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•• •• Yunan elçlmlz 
Ru t'n E rrf h(')' hakkında unan 

ınıııbuaıı çok ııliika 11 ııdmı-ı ma
koleler )AZt 'orlar . 

ıs 

Gazi abidesi yapısı çabuk ileriliyor 
Gazi abidesi ilerliyor 

bidenin kaidesinde kullanılacak Toprak
kale taşlan hazırlanmağa başlanmıştır. 

'ki Türk sanatkarının başarmakta 
oldnkları bu abide ' göksümüzü 
kabartabilecek bir sanat eseridir. 
ırımızda Gazi Hazretlerinin 

nıına yapılmakta olaıı hü) ük 

bidenin Toprakkal'adan taşları 
J taııbuldan da mermerleri 

imi tir. 
Tamnmiyle yerli anatkirlnr 

rafından }apılmakta olan bu 
bide Tiirkiyeniıı en büyük ' 

güzel fi.bide i olacaktır. 
Abidenin proje imi} mar Ah· 

nlll\lı Ziya beydir. fiymuri ak· 
oııoı da kendisi yapmaktadır. 
eykeller, Hcykeltrnş Hadi B y 
tafınclnıı yapılmaktadır. dana· 

• büyük bir parkın orta ına ko 
cık olan hu e ~rin iiı,.rind 
h lu·ykel \atıdır. 

llc} ııellerden birisi Gızi Haz· 
tlerini temsil etmcktr, diger· 
ri Adananın kurtulu:.unu gös 
raı ktc<lir. 

Abidenin öaünıle büyük hir 

mermer hanız 'ardır. Ha' uza 
u, eliile halimle akınaktıdır. 

Toprakkal'adan getirilen ko· 
yu ze)".tuni renkteki Bazalt ta la 
riylc de Abidenin merdh rn ' 
.rka ak amı yap1lmaktadır. 

l lenmemi,. ocakt n LioLir 
mOşkiiltitla Tiirk i çiler tarafından 
ç.ıkarttırı)aıı hu tı)nr ) ine a ni 
ustalar tararrndan hii) iik hir ma· 
haretle i lcumektedir. 

Abidenin en k raktrıi~ıik ci 
heti sade ve temiz hir çizgi içirı 
de nı ksadı deıbal ifade edelıil 
nıe iudedir. 

'anat~urlır Abide)i Adana· 
um kurtnlu giinü olan Ut Ka 
mmu aniye yeti~tirmek için Ç• • 
ltşıııa ktadırlar. 

Türk snuatkftrları tarafından 

Türkiiıı asıl ruhuna U)guu olarak 
) apılnn • hi<le _Beıı kaııurıu auiıle 
merasimi açılacaktır. 

eniz müzakereleri kesildi 

ralanndaki anlaşamamazlığa çare bu
amıyan devletler müzakereyi kapadılar 

------· 
on bir ümit Japonyadan beklenen 
cevabın müsbet olmasındadır • 

LO UH A : 17 ( ) - 1 u 

it renin deniz konuşmalarımla 
utna sıt bir hal tarıı btılııınk 
u Japon}aya yopmı oldu~u l 
kJiflcrin cevabı Tekyodan Jn-

11 h~ycti murnhhnsasınn gel 
ittir . Ht)r.t bu r \abı tetkik 
nı kt dir 'c Lir knç güne kadar 
tilizlcı C bildire "Ckti r. 

l oudra mal11filıııdc hakim 
n kouaata göre im ce,ap mü 

nelerin mü bet bir :ucti e 
rcc gini ümit ettirectk malıi
tt d ğildir . 

LO D B : 17 ( } - J a· 
ll lıiiklimeti ıerafmdnn Jnpun 
Jeti murahhasa ıoa hlimnt gön· 
rılmediğiııc dair Tokyodarı g •· 
bıber üz riııc deniz oılizakc 

eri dLiıı duıdurulınuştur. 
«;en lınftı Jııgilizler tarafıodcuı 
Ulın unllrre Japonynnın re 
t' \ahının ah H)A c11 ıım· 

au t\ vel alınması ihtimali yok 
İdir. yoi suallere meriknlJ· 
Japonlar nokta) ı naz rlarınJ 

dirrn den en <'I cc \ aplaıım 
•lirmi) ,reklcrtln . Binacnııle) lı 
zakcrf'lcr tlföt gün ieincle dur 
ftur . 
llaher aJıoılıırrnn gii•c Japoıı 
aLıtıın geı· kalma ı Tfio 1'a 
C inde ııol ta) ı ıuızar itilfifı ol 
11•ndarı<lır . 
\ . l 1G1 O : IH ( . ) -

lldra d ııiz görii mclcrinin bir 
lİ<• }C 'ara ah'l ümüdü burada 

0~ lır. Zira Aoıcriku he) eli 
rabba a ı J a poıı) anın i tccligi 
l\at lıakkıoda bir karış bile 

gcdlem meğe kanır \ermi tir. 
Dnhn ~imdirlen \ a,.ingıon anlı .. -
mı ı fe lı tlildiği takdirde huna 
kar ı nlınacnk tedbirler dü ünül· 
mckt dir . f. Örman Da,; ;u 
J lal a 'e Fıaıı n ile dfüt tarnflı 
hir anla mn derpi ed hilecegi 
\C Japon}anııı deniz mü 8\atı 
i l«"mektcıı arfıuaznr ctti0 i tak· 

dirde ileri le lıuua i~tiuk edt.bi
lccegi Lınkkıudaki telkini alaka 
il karşılnıımalitadır • 

-·······---
Amerika da 

Müflis bangerlerin 
muhakemesi 

~IK G : J7 ( ) - n· 
uıuel iu uli ile uc· ortaklurıurn 
ınulııkcmrleri hituıek üztredir. 

