat yeni 
bir şey yapılmış değildir. Bu mu
vaffakiyet Gaziye uasip olmuştur. 

1 

Ankaraoın adı 1923 t n end 
o\ngora, yahut Eııgürü idi. Daha 
evvellerde de Ancyra denirdi. Ve 

Mytbologie'nin verdıği malumata 
göre "Eşek kulaklı kıral Midas,, 
tarafrodan kurulduğu mervi ise de 

şehrin bundan çok zaman evvel 
de mevcut olduğu muhakkaktır . 

Zira bütün kurunu ula devamınca 
milletler Ankaraya rağbet gös- ı 
termişlerdir. 

Yalnız (yeni ) mer'ı ve 

muteberdir 

Maziyi bağrında taşıyan hiç 
bir memlekette , mazioin hükmü 
burada olduğu kadar ez ve iti

barsız değildir. Mazi ile tarıhi. yahut 
kültürel nıurnc·he ve muk•yeseler 

için bir arzu du yulmad ı{ı • ı böy-
le bir bareket manasız BL ıli 

yor . Zird Yeoişcbir kalej n ve 
kalenin \çiode Osmanlı Padişah

ları tarafındaıı iskan edilmiş 20,000 
nüfusu ihtiva eden ve kaıvau L -
tasyonu olan - eski Aııkaradan 

sanki uzaklaşmış olup şehrin ka 

ılim sakinleri ile biç bir müoase 
bet ve mukayeseye gırışmez . 
Şebıin manzarası daha :ı.iyade iki 
şeye pek benziyor . 

Birisi 1840 de Kalıforniyada 
birinci Goldrubs zamanında gö· 
rülen bal , ve diğeri de Julfs Ro
maios'io Pampas'tdki fantezi şehri 

olan Doııogoo Tonlıa' rıın nıanza -
rası . yani harici tesirl<r olmaksı · 
:ı.ın kendiliğiııdcn vücııt bulmuş 

h;,,. -· a. '<Ql" ve r.hir il~ v11""rwla 
)j:CJtıt mış bır ~~Y aynı 7t1ID nal 
görünüyor . 

Her tarafta hummalı bir tarzda 
ibşaat ya,Jılı,•or . Profrsör Jaoseo 
İsminde hir Alman şehrin planını 

yapm · ştır . Yeni binalar bu plana 
göre yıldırım süra iyle yapılmak

tadır . M. Jansen , Yeuişebri ıki 

mubteşem bülvar ile ayırmış , bu 
bülvaıların orhsında - otomobil

inin üzcri.ı deıı kaydığı mükem
mel asfalt yol boyunca - kısmen 

ağaçlar dikilmişlerdir . Yenişebrin 
etrafında da daırevi bir bülvar 

tasavvur edilm•ştir . V r bu suret 
le eski Ankara Y rııişebiıden te
mameo tecnt edilmiş bir vazivet 
almıştır Bir bükiımet merkezinin 

hılcümle ruühim ve belki biraz da 
gayri mütecanis unsurlArı Yı nişe

hirde toplılDmıştır . 

Üsıubu , mahalli muhite ve ik 

Yabaocı bir ziyaretçi Aokara
ya başka bir gözle bakıyor ve 
rehre - ya garptan, yahut şrktan 
gir~iu - bir intikal safhası gı>çir 

meden v;ı civarındaki htrhangi 
hir şeyin delaletiyle bh şehre yak
laşıldığı hissini almadan giriyor 

ve gözünün öoüode bir anda, io 
san kudr tinin tabiatla mücadele 
d~ galebe çalarak yarattığı şeyleıi 
seıilmiı görüyor. işte şurada Ye 
nişebiı; yaratıcı bir kudr rtin oo 
s~ııelık basılatı . güzel villaları, se 
faretbaaeleri mektepleri, vel<fılct 
lıinaları ile insan bu Yenişehiri 
güzel hir sabahta ğökten inmiş 
zaıın derrk memnuı iyet ve bay 
retle görüyo•. 

Dığer tarafta kayıtsız, tembel 
ibmal ve ı ııbavct içinde bir Ro 
mantik'e sahip ve bu saika ile 
kale duvarları içiode yekdığ'eıin e 

yaslanmış, yahut sur'un geçit ve• 
ılelıklerinden seller, lovlar gıbi 

dışarıya taşarak akmış bir halde 
şark mahallesi görüoüyor ve san
ki bu kısım topraktan yahut vol · 
kanik bir ocaktan fışkırmıştır • 
Bu iki kısım arasıoda hiç bir bağ-

1 lime [ • J vıı asri yenilik ~ e ihti
yaca uyguıı olmak a•zularındao 

mülhem olarak karışık ve müte 
nevvidir . Evler kat kat yüksek 
yapılmaktadır . Zira arsalar paha

lıdır , ~vlerin miktarı 100 bioe ba· 
liğ olan nüfus barındırmjk lazım 

gelmiştir. Bu mıktara yakında da
ha ikinci bir yüzbin ilave oluna 
caktır . 

lantı bile yoktur. (Yeni) yaşıyor; 
(Eski) yavaş yııvaş, fakat mutla
ka ölüyor. Şimdi yedi mil mesa-

-Sonuvar -

{*] Burada iklim : yakırı lıir yaz 
V<' dondurucu lrir kı~ yapar. 

felik bir muhıte maıik olan yeni ---------·-------
' Ankaranın yerıııde 10 sene evvel j 

biç bir şey yoktu. Gazi k ndıudeo -- Agf a filimlerinin 
.,vv•I başkalarının müttaddit de Her çeşitten, 
falar yaratmak istedıkleri, fakat I · · k 
muvaffak olamadıkları bir şebir ze erını ço uc.. 
yarnlmıştır. Esaseo küçük Asyada yatla ; 

--
ta
fi-

adet olarak : Her devrin zafer sa
hib( yeniden >;apmak hc~cfiiyle 
mevcudu ya keodisi t• brıp etmiş, 

Foto Coşkıındıııı lı>dıırlk 

E!JEllİLİHSİNiZ. 

Eski Roma imparatorluğu za 
maoında gazetenin lüzumu hisse

dilmişti. Roma devleti .. io emirna 
mderi Albi ve Acta diurna na · 
mıoda beyaz levhalar üzerinde 

neşrrdiliyordu. Halk, en mühim 
bavadisleri ve vakayii bu levbalar 
vasıfasiyle öğrenebilirdi. 