)uri heyeti apn 22 sinde miiza· 
k relerine başlıya aktır . 

M. Yevtiç 

BH,(,I' AT: 18 ( ) -
) ugo hı ' p lıaı İ<'ı) e ı .ızı rı 2 
'\ ., ıiç dun ak am :cııe\ re)C hn· 
re ket et mi tir . 

Mücadelemi başlayacak? 

BOKR 1 ~ : lB ( . \ )- • ko 
da i ine ait olarak bazi ylik ek 
nlı İ) etleri rn u lukln '"üplıcli 
gü-teıcn raporun rıc .. ıi üzeriııc 

milli kli) m f ırk o 1 'l'atare ko hü 
kfımetinc k r ı nmon ız lıir mii· 
rıdele}e gıri m • da\ et edil 
miştir. 

Ulu önderimizin 
öz bir dileği 

1 Dost matbuatında tezahur 
Ankar : 17 ( .A ) - iathuat 

umum mtidiirlfığunden ıehlig olun· 
muşııır : 

Gazeıelerde öz TilrkçP. > ozılarm 
l>n makalı• )erinde höliinmedeıı H 

öı,.ki liılcre atılmadan azılmo mı 

rei icumhur gazele ahilıi arkodo11 lor· 
dan dilem kıedir . Gazcıeuin en ho· 
ındoki öz Türkçe ) ıızı siya i lıo ma· 

kale olacağı gilJi gazetelerin dil İn· 
kiluhıua ) ardım olarak ) azdıklıııı 
örnek ) azılar da olabilir . Jlu diizc· 
nin gazctderdc en uzak )edi gün 
içinde ha liyabilcccğini rei icumhur 
arkada lorıoıo özeninden beklemek
tedir • 

Bir tebrik 
ve cevabı 

NK n : 17 ( A . A ) -
Belçika Kralı Leopold hnzretle
ı inia ye\ mi malı u lnrı müna e 
betiyle Hei icumhur hazretleriy
le müşarunileylı K,aı lınzretleri 

nra ında ı ağıdaki telgufl~r tea· 
ti edilmi tir . 

Ye' mi mahsu ları müna ebe. 
tiyle zatı ha:i'metanelıırine en sa· 
mimi tebriklerimi 'e ıılı i aa 
d tleri} le Belçikanın refah 'e 
ikbali hakkındaki temennilerimi 
unanm ., 

Gazi M. Kemul 
Vaki tebriklerden \e nıemle· 

ketin hakkındaki temennilerden 
dola) ı zatı devletlerine le!ickkiir 
ederim . 

Marsilya 
Faciasından sonra ... 

-
Ctrıevrt: 17 ( . .) - 111'-

ilya uikn tı ıiyo i Cl'plıelerinio 
ruzoamtyc kooulmısı hakkında 

şimcli)e kıdar Yugo la\)a tora· 
fıadan hiç hir le:tebbU \aki ol
mamı lır. 

Londra: 17 ( . .) - BeJgrat 
talıkıkatının oıtaya çıkardığı 
me 'uli} etlerin Hlletl r "cmiye· 
tinde menuubah edilme i ta ., 
'u u hurada ibtiyatla karşılan 
maktadır. Zira bunun vrupa 
}ntı ma ına zarar \Cıcbıl cck bir 
gerginlik te\liclıne mii ait müfrit 
n şrİ)Olı )Ol aça o rıodan korkul· 
maktıd ır. Buna nıuknbil Pu li· 
çin idılia ma hUyük bir ehkmmi· 
)Ct atfedilmekte \e Homo lıükfı 
metinin adli tahkikatı i) i bir ne 
tice ·e 'u uliiııii temin ·~in buna 
muhe lef et etm i temenni edil 
mcktedir. 

Pari : 17 ( . .) - ) ugu la\· 
ya · cf reli K ra 1 lek aııclrıo } ü 
ziinüıı kalıbını Pariı ı; hrinc he· 
di) e etmiştir. 

I0/12/931 l ınlıiıulc ~ok kula 
b.ıhk bir halk im kalıhın ömm
dcn ge~ecektir. 

lngılterede 

Bir tersunc nakli meselesi 

LU IJHA : 17 ( A ) \ lo 
\ i~ tor .rne itlin uak lirı dair ka· 
ti kArnr alıudı •ı lıakkıntlıki şn· 
) ialor duo i)a i mılıafılcl\J hir 

• k oıiinııko [ara me\zu olmu 

tur. Diğer tnroftun hurhiy ııa.-.ı· 
rı ı. Vohiç ter an iuin tonruz 

1 ıa maruı olmakta de\1 m cdi i· 
niıı dn'ma ııozarı itibara Alıudı 

1 

rıoı fakat henuz hıç hir karar 
alınmadığını 'e ) nkm bir zamın· 
da ahu mık ihtimali olııındr~nııda 

1 

Ö} lemi§tir . 