Roma imparatoru Cesue'ın 

idaresi zam3aıoda Roma şehri bü
yük bir Metropole oldu Ve bu 
vaziyet yazı t ıhtalaıının çoğalma
sına sebebiytl verdi. 

Eski Rom ın ın ro meşhu r sima· 
larıotlan Ciceron'oın kitabına 

göre, eskı Romadı. b r çok mu
habirler vardı ve Romanın hüyük 
adamları, Roma şehrinden ayrıl 

dıkları zaman dünyauın ve Roma
nın havadisler ini bu muhabirler 
vasıhsiyle elde edıyorlardı. 

Mılattan 59 sene evvel Cesarc, 
bavadısluin neşrine ehemmiyet 
verdi ve bir siyasi adam s.fatile 

hareketle bulundu; S r nato karar-

. 
iktisat vekaleti 

Yeni ölçülerin tatbiki hak

kında vilayete bir tamim 

gönderdi 

-
Maden imtiyazları, tabarri rub· 

salnameleri ve taş ocağı ruhsatoa

meleı i sabalarını ölçmekte kul 
!anılın Cerip yerine muadil olan 
h•ktarın ve yeni dönüm yerine de 

25 Ar veya, 25 hektarın kullanıl

ması ve m..-mleket müstabsıliitının 

memlektt lıaricin r olan satışların 

da Metrik mikyaslarınd .. o başka 
bir mikyasın kabulü11e mrc • 
buriyct hasıl olduğu taktirde dahi 

muamele fatura ve defterlerde 
metrik sistem ölçülerin esas tutul
masıuın ölçüler kanunu iktizasın

dan bulunduğu iktisat vekaletin 
den vilayete bildirilmittir . 

Bir lngiliz tayyaresi 

larının ve müoakaşalarıoın zaptını ld 
ve neşrini istedi ve bu hususa da Dün sabah şehrimizıı ge i 
ir rmirler verdı . Bunun üzerine vı> Konyaya gitti 

iki resmi gazete tesis edildi ve Ac •--
ta diurua Populı Rom ani lesn iye Düo sabah saat yedi buçukta 
olundu Bu g•zdtlcr , Ayan ~ehrimize bir İngiliz spor tayya-
meclisioin karar !arını ve emirna- resi gelerek tayyare meydaoıoa 

melerini neşrediyorlardı . iomiştir. 

Bu olar ne suretle oeşrolunu Tayyareyi lngiliz yüzbaşılarından 
yordu ? Yukarıda izah ellığımiz Piyer Corc Moslayin isminde bir 
gibi bir takım yazılar beyaz tah zat idare ve kendisine refikası 

talar üstüne ynılır ve meydanlara madam Margn refakat etmekte· 
konulurdu . Umum halk , bu tab di•. 
talar üzerine yazılmış oluı bava Kahircden kalkarak Suriye yo-
disleri okur ve kopya edebilir- liyle şebrimize gelen ve busı;si 

!erdi . mahiyette seyahat eden tayyareci 
Bu l evbaların baş taraflarında yüzlaşı burada yarım saat kadar 

siyasi kısımlar bulunurdu . Bundan j kalarak tayyaresine b•nzin almış 
maada ibtıfaller , ıcsmi kabuller ı ve pasaportunuvize ellirdikten sonra 
ve buna mümasil işler , tiyatrolar, Konyaya hareket etmiştir. Ora 
( gladiateur ) vahşi hayvadarla dan lstanbul ve Avrupa yoliyle 
güreşenler hakkında malumat gö Londraya gidecektir. 

r~·1i~~n,'l:ııp~;;i"o;ı~;~~ 1s, ~aıo;da Kazanç itiraz ko-
\e ordu muvacehesinde irat ettik- misyonu 
leri nutukları mşrederler idi . 

Sen ca'nın bir yazısına gör.- , Ac 
ta'larda , Roma'da vuku.ı gelen 
biitün bavadisler , imparatorun 

emirnamrleri, imparatorun saray· 
larıııda yapılan ııikablar , doğum 
ve vefiyat haberleri neşrolunurdu. 
Bu gazeteler , Romada'ki tanıo 
mış aılelcıin nil<ıib merasiml.ri 
ve boşanmaları hakkında tafsilat 
variyorlardı . 

Sent ca şu üokt9ya işaret et 
mcktedir . 

Dik~at nazarımı celp eden 
şey : Bu Acta'farda daima boşan
ma , hab~.ferinio mevcut olmasıdrr. 
Boşanma bavadisi olmıyan bir tek 
gazete görmedim . 

Gazeteler , İmparatorun idam 
karHrlaıını ve bunlann barbarca 
hareketlerini neşredıyorlardı . 

Bu taııblerden bin sene sonıa 
illı: hakiki gazde VeneJik'te inti 
~ar tlmiştir , 

-···· ... ·-
Üçüncü komiserliğe ter 

fi eden Polislerimiz 

Geç•n haziran ayı içinde şehrimiz 

Yeoi tayio edilen ve seçilen 
maliye kazanç tetkiki itiraz komis

yonu evvelisi gün Maliye daire 
sinde Reis Ali Şadi beyin reisliği 

altında ilk toplantısını yapmış ve 
komisyona gelen evrak üıeriode 

tetkikatıa hulunarak kararlar ver
miştir . 

Maarıfte nakille~ ve tayinler 

Osmaniye kausı istiklal mek · 
tebi baş muallimi Şaziye banımla 

inkılap mektebi muallımlerindeo 
Naim bey Zonguldak , Dörtyol 
kazası Gni Paşa mektebi muallım

leriııden Müslüm Kamil b.yio Ur· 
fa maaıif müdürlükleri emirlerioe, 

Maraş vilayelioin Esus nahiyesi 
baş muallimi Osman , Gök~uo 
muallimi Hasan , Kays.,inio De 

v•li muallimi Hakkı , K•yseri 
şebiryatı mekıebi muallimlninden 
Hamdi beylerle yine yalı mektebi 
muallimlrrinden Rubşau haoımıo 

vi•ayetimiz maarif müdürlüğü em 
rıoe verildikleri ve diğer vilayet 

1 re nakillerini istemiş olan Osma· 
niye kazası 7 Kanunusani mektebi 
muallimlerinden Saime istiklal 

ı Belediye intihabl 

1 İntihap encümenine seçilen-' 

\ lerin adhırı belediyeye 

bildirildi 

Şehrimizde mevcut yirmi altı 
maballeden seçilen elli iki zatın 

isimleri emoiyet müdürlüğünden 
vılfıyete verilmiş ve vilayet -
leden de belediye reisl.ğine gön 

derilmiştir . 
Bo zevat yarin veya pertenbe 

güoü belediyede toplaoarak iolİ· 

bap encümeniDe lazım olan miktar
da azayı kendi aralarından seçecek

lerdir . 