Ruşen Eşref Beyin elçiliğini vesile 
yapan matbuatın yazdıkları 

-~-------· .... ------~~ 
Tevfik Rüştü beyin bir Gazeteciye 
beyanatı da tahlil ediliyor . . 
ıiua: 17 (A. A.) - tioa 

ajnnsıııclnrı: 
Türkiye efiri Hu eıı Eşref 

Bey dün gazetecilere şu beyanat· 
ta bulunmuştur: 

Der şeyden eHel \:azifem, 
muht~ıem selefrm Enis n. tara
hnclno takip edilen siya ele de· 
vam etmektir. Fe)izli \e lıaki

wıne olan bu iyaıetiu hatları 

.Biiyük .. cfim Gazi 1u ta fa Ke. 
malin yar•tıcı deha J, nurlu ' • 
kudretli eli} le Cumhuriyet lıü 
kiimeti tnraf ından çizilmi tir. 

Dü) ük efimin düsturu sizce 
malfınıdur. atanda sulh, dün) a 
da sulh. Bu dü turun ilıth a ettiği 
ıiya et, ilk ak ini halen mille
tiyle onuıı yliksek şeflerinin asil 
kalhiad~ bulımmu§tur. 

ulh aşkı iki hiikiimeti yak
laştırdı ve bunun faydalarının 

müteakilplerin anlnşılması, iki 
milletin diirü t Ur şekilde tc:. -

rikirnesai ini perçinledi. İki kır· 
cleı milletimizi bu kadar km\ etli 
J>ir ekilde hirle~tircu h•ğlar hü 
tüu dünyaya numune olabilecek 
bır sulh ve anla mn abide i ya 
rtttmıştır. 

Bu abide diğer do t iki Bal 
kan ıııillt•tinin ~ ulan. iki meııı· 
leketimiı ternfınden • ı tlmı,. ullı 
c erine dalıil olmalariyle takviye• 
hulmıı ve im cehittcn do •eu .. 

M. Pesmezoğlu 
Türkiyeye hayrnn olmuş .• 

Atina: 17 (A. .) - Jkti at 
nazııı 1. l'e mczo~lu, i tnııbul 
dnu buraya gtlnıi.,tir .• C} alıatııım 
neti ·el "ıİ hrıkkuul goıctrdlctle 
görii.,iirkeıı l\t. Pcsuıezo~hı, Tür· 
kiycnio zimamdarları tarufındao 
elde ·dilen ikti1ıadi c r bu usuıı. 
da deria lmyrnohğını hildirmiıtiı·. 

Ruşen Eşref Bey için 

ıina : ]7 (A. .) - Uiitün 
Yunan gnzctelel'i Tiirkjy•uiıı )e

ni Atina Orıa Llçi ı Hu en hşrd 
Beyin mm a alatrnı hnı ret le knr· 
.ılam8kl8dır. 

iki Başvekil 

Romada ilk görüşme 
yapıldı .. 

Homa: 17 ( . .) - A, u lur
yn Bn vekili 1. !'$u unigle 1. 
Mu soJiııi araf'mtlaki ilk mülfikal 
hu ahalı ~Ven dik sar11y1nda \ u-
kubıılmu,.tur. Hu uıiilnkat. 'u 
eıırya Hnrfriy'' nıııri dn iştisnk 
rtmi lir. 

Isparta 'da ziraat ----- ~ 
l P HTA · J8 ( \ ) - Vi 

IRytt mıntaka ırıcla kı~Jık dduı 
i 1 ri fanli}Ctlc deunı clınrktc· 
dir . Malı ulün daha \erimli ola 
bılmc i içio u günlerde m \ im 
yağmurları beklenmektedir . 

Halkt1n anlaşma ı ıltıo) .ııım lnı 
kö~e iııde tanzim edilen ullııı 
temin etmektedir. 

llüyiik ıınzırlaunız 1\1. fak 

imo la 1\1. J>c nıazoğlmıuo beya· 
ııatlariyle nkora se y 11lıat lerioin 
neıicelcriui hiJiyor uou7.. Benim 
Hzif eme :gelin e 'azHerıı iki 
memleket arasında politika 'e 
ekonomi nlınlnrmdn mC\ cut mii 
na ebetler in iııki,. ıfıo11 ateııli bir 
iymanla \'.alışmak olocaktır. 

Hu~ n Eşref lle) özlerini 
Yunan milletiyle } ük ek '"efJe. 
riııi seliimlıynrak bitirmi tir. 

A 'lNA : 17 ( ) - li'irka 
farkı olıuok ızıu bütün gnzctcl r 
doktor Te\ fik Hii tü bey torafm 
d ıı Outro gazete i nıulıarririae 
vaki kati be)•nnatı biiyiik bir 
memnuniyetle kaydetmektedir· 
ler . 

Tevfik Hüştii bey hu beyana· 
tında Balkın iıilfıtı kon eyinin 
Dedeağaçta Hulgaristana mahreç 
olnınk üzere bir par!.'a orazi 'e 
rilmesi ilıtiıuıliııi tetkik etmiş 
olduğu haherirıi kaıi bir liıanla 
tekzip ctmi tir. lllltüo gazeteler 
pek vızilı olan im heyaıııtın her 
~eyden evvel dfüt de,·letiıı her 
liirlü aidatı ı ıeraba kapılmıya 
mani oJan prensiplerini Bulga 
ri taıım dn knlml etmesini intaı· .. 

Gerisi dördUncü firtikte -

Büyük Millet Meclisi 
toplandı .. 

rıkara: 17 ( . Uii)iik 
lıJlı•t le"li i lhi ekili E at 

be in ri) ı elinde toplanarak hu· 
dut ilıtılıtfJarıııın tetkik ve halli
ne clair Türki)C - 'ov}et•İttilı:ı· 
tlı nrn ıııclaki urnka\ 1 rıio yeni 
<len altt ny tcuıdiıli hakkmdetki 
protokoluo tutikin dıir kanun 
Htyilınsınm ltirinci muz k~rcıini 
apnnş ' p r.. n lıe giin ii nat 15 

le ıoplnoma~ iizcre tlnğılım tır. 

Kayseride mebus se
çimi hazırhkları 

K ) EH 1 : J B ( ) -
Bclccli ·c yeni metin eçimi :he· 
zırlıklarıoa lıaılauuııştır . Sar 
nıtı·li i eçim ma rafı olarak be 
letli c büt~e iudcn mUnakıl 
yapuıı,.tn . 

Makedonya 
Komitesinin evrakı ... 

Sof)a: 17 ( \. A.) 1nkc-
don a ilıtil 1 koıııiıc ı nır.ıkezin

ıle ele 'C!,'f'll \C znlJila tırafmdnrı 
tetkik edilmekte olnıı \f' ikelar· 
clıın hıılısrclcu t<'nebı gaz lcleı i 
hir tıkım ccnchı şahıslar \e · fa
rctlcriıı mc\zuubah olduğunu 

} nzmnkta i!!elcr de im 'e iknlnr· 
do ho 1 hi. ;o' y } oktur. 

Bunlar komiteııın d.ııhıli mir· 
nnmclerirıdeıı 'e lt ş kkülüıı mulı· 
lelif grupları nıa ındaki müf•ıd 
lelere ait raporlardan ibarettir. 

Harman sonu 

" laturka azlar kalkıyor .. 
lu ikimiz alafranga u ullerle yhru· 

\ cc ık ... ,, §D)'İa ı çıktığı günden· 
lll'ri, lıı·I~ hizıuı kırk yıllık kamını 

mııa li hı:: in ne§ i pek ka~mı~ 
goıunu)or . Yaz ghnlerindc e')ban 
kcıı ırıııd ıki ) hım ve Yıldız park· 
larıııd bıze he) lıe li dey de li, 
ohlı oflu koca hir mev im yaıatau 
1111• bur oz ndc ve hanendeleri-

miz; nrıık kob,·e kö eleriude, kar ı· 
hklı ç ıın pnt tavla oynamokle,yabut 
dıı 'ı•ı· aıı11ın alır kollu i kombil 
ı;ı:' irml'kll• piıwkle)İp dııru)or im· 
dı, Zil\ ııllılnr ...• 

e oldu bilnwuı ; dananın ale
ıurlrn mu iki aleminde miitlıiş lm 
) oıpıak dokcn fırtına ı kopmu~ç81!ıua 
bir u u ukhık, bir ilneı>elik \c bir 
melcf elik ba ıl oldu, bir fetret baı· 

ladı • 

e tuhaftır ki hu arada , dline 
kodnr nlııturko mu ikiye kendini 
Hrmi~ ve ü tat geçinen haıı eazcı· 
l11rıınız da, bu fetret de\ rinde külnh 
kapmak cwlo ile olea gerek, beıueu 
p çaları, kolları ındılar v : 

" lı cauım alafranga ... 
ne diyor u be birader ; unıı , ı~k· 
nik, ruh, do gu .... bUli11 ne der· 
rn hep hu alafrangada ••. ne idi 

o eli kulağa atıp da , eanki na ırla· 

rıua ba ılım gibi, alabildiğine bı· 
~ırwelar ? . nr idi o, gOya tak im 

yııpacuğını ıliyf', koekoeaman bir wııo· 
tn§ kabağını kncağma yr.rleıtirip 
daııgır donrrur kafo patlatmalar ? Ya 
o def, darbuka , zuma , klan1et ve 
hele u, uznn kollu a~iire kepçesini 
ondırau,tanlııır dlı zıkkım! ne mas· 
haralıku lıe mon er ? ,, 

Di t>, özliıu ona, anadan doğm11 
olııfrangu mu iki a ık1 imi gibi or· 
tayı ntıldılıır . . 1ıımafi her devrin 
hö)lc nıurtatları olur . l..fikin onlar 

eminim ki, nı• l oya, ne d • Mulıaıu. 
mcdc iimıuct <•lamı arak önUp git· 
ınc)e malıkfım adamlardır . 

\ akia, yeni t kuik mu ikiyi be· 
ııinı cnıcmiz ve milletimizin ze\ kını 
hu ii ılio cilınzla f keuımül ettirme· 
miz lnzıuıthr. Amma, mf' ela §U lıi 

zim kanımı Ah Lt in , Giıl buıt'l 
lıt in, ok bilmem kimin ru• kaha· 
lıııtlf'ıİ ur hu i tc ki o unallılan 
d lı ılk ı;t rıdı~n hü) le kahve köoe 
lerinde pinrklenıe ·e m kf!delinı,~k· 
mC'kleriııdr.n edelim '! 