Karşıyakada 

Belediyeye ait barakalar 

yıktırılacak --
Karşıyakada Belediytye ait 

bazı barakalatıo hem oıanın man
zarasını çirkinl•ştirdiği ve hem de 
getirmekte olduğu varidatın az 
bulunduğu göıülmiiş olduğuodan 

b .. Jediye encümrniııce bunların 

yıktırılmasına karar verilmiştir . 

Belediyede devam 

saatları 

Belrdiyede drvam saatları şu 
suretle değiştirilmiştir . 

Ôglcden evvd 8-12 ve ögle 
den son ta 14· -17 ye kadardır. 

Oç aylıklar 

Maliyece tekaut, dul ve y•tim
leıin üç aylık maaşları ya•ın veri 
!terktir . 

Ekmek fiyatları niçin arttı? 

Bir kaç gün içiode ortada hiç 
bir sebep yokken ve Un fiyatları 
da eski vaziyetini muhafaza ettiği 
L - 1 • - • • • - ....... ---- ~1-- ... l r l ..... : .... i .. , 

kilolarına yirmi para zam edilmek 
suretiyle 6,5 - 7,5 kuruştan sa
tılmağa başlanmıştır . Vilayet ma · 
kamınca bu yükselişin sebebi hak · 
kında tf!tkikat yaptırılacaktır . 

Sıhhiye müdürümüz 

Bir müddettenberi mezuniyet 
le İzmirde bulunmakta olan vila
ydimiz Sıbhat ve İçtimai muAVe· 
net müdürü Doktor Hüsnü Muhit
tio bey dün akşamki trenle şeh
rimize dönmüş ve istasyonda mes· 
lektsş ve dostları tarafından kar-
şılanmıştır . 

Vilayetimiz iskan 

murluğu 
ma-

Seyban ve içe! vilay.rtleri is 
kan işlerinde çalışmak üzere ü 
çüncü sınıf iskan memurluğuna 

Kirmıt nabiytsi müdürü Sakıp bey 
tayin edilmiştir . 

- Birinci sahifeden artt• 

le meskun olduğunu iddia 1 

gaflet ve cihaletini gösteıd 
adama karşı verilmesi r 
cevabı; kelime ve satırlar 

bizzat vak'a ve hnkikatlarJll 
sız dili ifnde etmektedir · 
enaleyh biz bu yersiz laf~aı' 
cak omuz silker ve güleril · 
kü bu laf; müteveffa claııı•1 

din bir zamanlar "TorosııO 
sinde yaşayan insanlarh ı~ 0 

harsi alakamız yoktur ,, ta ye 
ki herzesinden farksızdır da 

* * * 
Iel•u aı meclisinin ıÇ~ ıy 

na takriben bir ay kalılr · 
sin açılması yn klaştıkça 
mahıfilcle faaliyet artmak 
bilhassa vatani maho fi(t(e it' 
aliyet gözle göıüııen bir 
her gün his olunmaktadır~ 
ka erkanı sık sık toplanaıt 
nuşmakta ve mecliste tuııı,.. 

d ... ı· tı yolu kararlaştırmakta ır • ı 

Meclis açıldığı tukıliıd~ 
1
'm 

ahedrnio meclise sevk edilit 12 

miyecrği çok mühim bir 

dir ve bu meseleyi şimdide' " 
tirmek mümkün değildir. 
ne kadar, bu günkü mrclif 
sının kısmı azamı hükuıneıe 

sup mebuslar istcle, efkarı 
miy•ye hürmet ederek ye 
mevkilerini diişünrHk Dl 

yi mecliste tasdik etmiye 
kuvvetlq mnhtt•meldir . 

Diğer taraftan vatanile'• 
ne pahasına mal olur~n oısııf 
ohedeyi kabul etmemek içlf 
ederse kan dökerek, ihtiJıil 

118 
mağı hile göze almışlardır· 

dilik vaziyet bu merktı~ •n 
Meselenin tavazzuh etmesi . • y 

ay daha b.klemek icap eıl1 

Himayeietf 
Cemiyeti büyük sünnet 

ğünü hazırlık•arına b:ı 

Adana llimayeietfal 
deo : 

Cemiyetimiz , Eylül içiııd' 
kadar yoksul ve kim•esiz ( 
sünnet eııirmeye karar verıııif 
buoun için büyük bir slinnel 
uü ıerıibine tPşebbiis eyleaıiıP: 

Fakir yavruları ıztıraplı d 
larında seviodirerek onlara ııı 

nıiyeı ve kimsesizliği unııll 
için Cemiyetimizce kentlileriııJI: 
naRıp hediyeler verilmesi kar 
rılmışıır . 

Cemiyeıimiz , hayırsever 
mızın do bu hususla yüksek 
yatına mürucaot ederek bu b 
lerin teminine iştirak pıfil 
rica eder , ~iinderile~ek oları 
yelPrin Cemiyet merlı.ezinde I 
lüue başlaodıj.tıoı arzeyleriz. •yk 

t ••c
Rezalet çıkaran bl l>iın 

sarhoş kıı 
1 

Kayserli Hamdi oğlu ~ 
Mezuniyetle şehrimize gelmiş adında birinin rezalet çık•rl"ı ın 

Mühendis Nadir bey 

olao vilayetimiz eski su işleri mü derecede sarhoş olduğu gör~•rlı 
dürü Nadir bey mezuniyeti bitmiş ve yakalaoarak haldcırda k• 
olduğundan Ankaraya gitmiştir . takıbat• başlanmıştır . 

Muallimlerimiz maaşlarını 

aldılar 
Tabança taşımald1 

moda oldu de yapılan üçüncü komiserlık müsa

baka imtihanında vilayet maiyet 
polis memuru Mahmut Ziver ve 
adli kısım mukayyidi 84 numaralı 
Ahmet beylerin kazanarak üçüncü 
b.omiserlıkleı e terfi cdıldikleri İs· 

tan bul rı fıklarımızıla okunmuş 
tur . 

mektebi muallimlerinden Makbule • İdarei hususiyece memur ve 
hanımlarla , Kürkçüler köyü mu- muallimlerimizio Eylül maışları 

' Siz Vanlı Hasao oğlu Melı.J t e 

Birlıkte komiserliğe lı:rfi eden 
Ahmet beyio kızı ve Ziver beyin 

o~lu da geçen seı.e ayni günde 
ve bir saat fasıla ile dünyaya gel
mişlerdi . 