• • • 
Dtio 1 tan bul gazctt•lı rinde ~or

dügünı ~u ilftnı, bizim ııc f' ı bozul· 
mu azcılnrımıza bir İ§tah ilitcı olsun 
di c lııırau~a ı:;cçiri) orum : 

•• •.• Ur tek r ıonlıtırı alnlı t· 
tin he iln kcmcııçC'cİ A leko ''C kaı · 
ılt i udı "\: orgi efendiler n UC)zeıı 

Ilı aıı, udı ""l'\clcı , cunbu rıııal 
( Zc uelabidin zod ) • klaruet uk-
ru , Jııı lııık Ha an 'I alı iıı bey· 

lcr; muganni <' llclıuı, ~ miha, İbHn 
l~e la, 'uvc da lıauımlurln birlikte 
Av hirnlııın iud icı a i henk cdı· 
orlnr.A \ luuıııok i t yen erbabı zev

kin or yı tceıiflcri ! . . 1e rubat çok 
dı\ endir ~ ! , 

Ucucc. u ilaıı, •olnu: bizim aalı· 
it' 'c murt at alaıuı kıwılarde hooıfın 
agını kc mc ki~ kalını ncnk; ıaelmı 

ea ıalnr kar ı ıuda sıanik apan meı· 
bu.. az nde 'c lıarıc:ııdelcrimiz de 
( ! ) mukt•ııııncl lıır c nr t nıu . 
ko ı )erine •cç c gerektir. ! 

O Halde lnın fır auır: ne olur 1u 
Lıulnmk uı?v imde bir nıiitcecbhiı 
çık a da, bızo ol turka mu ikimizin 

lını man onu foelıodııu do ·n ı •a ya 
uık on ık, amanlı medcıli gazel 'c 

rkı dini ·t c •. di orum ~e anı· 
orum ki, b uiııı hu dileğime el kıl-

dırtnn) an oz hulu nur u mubuf'k 
kı mc~ imde ! .. 

Mim mm 





( Tür Sözö) 

Çin nereye gidiyor? 
~~--------·-----------e Ru inkılAbı üzerine Asyanın 

tlyük bir kı mındu yeoi lıir h yat 
eı ~.kli doğmağa bnşlndığıııdanbeı i 

,ıod de bütün dahili bünyesini 

0 f'ltüıtedeo bir hareket devam ey
nıektedir . Ecnebi emperyalizmi 

le Çioc ha olan iptidai komünist· 
,it'~ r ıoda şiddetli bir nıücadele 

luyor . 

Evv li bu memlekcttel<i ko 
ıaüni tlık b rekctioi tnblil,edelim. 
Ytloo komisyonunun Ulu 1 r Ce 

Diyetine vtrdiği raporda şöyle .. bir 
uml )C les dUf ederiz : 

< Çindeki komünistlik rtık 
•lnıı bir ıya nl mezhep olmnkt n 
ıkmı lır . MUst kil biı Çiu komü 
aist fırkası tc .. l ... kül elliği gibi 
lendi hükümeti , kanuni n ve or 
&darı olan bu fırka milli büliumete 
tkabet etmektedir . Bu hükümct, 
endir.e mab u bir nüfuz sah sı 

1 • da malıktir . " 
Bugünkü Çin, Sovyetlcr cum

Uriyeti Kiynng i vilay tinde ku
ldu. Bıı cumhuriyetin tec ünü 

;lflral rındn Çin gazetelerinde çı· 
in haberlere gön· komüni t1crin 

lta•I ettiği topraklar iki vilayet top
·~· k dar , yani Fr usanın on vi· 
Yetine bedeldir . fak at yeni cum· 

.uriy t t m nl bu toprakl rı tev· 
1 ctm·s ve bugürı idaresi alhua 
cçcn arnz.i 680,255 kilometre mu 
flbbaı kadardır ki bu bütün Çin 
Ik inin hıda biri demektir . 

Görülüyor ki Çın Sovyel cum 
uriyeti ilk zamanları h rp ve fü 

Ata~ tln me gul olmu tur . F knt 
Çlıoı i meseleleri de ihmal etme
• iı v icra tının ba~ıon zir i ısla 
atı koymuştur . 

Bu voziyet karıısıode, Kuomio
ng hükumeti 1933 sene inde Çin 

ovyetleri ı~yhioe g ui bir taar 
ruz planı hazırlıımış ve plfüım ha 
~•rl nma ına Almaıı Ceııcrallerib -

0 Von Seckt il 70 80 kadar 
Alınan zabiti i tiraL: etmiıtir . Av· 

~Upı ve J pooya emperynliıtleri 
"r•nır - Kay • Çekin emrine azim 

ıktard para ve barp malzcm<'si 
erdiJ,.r , Birleşik dcvletlrrin 1933 
tne İade ihraç ettikleri tayyBre· 
trio yüzde 25 i Çine gönderileli 

lı gibi Amerika hükumeti Nanldu 
L ükumetine bir çok ııek ri mütf"· 
ı-•ssı lar dahi gönderdi . 

1933 cylfılünde ıaorruıa grçen 
Cnııg Kay Çekin orduları iki 
•ft oııra Çiu Sovyct ordulmınıo 
•arı uzuıın m ruz kaler k m ğlup 
:)ldular . Bu nıııığlübiyet üztrine 
~ oki11 hükumetinin 19 uncu or 

ümer11 ı isyan ettiler ve 
,..uıg • K - Çek a il rle uğrn· 
fıhıln:ıek için komüoi tler altyhiıı· 

S teki mUcndelc iıı fasılA vermeğe 
11 tbur oldu . Komüoi ti r de va· 
:ıyclteo i tıf de ederek yrni c aa· 

at işgal eyi dil r . Çang · Kay 
ek , lıu mağlubiyeti üzerine t · 
ip ettiği u ulü bır kar k bıışko 
•ır çareye ba vuıdu . Bu çare , 
H>\'}et cumhuriyet ini nıunzzam bir 
•tıbll oı ç mberi nlhn almıkt ıı 

retti . i tc Nırnldu bükiim lınin 
lrndi leh, kkuk dtirmcğe çnlıştı · 
~ l•aavvur lmdtır . 

Meuçury i tiklulioin j(fınıadan 
D~r Japon} nın iç Mogoli tanda 
'' liği nskeıi harekatı tetkik et

ltzd n ~vvcl Naokiıı hükümeti 
ltıfındau bu ahval k rşı ıııd alı· 
1b v ziyeti gözden geçirelim : 

~ .Kuomiııt ug politik cılarınıo 
~ tıy lzliği Lu ve ıl ile bir 

1,~ ere daha meydana çıkmış bulun· 
'- · Filbakikna Çın ordul rınııı 
\lvv tli olduk lnrı ş yia ı:üzeı ri 
bılk , bükumetirı Japon istila 

;tfı
~~ k r .. ı korncığı knuııatioi bes· 

1 • F kat z geçmeden Çın or· 
~ l~lurı11111 j ponlnr önünde luıçtığı 

).ulclu . N ·ticede Japon cmptr· 
1 lı· tl . ·ı K · J · ~, erı ı c uoınıotnııg reıs cı ı 

'
111nd hır nleşma hasıl oldu ve 
Poolar , Çin arazf;İndc erbest·I 

çe hareket etmek imkanını temin 
rttiler . 

. japo~ .orduı1"~10• ~·n~~r~. ya lsviçre Cumhur reisi ı 
gırmelct1 ıle Tıbetın rstıkla!ıoı ıliio 

etmesi ve Sinkiyaog müslüman 1 . . 
ahalisinin i yan etmesi gibi badi Bren Elçnnızle başbaşa 
ııelerin bir nrada zuhur eylemesi 1 ---
ırf bir tesadüf e eri oddolunam z. Ceoe\re: 18 ( . A.) - An · 
Bunl rıo , 1928 de İngiltere ile Ja· dolu jaıı ıoın hu u i muhabiri 
pooya ara ında Çine dnir ekdolu· bildiriyor: 
ııan iıilafuı neticesi olduldarı aşı· 1 \İcre Hei icumlıuru 1. Pi 
kardır . joponhır Çinin şark vila· logol::ız \ e r fikal::ırı bugiin öğle 
yetlcrioden üçünü ele geçirirler· yemeklerini Brcııdcki Elçiliği 
keu İngilizler Tibetteki mevkileri · mizdc emal Hü nü Be ·le hera· 
ni k ti surette sağlamlaştın) orlar her y(nıi~lerdir. 
ve civar eyaletlere ycıJeşiyorlardı. Pek samimi bir lınva içinde 

Çin ner ye doğru idiyor ? geç(n bu ytnıckı Hnriciyc nazırı 
Bu m mfckctte dört büyük siyasi 1. fotta. ve B.rendeki bezi elı;i 
teşekkül vücudc geldiğini göıüyo lcıdc refıkalarıyl Lazır buhıa-
ruz. Şöyle ki . mu)ıu,hr. 

1 Ar zi i nef i Çınin altın 
da hiıiııi k plıyan bir Suv.)' t cum· 
buriycti ; 

2 - Mnncuko ile iç Mogolis · 
t n mıl ol ov~ Şiın li Çini lelı· 
dit eden bir yeni Mnnçu J .. poo 
imparatoı luğu . 

3 - Tibetin İogill re n ftn e 

olarak geoişlrmesi( Kokonor ya . 
lctinin , iç Siokiyoug ve Ş rki 'c ı 
çueo vilayetlerirıio ilbakiyle büyü· 
yen Tibetin imper torluk hnliue 
getirilme i mutos!lvverdir • 

5 - iç Sinkiyong . 1,iı .. b k 
cumhuriyeti )) vücude ğ tirmiftir . 

iç Mogolist nl iç Tür kelin de 
Japon - lngiliz tlhirliği d ha ne 
~ d r devam ed bilecektir ? Şiın· 
dilik Birletik Ameri\ca ile bir taraf· 
tan İngiltere ve diğer t r ft n j · 
ponya araıınılaki rek bet günden 

Amerikanın milli 
iktisat planı 
\ n iugton : 18 ( A. A. )- 1illi 

ıkıi at planını b z1rlnma)n memur 
edıleıı komis)on r porurıu ne r t· 
mi tir. Bu rnporu rci kumhuruu.in 
ıa-.vip eui~i öylcnili or. Komi )On 

' o\')Cl Japon ' azi v l<'o~i t ikıi nı 
i ıcmlcrini ıeıki etmi 'c bunlar· 

dan biç hirirıin Amerikada taıbik 
edılemi)cce~iııe karar \'Cnni~rir. An· 
cı;ık komi yon ikti•adizaıı tonziıni 
İ§İniu hu u i t cbbii 1 r de hır • 
kıl mı) c ğı netice ine \'armıetır . 