Kendılerioi kullaru. 

allimi M. Nedim, Kozan kaza8ının dün tam•men verilmiştir . 

c.~~-ili köy~ ~ualli~i ~aver, Büce 
1 

Para cezasile cezalan
koyu mııallımı St lamı Rıza ve 
İsahacılı köyü muallimi Ali Rıza 1 dırılan esnaf 

adında birinin üzerioılc uı~\•r ii 
taşıdığı görülerek alınını~ ,e iier 
kında zabıt tutulmuştur . 1, 

0 

~ 111nııırımaıuıııııu1ıilDA111111'UUll11>1111 ı;ııımmmıı ,__ ... i bu gece nöbetçi 
~ 

!•be 
tudr 
ııııu 

beylerin de isteklerinin kabul 1 

olunmadığı maarif vekalrtindrn 
vilayete bildirilmiştir . 

§ Gazi Antep lisesi tabii ilim
ler muallimi Fahri bey şehrimiz 
erkek mnallim mektebi muallim 
liğine tayin edilmıştir . 

Keçeciler içiode fırıııcı Arif e
fendi, hamur ekonek çıkarılığıııdao 

1 beş lira ve formüle aygırı gazoz eczane 
İ Yeni otel civarıııılıı 

'•kt 
ille 
sal 

çıkar•n Salib efendi ile bu gazozu 
satan Abdulbadi efendi belediye 
eocümenlDCe üçer liı a pua cezaıi 
le cezalandırılmıştrr • 

- . r 

i
l Vatan ı•ezarıı>siJı 
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En güvençli 
• 

kazanç 
-14-

Yollarda uzayan zamanın sı- ı 
ntı!'ıoı çeke, çeke yürürken uzak 

onun hayalini seçiyorum, yü · 1 

ğim hoplıyor, hir köşeye gizle
orum. önümden mağrur a<lım 
la geçiyor. Arkasından koşu-
rum. 

- Hanım efendi. 
Başını çeviriyor, yaklaşıyoruz 

soruyorum: 
- Benimle arkadaş olur mu
uı? 

Sesinde açık bir hiddrl ve :ısata 
dl )'etle : 

ır - Ne münasebet diyor. 
Hafı( bozuluyorum . Rengim 

lyor, 

O münasebet ki üzer imde 
rnpatik bir tesir y:ıplıntz. 

- Ya öyle mi? 
- Evet. 
K .. sik, kesik gülüyor, bu gü

şlerde kalbimi tırmalayan bir is· 
za var. 

- Biliyor musunuz buna ha
li ham derlt-r, diyor.Nalla( oldu 
lnıiyorum galiba güldüm,o mü~ 
hzi h.tkışlarını üzerimcle geıdi
relc baştan aşağı beni süzdü · 

" sefıl bir dilcoçiye merhamet· 
o eziliyormuş gibi dudaklarını 

'ktü. Oolarda aşkımı barop e<len 
lim bir istihfofta gizli. 

- Görüyorsunuz ya buna sız 
• gülüyorsunuz. Gülünç olmak f e 
lcetioden kurtulmağa çalış~anız 
~a eyi olmaz mt ? 
Cevap vermeme vakıt bırRk-

•dıo ilave etti. • 

- Haydi azizim lütfen ı.;eki
' başlıdığmız maceraya başka 
rhaalar hile ar:ımayrn. Size de 

1111 da yazık olur. 

Parlak g<>zlerinde ruhumu ya
•ıı bir ateş ve k11lbimi saran bir 

yii muamması içimi titretti .. Da-
• söziihü bitirmeden ilk adımı 
lllış uzaklaııyordu . Harçıa bir 
atta önüne geçiyorum : • 

- Bir dakika. 
Fadat siz ne sırnaşık şey . . 

nız. 

Bacaklarım tutulmuş adeta felç 
lınuştum . Beynime kızgın bir 
•tran potası dökülmliıtü. İçim
e boğulan hislerin feryadı tüy-

tirni ürpertiyordu. . . 
Uu satırları lıayaederken ıçım 

c hali 0 f eryalların vahşi çığlı· 
eı nı duyuyorum.. İçimde annem 
i~ "lıyor .. Ağlaşıyoru~ .. 
d - Kalbinin nna/ıtan -
ıO .8 Kamwusani 

(YadeJlerde serseri bir hayal..) 
Kuduran tipinin altında yırh

a, yırtına can Vl"rtn binlerce mah· 
kun h•nç..relerini parçalayarak 

rlayan ııyan; azgın, azgın haykı· 
•yor. Duvarlara çarptyor, aks~
İyor, sokaklarda koşuyor, ialı 
or, kırılıyor ve gine durmadan 
•ylcırıyor. T ahiat hep böyle asn

Jı rca haykıracak zannediyorum · 
b inıağımda soğuk bır htifham 

~kılı: 
Kalbinin aoabtarı nerede ? 

11"".J Söyle, strtıua atılan her adı· 
. ""StJın ölüme \'ardığı ~imalayalarıll 
' llrlı tepelerinde mı ? 
• Sibiryada mı, kutuplarda mı? 

k · H' t Esrar ve korku memle eh ' 0 

tni , Tibette mi ? Afrikada, 
11nıyam ellerinde mi ? 
Canavarların hüküm sürdüğü 

tıl sız ormanlarda mı ? Söyle, önün 
~ ' en mukaddes maoevi mef~um· 
e ~ .' Üzerine ant içiyorum· Soyle, 

Rer kalbinin anahtarı Himalaya 
" olsa bile gideceğim. Ruhumd~ 
Mıeonem ateşlerini söndüren hır 
Udret var .• O dağları eritecek. 
~Utupları yıkacak 1.. 

Ben meşalemi Prometeden 
t'ktım. O biç söner mi? Söyle, 
İllerde destan olan bin bir gece 
salları diyar111da,Huda mabetleri· 

ııin kalın duvarlar1 arkasına mı 

sakladın kalbinin anahtarını ? 
"Kiyomtel,. ibtirasilc, "Hergül,, 

gihi mabetleri harap edeceğim .. 
Söyle, öliimleri mahvedecek vab
şetlenn gırtlağına sarılacağım Afri
kada mı? 

Fakat bunlar, yadcllerde ser 
seri bir hayal.... 1 

Yat, uykuya mahkum zavallı 1 

fani yat 1 j 
Burnumda sevdamın kolcusu l 

tüt,., tüt" uyuyorum .. Dudaklanm
dao yaştığa cılız bir kelime dökü· ! 
lüyor: 

Ne olurdu sanki sevseydin? 

§ Sabifeuen başını kaldırdı . 
Göksüı ün daraldığıoı hissediyordu. 
İçini ç,.kti ve söylendi : 

Evet böyle olmuştu . Karan 
lıklan sırhma o gece çekmiştim . 

· .Mabzua , mahzun başını salhya 
rak tekrar hatnaları arasına ka
rıştı . 

- Mavi + Siyah - x -
23 Şubat 

Seuyil i d11daklcır11ıdall alwarı buse 

Sahnedr acemi bir aktör tü
redi . Rolünü bile <"zherlcmemiş 

onunda süflörü benimki gibi ha· 
yal . Fal sol arını arsız bir pişkin

likle allıy.ııak jestl,.rine kuvvet 
vermtığe uğraşıyor : 

- Azizim oouola rıişanlıyım . 

Mamafıh aranızdaki münas~beıi 

öğreııirsem lıüyük bir f, dakarlığa 
katlanırım . 

- .Münasebet sıfır , diyorum . 
- O halde beyhude üzülüyor 

sunnz . 

-Doğru. 

- Yapmak istediğim fedakar · 
lık şimdi size düştü . 

- Teşekkür edf'rim birader . 
Aldandığımı atlahldığımı, anlı

yor . V abşi bir zevk duyuyorum . 

- Aıiıim ıunu unutma ki : 
sevgili dudaklarınClan alınan buse 
rubun sevda kutbunun mavrasmda 
emsalsız heyecanlar yaratır . 

Arkasını getirmeden act!mİ ak 
tör abhyor: 

- Dostlukla ondan ge,i kal· 

maz. 
- Belki , lakin dikkat et . O 

dudaklar bir gün sana bakHfo:t saç 
ma11n. 

Acemi aktör muvaffakiyetin
den emin sahneyi terhJiyor . 
Bir grup dekoru içinde yalnız ka · 
lıyorum . içimde bir kahkaha seli 
akıyor , İzhrap okları ıçin . için 
ruhuma hatayor . 

Atkın felsefesi hicrandır . El
veda meserretlerim 1 Elveda du · 
dakların sahte süsü olao:tehessüm · ı 
~er ! Elveda hayali saadet 1.. 

Elveda ... 
Vücudumda soğuk bir ürperiş 

var , Gruba gömdüğüm sevgili · 
min mrz~rından dönüyorum . Yol 
lar karanlık .. Viranelerde tüne 
yen meşum baykuşlara beıı zedim. 

" Küstah , utanmazı.değil mi? 
Öyle olsun sevgilim , öyle ol· 

sun .. işte kurtuldunuz !! .. 
Kutupta hararet arayan meczu· 

buşum ben .. 
§ Merdi"Venlerden yukarı ko · 

şan ayak. ıeslP-rirıio kapısının önün
de durduğunu işitti. Kim olduğunu 
görmek için döndü ve bekledi .. 
iki daldka geçtiği halde kimse 
girmemiıti . Merak etti . 

Ayağa kalkacağı sırada kapa 
açddı . Mehmet koıaınk yanına 
geldi gözleri gülüyordu · 

- Muallim bey m;ijde · 
- Ne var çocuğum ? 
_Müjdemi verirseniz söyle 

rim. 
Tekin çocuğun elini arkasana 

sakladığını fark etti . 
_ Ne var canım söylesene ? 

-Sonu var-

Aydın incir 
müstahsilleri 

· Milletler cemiyeti 1 İc borclanmanın son 
' . . ( C) serisi 

. Bulgar, Macar ve Avus- 1 de satlığa çıktı 
Bir rapor hazırlıyarak furyanın mali vaziyetini 1 • 

Başvekil Hz~~erecekler tetkik edecek i Bakır~ ~avuşmak • ve zengın ol-
Aydın: 3 (A.A) - Aydm incir CENEVRI~~-;-( A.A) _ l\fil- İ, mak IÇID bu tahvillerden &IJDJZ miistabsillninden büyük bir t>kııeriycl 

letlt>r cemiyı-ti mali komitesi Bul ., fırka solonunda toplanarak fiyat dii· 
şüklüğü hakkında uzıın boylu görü~-ı garistan, Macaristan Ve Avustur. 
müşlerdir . Toplantı geç vakıa kadar ya mali vaziyetioi tetkik edecek 
devam etmiş • neticede Başvekil Is tir 

% 5 faizli ve % 2 ikramiyesi olan bu istikra::ln son lertlbi de. 
evvelce lhrac olunan A ve B serileri gtM ayni hak ve lmiiyazları 

havi beheri 20 lira itibari kıymeile , hamiline mnlıarrer 200 bin 
lahvilclen ibaret olup , tam talwllln 3 le birini temsil etmektedir . met paşa hazretlerine bir rapor rnk· 

dimine karar verilmiştir . 

Diger incir m ıntakalarmda da 
müstab!'oillt-r toplanarak piyaoa vazi· 
yetini tı ıkik etmekıedirln . 

Uzak şarkta 
Japorıl. · r,Rus şimendifrr me
murlar:ını serbPst bırilktılar ı 

... , .. 
Kalrnrov:ık : 3 ( A. A. )-'•TaK,, 

ajansı bildiriyor : 

Har hinden ah nan malfım ata na· 
zaran Japon jqndnrnıası tevkif edi· 

Sofya<laki milletler eemiyeti 
komiseri vazifesine hitam veril· 
mesini istr miştir . Mumailcyhin 

ıstifası Sofyada milletler r miye
ti f evkaHide komiser l iginin de.va 
mıoa lüzum olup oJmad ığı mrsa
lesini ortaya çıkara<'aktır . Bul-
gar lıtikumetinjn ilgası tcrdh et· 
tiği. komitenin işe Cen. vro ile 
Sofya arasında Lir irtibatın mu
hafazasına mütemayil bulunduğu 
bildirilmektedir · 

Komite lıamillerle hilitilaf 

Bu tahviller . kanun mucibince umumi vı~ mıilhak biitçelerle 
idare o/uman daire ve müesseselerce , vllô.yetler hususi idareleri 
ve belediyelerce yapzlacak müzayede, münakasa ve mukavelelerde 

Leminal olarak ve hazinece satılmış ve satılacak olan milli r.mldk 
bedellerinin tediyesinde itibari kı!Jmell~rl üzerinden baıabaı kabuı 
olunur . Tahvil ne kuponları ile ledlyelerine müteallik evrak ve 

senetler, faiz ve ikram/yeler ve diğer muamelder istlkrazm tama
men lif asma kadar her ltirlıi rüsum lle vergiden muaftır ı 

% 5 f alzden başka , senede iki defa yapılacak keıidelerde de 
kazanan uumaralara ayrıca ikramiye uerilecektfr . 