Komi yonun onaarın göre hu· 
u i tc bhii lere hükumetin miida· 
dnlıale i zaruridir • Çiinkü im u i 
t chhü kr t rafından tanzim olu· 
nan ve milulı ıron endi menfa· 
tlarım göz ten planlar ek eriya fo . 

lfıketle neticelenme ·tedir. 

güne artmakta olup Japony•, Nan · Milletler cemiyetinde 
kin hükiım tine t mamiyle bakim 
bulunmaktadır . 

i~te bu se eplerdendir ki l 935 
le toplan c k olan deniz koufe· 
raosı müstesna bir 
hniz olacıklır . 

-Örop 

ehemmiyeti 

Yunan tütünlerinin 
sa taşı 

K valad o gelco malumata 
nar. rao l 934 şarki Makedony 
lütün mah ulü pek çok rağbet 
görnıekl ddir . 

Şimdiye k dpr 250 000 okkd· 
dao fozln tiıtüo atın lıomı tır . 
V crilea fi tlfır geç o eoeoinkile· 
re oi bet o yüzde 15 ilh. 30 f z· 
ladır . Bu bal bilh•~ Pra\ işte 
ve Drama mıntıknlnrıııd tecelli 
ylcın 1 tedir . Alıcılar , yalnız 

tütUnUo miilebas ilJcr tarafcodao 
ti ar t lemiııce matlfıp ceııile 

göre ihzarıııı t lep etmektedir· 
lcr . 

Yugosl vyad .Mısır 
mahsulü 

Yugosl y d l1u cuc 2 wıl · 
you lıekt r rnıiy Mı ır dıkil· 
mı v 'a ti olar k bektor b ıı 
oo ~O kental hcs bile 53 milyon 
kental m h u:ıılıomıştır . 

Bu miktardan 12 milyon kcn 
tal mısır ihraç olunacaktır . Bu 
enenin mı ır mahsulü 1932 ıcne

siuc nislıetcn daha iyi olar k te
celli ctmi tir . Zirn 1932 sene in· 
de mı ır mahsulü yalnız 48 mil
) OD \U ol ) idi , 

Bulgaristanın yemiş 

ihracatı 

Bütün mevsim zarfında Bul
garistan 3685 vagon ) ani 21.21 l. 
940 kilo yenecek üzüm ihraç et· 
miştir . 

ihraç olun n ceviz miktarı iıe 

31 vagondur , 14 vagonda kuru 
erik harice çık rılmı ıır . 

Bulgarislaoın ibrnç cllıği mey 
vaoıo eu mühim alıcısını Almanya 
tc kil ctm ktedir . 

CE JEVHE : 18 ( A . A ) -
Kon ey toplaota ının üç dört gün 
guilemesine rağmen Cenevrcde 
iyasi f a.liyet ozalol'ak değildir. 
ah 11bohı ilah ızlnuwa koufc 

feransı buro u ı. Hendcr onun 
ha kanlı 'ında toplanacak ve öğ· 
leden sonr ako worbile me • 
~ul ol cnk olao A amble aı;ıln 
aktır . Bu arad ınütenllik mü· 

binı me elelcri g<iıü ccekJerılir. 

Üçler meclisi 

Boma: 18 ( . A.) - Perş obc 
giiııüudeabeıi çal ı an arrt! Üçler 
komite i i,:ni diiu akşını Lilirc· 
cekti. l'ak t lmııo murnhba lnrı 
mulıt lif mıli nı leleıin taf i
liltınR ~riri meyi k bul etmek! 
beraber BerJiudeo aldıkl rı ıali 
mat kfıfı olmadı •ı i in euid n 
talimat i temişlerdir. 

PnzRrt i günii bu lnlinıolln 
gclm in intizar edilın ktedir. 

Diğer cih tlcn Ccne\'rederı 
öğıenildiğinc göre bu ayın 21 in -
d 'npılo ·ak olan Kou ey içıimaı 
da üçler komite ine bir neti eye 
\&rmok imkanını \ermek i~iu ge· 
"İke tkıir. 

Kredi F onsey ikramiyeleri 

K HİH.E : 18 ( A. ) - Gc· 
dknıi tir. Yllzde üç f izli \e ik· 
ramİ)eli Kr di fou İ)C lah,ille 
rinin hu dcfaki çekilı inde 1886 
ene imle çıknrılnıış ta ln illerden 

50,77 num rn 50,000, 1903 c 
ne inde çıkarılım t in illerden 
794.3 9 numara 50,000, 1911 se· 
ce inde ç korılwı talniUcr<len 
324,490 numarn 50,000 f r ok ik
ramiye koznnuıı lnrdır . 

Amerikada 
ıdamları tecil edilen 

Zenciler --
e\york · lB (A \..) la 

pama t m) ız nı hkcmc i 7 /12/31 
tarilıinrle irlooı edile ·ek ol n 
zen "İ J' tteı onla Iorri "in itlanı · 

il rıııı tecile karar' eırııi,.tir. 