Adana Borsası Muameleleri 
Avusturya istikrozının tahvili me- ---------,,..-----------
selesiyle de mesğul olacakt ı r. Bu Kilo Fiyatı Saıılan Mikdar 
istikrozı tekeffül cdeo dt:vletler C 1 N S İ En az En çok 

lerr.k İ!'olİc ·vap esnato;ında işkenct•ye 
maruz ıntnlan iki şimendifer we· 
murunıı tahliye etmiştir . Bunlara 

işkence· yapıldı~ı doktor muayrnesi 
iizrrinı· 29 A~ustosta tutulan iki za
hıt varııkasile sabit huhmmaktadır . 
Yaraları ağırdır. 

faizlerin tenzili için 1932 tarihli 1 p A M U K ve K O Z A - __ --__ ı 

ı _ _.K. S. _ ::K=. =,;;;S·~=l=====K;;;ilo=====-=1 l İngiltere, Fraosa. talyo., Çckos· =;;K.:;;-:a"-'p=ı=m=at:.lı==p=a"'"'m=u""k~--=-ıı= 
I lovakya, Belçika, Holaoda. Nor- Piyasa parlağa ,, 

llıırhin : 3 ( A. A. ) - Japon 
asker k 11 vvetlc>ri geı;f'nlerdt"ki demir
yolu fac·iıı .. ıno r;ebep olan haydutları 
knşatoııı~a muvaffak olnıuşlarrhr. 

Roma : 3 ( A. A. ) - Regime 
Fasciı:ıta gazrtf'Sİ Manc:uri şimendi
frri lıııkkuıdaki Sovyet ihtilafının 
uwnşeini izah ellikten sonra diyor ki: 

DevlNlnio ı'.\foskova Vt- Tokyo
da nıiişterc>k Lir teşebbiist~ buluo· 
malan hakkında Fransadan çıkan 

bir tecriihe teklifine rağmen İtalyan 
diplomasiRinin her bal(fo hu kalıil te· 
şebbiislnin Loş şeyler oldoğuno dair 

olan M. Mus~olioinin düsturuna ria
yet etmesi faydalı olur , 

Amerika bütçe mü
.. dürü 

veç, İsveç, İspınıya ve ls, içredir. ~ Piyasa temizi •• 
iane I 

Macaristan iane il 
EksprP-s 
Klevlant 

Yeni intihap hazırlıkları 

33 3·t 

- Beyaz 

Budaprşte: 3 ( A. A.) - Kii- \._.;;;.S_,iv_a_h ___________ ~~---"'"----------t 
çük c;ifçiln fırkaınnın hükumet fır-
kasının da muzahnetine mazhar ol· 
duğu bildirilt>n intihabat iııHihata 

proğraıııt şudur : 

Ekspres 
Iıme 

Yerli "Yemlik .. 
.. ..Tohumluk., Yaloız şehirlerde tatbik edil

mekte olan gizli r~y usulü ~ehirler 1 
haricine de teşmil cdilt-cekair. Par- ......,,=---.--...,,,--=------.-"n'"---.-'i"""-------------1 

Bu~day Kıbruı 
Jameotodn on azaM bulunan fırkalar l-~~~~Y~e~r~li~--1-~~--·ı-~~-~-t-~-------1 
namzM ~s~rmek hakboı haiz ol~ 1 ~-·~·--~M~e-n~~-0~e--ı-~---ı----~ı---~-----~ caklardır. ller müotehip rey verilen " 

Arpa 
mahalde altı sene ikamet etmiş ol· Fasulya 
duğuou iııl>at edtceklir. İşsizler gibi Yulaf 
her hangi bir muavenetten istifade Delice 

tayin edildi lar iotihap listelerinc.Jeo çıkaralacak· Bakla 
lardır • Sise m 

etmiş olanlar hayırperver mahiyette j •~=K~u=ş~y~e-m-i~---~~---·--1--~---~~--------~ 
istifa ~Hi V~ yerine M. Bell ' her lıon.!!i bir muvakkat vazife alan- ı-.;;.:::ı..:~=;-----,a---·--1------1----_,....----1 

" Keten tohunıu 

Nevyork : 3 (AA) - Bütçe 
müdürii M Douglns istifa etmiştir. 

Muhafazakar Demokrat olan mu
maileyh doların istikrarına ve büt 

çenia tevzioine taraftar idi . 

M. Rosvelt Reisicumhur oldu· 
ğu vakıt bunun faal mesai arka 
daşlınıga etmiş olan M. Douglas 

Londra konferan11 esnasında Do· 
lann istikrarı Reisicumhur tara
fından ret olunması üzerine nüfu · 
zuou kayıp etmiştir . 

Hayt Park (Amerika] : 3 (AA) 
- M Ruzvelt bütçe müdürlüğüne 
M. Bell i tayin etmiştir . 

M. Bell 1911 denheri maliye 
memurudur . 1918 denlıeri de he
saplar komseridir . 

Reiaicumhur bundan evvelki 
müdür M. Duglas ile müdür mua-

vioi M. Loveryolo istif aluını k• 
bul etmiştir . 

M. Henderson 

Dünya vaziyeti hakkında 
beyanatta bulundu 

Sosyal demokrat matbuatı irtica 
diye tavsif ettikleri hu projeyi pro
testo etmektedirler . 

Sofyada patlayan bombalar 

Sofya : 3 ( A. A. ) - Bulgar 
ajansı bildiriyor : 

Sabık harbiye nazın ceneral Ba
karciyc>f ile ı:ıabık erkanı harbiye 
nazara ceneral Mariokofun bahçelt-
rinde iki bomba patlamışsa do hiç 
bir zayiat yapmamışt r. Buolarm sa· 

dece oümayi§ için konulduıtu ve 
biç bir zarar veya insanca zayiat 
gayesi kastedilm••diği anlaşılmaktadır. 

Esasen her iki ct-neral du Sof· 
yada değillerdir. 

Sovyet muharrirler 
kongresi işini bitirdi 

~-........,__._ __ 
Moskoya : 3 (A.A) - 17 Ağus· 

tosta açılan Sovyet muharrirleri bi
rinci kongre-si mı>saiııini bugün biıir
miştir . Kongreye 52 millet.-. ınrrnmp 
591 murahhas İ§lirak etmektedir. 

M. Barto ile M. Titüles
ko görüştüler 

! Paris : 3 (A.A) - M. HtJrtu ile 
Hamp5uire : 3 (A.A) - M. Art· M. Titült"sko iSğle yemeğini birlik 

ur Henderson şu beyanatta h11lıın- te yiy.-rek mühim noktainazar te 
muştur: alilerine başhafı devam etmiıler-

Sulb ne t~slihatla • ne askeri itti· dir • 
faklarla • ne de gizli muahedelerle 
temin edilebilir . Egc·r milletler kıs-

Amatör işleri 

1 

-
, .... Salih Efendi 

Liverpul Telgrafları 
3 I 9 I 1934 

Santim 

Vadeli 
~ 

Vadeli 

Hazır 

Hint hazır 

Nevvork 

UN [ Vergi dahildir . J 

Kambiyo ve Para 
İş Bankasmdan alıomııtır. 

K. 
Iiret " ltalya ,, 

-
'.Ranmarlt "Alm-an .• 

ı- IFrank"'Franaız,, J 

=i Saerlin "los:iliz.. 
Dolar ••Amerikan •• 
Fraok "leviçre., 

Adana Erkek muallim mektebi 
mUdUrlüğUndan 

ı-

Mektebimiz için Hereke f abrikast mnmulatından ( A. 8. S. 4. P . ) 
markulı nümünesi iJaremizdo mevcut ve evsafı münakasa şartnamesin
de yazılı 650 iln 700 m"tre kumaş 21 A~ustss 1934. tarihinden itibaren 
20 gün mfülJetle münakasaya konulmuştur . lhnle<:ıt 10 EylUI 1934 Pa
zartesi günü saat 14 te Maorif müdürlüğünde yaptlacakttr . Taliplerin 
nümüneyi ve şartnameyi görmek üzere mektep idaresine muracaatlRrı 
lüzumu ilıln olunar . 4447 21-26 - 31-5 

r 

Viiniş 
MENSUCAT FABRİKASININ 

ERKEKLERE MAHSUS 

. KOSTÜMLÜK - PARDESÔLÜK KUMAŞ larınm 

kançlık • şiiplıe ve itimatsızlıkla ına· 
lul ve silahlı olarak kısım kısım ay· 
rıhrlarııa crgeç tıir felakt•t vukubula· 

caktır • Sulh ancak milletin hakem 
silalı~ızlouuıa ve sulhun muhafazası 
için milletlt>r cemiyeti tarafından tesis 

En Kısa Bir Zamanda 
1 Yani Kartalalara gelmiştir 

lla · 1 Satış yeri-Güzel Adana Pazarı 
zırlamr . 

edilmiş bir sistemde kendi emniyet· Foto Coşkun 4381 

lerini Lulwagu teşvik edildikleri ~k· ~~~~~~-~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~· ~·~~~~~·~~ ~~· ~~ 

1 
1 

ıs - 26 
dirde temin edilebilir • 



!"7 1 ife : 4 ( Tiirk Sözü ) 

J;;.Y• EL.EN 
11Azazu 

i~iNiZ ~~~~ 
va: 

HER YERDE ARAYINIZ 

F' 
. KATf:(ISIZ <./? ~- ~ 

SAFI ŞEKERDEN S!C!JHLl/RDJ/ MiDE ve .. 
oe 

KAVAOELEN: 81, !RSJJHl!JRIN~ZJJ ÇOK 
5UYUNDAN DIKKFIT ETl1EJ( LllZ/11/J/R. 

• 
YAPILMISTIR ·. ~, BUNUN /Çl/N KORKMnORN 

(( NRYRDELEN GRZOZUJ> irıi;ız 
• • • t 

·0~ HEM SERiNLiK l/ERIR Hfit'l-
DE BESLER. 

Türkiyenin en eski, en kuvvetli 
ve en ileri D E R i fabrıkası : 

Sümer Bank Beykoz Deri fabrikası 
İlle df'f • olarak Pİ YASAYA DERİ SATMAK ÜZERE ISTANBULDA bir büro açmışttr. 

Her neol ytiz derileri, küselc, yarma, rldivenlik ue gıidcri mub<1!JllC1s1 
için bıı lniroya ımiracaal olmmwlultr . 

dr•• : fstanbul-Sirkeci - Sanasaryan h•n yanında No. 36 Telgrafı BEYKOZLU lstanbul-Telefon 22832 
30- 2 t-6 4480 

,. Gazetemizin 
Abone ve ilan şartları 

~~------·· ~ 
3 Aylığı üç, 6 aylığı altı , yıllığı on iki liradır. 

Türkiye hariçi için ~u 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 üçüncu ve dör

düncü 5p,hifelerde her satarı on kuruştur. Rek
lam rıı-...ıiyetindeki devamh ilanlar için ayrıca 
pazarhk yapılar ve en ucuz bir fiyat istenir . 

Muhterem halkımıza müjdeler 

ECE SUYU 
&atlığa çıkarıl ı 

Hakikaten bütün suların Rcosidir. ( *) Aınanus doğlarının yalçın ka
yaları nrasındnn köpürerek fışkıran bu cok kıymetli suyun asıl adı 
"Ayran ha~ punnrı .. ıliye ön'r.ılmış iken sıhhat ve ictim:ıi muuvenot 
V.kAJ&l celtl88t tahliltlen sonrft bu suyıı '' RUH ,, ismini uyğ•ın ve ya -
kışır görmüştür . Veklllet celilenin resmi raporu aşağıda yazılıdır . 
Mulıteıem halkımızın ıuezkilr resmi rapcru bir kerre okumaları kt\fidir. 

ECE suyunu bıiyij.l Lir İştiha ve lezıe,le içecPksiııiz. ECE suyu . 
pu hir dcf1 içtikten rn başk& suları behenıehol nutncaksınız . Çün -
~ü cidden latif, hafif ve temizılir . AJnİ znmanıln ~·ok lıozimliılir . iki 
ı ' zarfında Acık mok isterseniz yemo'kle hero her iki kod eh ECE i~·iniz 
kafıdir . 

TOPTAN SATIŞ 'YERi : Yağ Cami civarı11Ja hfllkecilor kıır
ışısın<la ( ALI NASiBİ ) Eczanesi yanındedir . 