Suikast etrafında 1 

Bir Macar gazetesi ittiham-
1 

lara cevap verİ)'or . 

Budııpr te : 18 (A. A. ) - 'ı u· 
ı;o 1 " ftllJD Hlletler Cemi •etinden 

lor İl) ui oatiııde uluslar ara ı 

m uliycılerin ıesbitini i le ece~inc 
dair gelen lıoberleri lacar mııbuutı 
uküncıltı kor ılamoktadır . 

1ocor Oraııy di)or ki : 
Mocnri tomu i tr•diğidc J\tar il) 

ııikn tinin iç yiizıınıiu hiı:ırnf lıir 
be ı• ı ııırnfından IPıuuıııilc O)dmla · 
ıılmn ıdır. Bii)lc bir ınlıkikutm lo· 
cari tuna kar ı ) ııpıloıı hok ız lıiı· 

c uııılaru bir rıılııı ı ı \c ıccı ~i uıııİ · 

dinde• iz. 

Japon murahhası Pariste 

LO D H : 18 ( ) - J a · 
ponya nıuralıba ı 1. igcru us 
lıidn Parise gl"Jwiştir . 

1. ) o lıida Japon) lı ti ·iye 
nezareti ıarafından Japon ela· 
retlcrioe h rfri i) a el hakkında 
te-fcrruat üzcrioc ınallimat ' ormc· 
ge memur edılnıi,.tir . 

Ha her nJındıimn gfüc im ~i · 
yarctiu deniz miizakcrelcri ile 
aliiko ı yoktur . 

Bir fırtlna 

faoiy: 18 (A · A.) - E' veli i 
günkü çıknn tayfunda, fobanda 
2000 ki..i \'e Luzoıı ada ında da 
30 ktşi ölmü tür. 

Ya hazırlanmalı, yahut? .. 

Loa<lr1: 18 (A. A.) - Ha, as . 
1. Winstoa Çorçil, Hadyoda. ııöy· 

lediği hir nutukta, iman tehli . 
ke inin çoğalmaktı ve yakla 
makta ol<luğunu _bildircrek Bü
yük Hiritanya'nıo, Auupaoıo en 
km•vetli Jıııvıı devi ti olması ica 
hettiğiui öv lemi \ e : 

" - Ya te Hm olmalı, yahut 
lınzırl nm lız. ,, 

Demiştir. 

M. Şuşing Papa ile 
görüşecek .. 

Uomo: 18 (A. ) - A\'u ıur
y Bo§v kHi t Şu uuiğ Pızarte i 
gUnü Papan tarafmd n k bul 
edilecektir. 

Trabzonda piyasa 

, 'l'HABZ : 18 ( A . A ) -
)' umurt 'e fındık pi) a ı yük 
selmektedir · İç fımlrğıa kilo u 
ı l, yunrnrtnııın andığı 789 ku· 
fll§hır • 

Karaya oturan vapur 

THABZO : 18 ( A . A ) _ 
Kuma oıuran A im rı v puru 13 
ınt ugra nı dan ouru yiizmü 

ıür . 

Kumaş vo deri kırpın· 
lllarından ysıpı 

malzemesi 

Moskou - Kımya tıııtitüsü 
dokuma ve deri fahrikılırınııı 
kırpıntı! ııod u yeui Lir yapı m 1 
zemesi nıeyd nn çık rnıık içla 
y plığı tecrülcı muveffakiy ti 
bitml ti, · 

Mut b ı l rın mütılealırın& 

göre , hafif , ya maz vo tecrit kn· 
hiliyeti olan köpük b ton atlı b ı 
yeni yapı malzemesinin kull nıl· 

muğa haşlanm• ile kireç itbaliih· 
oın 6nUue g çilmit olacaktır . 

lranda ,bir çimento 
fabrikası 

lran soneyi ve zirııal bakau 
lı ı yda 9000 ton kortl ud çimtn· 
lo u yap cak olan lrau çimento 
fabrıka ınıu makioel rini Almao
yayn ıipariı ctmi~tir . 

Flrtlk : 3 

Alsa ray • 
sıneması 

'' Eski Elhamra " 
Ha§tıın haşo yaniden yopılmı olduğu haldo be lıyor 

Bu akşam 

Saat 8,45 de başlıyor 
Muhterem müşterilerinin daima esirgeme .. 

dikleri teveccUhe layık olmak emelile bUyUk 
fedakarhkla Adanada ilk olarak en yeni 

ve en feci dünya havadisi olan 

Yu roslnvyn Kralı Aleksnndr hnzretl rıoin Mor ilyndnki kanla 
ini bütiıo tn~ illltilo gösteren filmi proğrnmınn ilave etmiştir. 

Proğram 

Sözde Karım 
Mı1mcsslll 

J•n Mur Anne Beli• fevkalAd ten ve gUıel flllm 
Ayrıca ilave olun 

SanatkArımız Nurnltin heyin Halk turktilerinden 
Türkçe 

Karenfil şarkısı 
Başkaca 

Toyynre Ccmiyeninin Türkçe filimi 
Ayrıc• dOnya havedlalerl 

iucw ıuu;ın balkonu temom n kohukl telri edilmiıtir. 

Adana Borsası Muameleleri 
·---.-.------~-------------p A .M U K ve K O