Ceyhanda satış yeri : MüskirHt bnyii Yusuf Ziya rfontli 
M~rsinde ,, ,, : :Mustafa Yunus ve kardeşler 

Yetmit bet kiloluk büyük d•m•c•n• yUz yirmi - 120 - ku-
ruttur . . 

Ece TıirJ,çe kraliçe 2_2 

Seyhan Cumhuriyet müddei umumili· 
ğinden : 

( 203 ) lir o 94 kuruş ~ cşifli 
Seyhan merkez lınpislınnesinin mü
dürlük dııircsindl' iki h~Jtl pnzarlık 

surotilo ynptırılacaktır. 
8- 9- 934 tarihine mus9dif 

cumıırtPsİ giinü saot 15 de 8eyhan 
Cumhuriyet müddei umumilik ına
komınlla toşokkül edecek komisyon 
tarafırnlan pazarlık surntile veri
ll'Cf'ğinden toliplerin yevmi ihalelle 
Cıımhuriyl·t miııhfoi uıııurnilik ma
kıımında hozır lıulunmalnrı ve ko 
ifnnmcsi ile şartnamesini gö•mı k 

iiıoro lıer giın hapishane miiılür

lüğü·ıc miıracontlnrı ıltln olunur • 
4496 4 6 

jçayırbağı ve reka-l 
bet rakılan 

Sonelor<lonbf'\ri ht:rkesçe ma
Inm olan l\onyanın Çnyırbıığı vo 
rekobct rokılorı uleyhino bazı 

kimse.erin propoğanJn y3prnakto 
oldukları işidilmiştir . 

li'azln söz ve fuzl rckli\ına lıo 

Ctit görmiyorurıı. Mrzkfır rakıları 

hor hnyidcn ve umumi satış yor · 
lorindcn olan muhterem halkımı
zın mühür iizerinıhıki ( Ç ) harfin,. 
dikkt buyurmalarını ve umumi 
yt•rlerde İ\·ecekleri znmAn şişeleri 
yıınlar:nılo açtırmnlarıııı rica ctlo 
riııı . 4470 7-8 

Mtisklral h_' .. ' v .. "----

iş evi 
Evde hizınt't rtınek i{·in Kadın 

vo Erkok lıizmol~·i~lmlur, Ev icnrıı 
verir ve satar , Süt tıO'lO ve işsiz
lere iş hulur . 

Bu gibi işleri gördürmek iste
yenlerin adresimize müracnııtlıırı. 

Ahidin paşa caddesinde 73 
numornlı ynzıhıınede 

komisyoncu 

3484 Me/ımel Ali 4-5 

Tashih 
30 Ağustos tarihli nüshomızın 

dördüncü sahifesinde defterdıırlığa , 
ait ildndn Şahin ağa karyesinde 1 
hazineye ait emlakin satış giinii 
13-9-934 yazılacağı yerde seh
ven 13-8-934 yazılmıştır. 1'ns
hihen ildn olunur . 

Bakım evi iDare Heyetinden: 
Açık teşckklir 

Bokımevi ihtiyacı İçin lfocı Ali 
köylirıden Abuzor Ahmet ağa 376 ı 
kılo buğday teberru etmiştir. Ken- , 
ılilerino n~·ık<·n tcşekkiirlorinıizi su-
narız . 

Gaip mühür 
Bıınılon on gün evvel miihriimii 

koybettim. Mezkur mühürle kimse
ye lıorcum olmayıp Y"nisini nln
coğın11lon hiıkmii knlnı:11hğını iltln 
eylorim.4498 Snlih oğlu Ali 

zevceın 

Şerif 

hizmetci kadın 
• 

Evılu iş gl>recı•k lıir hizrnol\'İ 

k:ıdın uranıyor . Mntbnamızıı mü
racootlorı • 

Adana erkek Muallim mektebi Mü
dürlüğünden : 

Mektebimiz talebesi için 225-

1 

1 

FOTO 
COŞKUN 

'' Agf a ,, filmlerinin her Ç 

lHinuacu meşlıur ( ı\ <; FA ) filnıleritılll 
::esi bulunur. Fiyatlar. di,</er bıilıi11 marka/ar 
dur . 

Amatör işleri en kısa zam• 

Atölye fotografları, vesika resimler~ 
dismanJar. 

Tafrbt•tfrn ftın:lltillı ltı· 
rlfe ile licuL alımr. 

o•o 
FOTO CO~KU 

Y n~ Cnmi Ci\·arı 

Reçetelerinizi mutlak 
Eczaneden yaptırınız 

Kolunya , lavanta , podra ve sair 

Yeni Eczaneden tedarik ediniz . 
Y rni Ecznno : Sor , tnmiz vo ucuz ilt\ç satnr. 

-4468 8 

------------------------------------------~ 
Muhterem müşterilerimizin nazar. 

250 dft iskurpinle 225-250 ta· l•ahrikaınızın Conlıyeto geçtiği tarihten itibaren pnmuğunuo 
kıın ı lbisonin dikişi 22 Ağ-usto~ yukıırılım ulanlnrn aynen, anburdıın nlaıılorn bir kılo pamuğıt 
934 tarihinden itıhnrcn 20 giin ~·İKit verınPkte iJık. BunJan sonra tin nyni ekılJ., harckPt oıl• 
miıdılct\e münakasaya konulmuş- urz ve iltln cylor:z . 4497 Kokinaki fahrik rısı ı1' 
tur, Mumuneleri görmek ve şeraiti 4 - 6-9 Flal>ip 
anlamak isteyenlerin lıer giin mck- --------------------
tep iJaresİM ve ihale günü olan Tarsus American College 
ıo EylUl 934 pnznrtosi günü tle Amerikan Erkek lisesi 
snot 9 da teminııtlnrile birlikte Tedrisat t l'eş. Evvelde Laşlnr. . 
Maarif müdürlüğünıla toplanocok Tom devrt>li Lise olthığu Maarif Vck~Uetinco tasdik e<lilmi9tır 
olan komisyonn müracaatları lü- C"· İııgılizce, Frnnsızcn okunur. Ticor .. t dersleri vnnlır . 
z ıı ınıı ildn olunur . 4452 Loyli ücret 220 lira, nolıori ücret 40 lirııdır. Knyit muııınel 

22 27-2-6 pılmnktodır. 4488 2-4 

· 11 YILLIK 
• 

EOer ı,ıerlnl 
de intizam •r1yo 
sanız, hem 11cufl 

hem gUzelJı y•~ 
brmak lstlyors•" _ .. 
n•z TUrk SözUn• 

mUraac•' 
ediniz. 

Umumi neşriyat 

Melımel NureLllıı 


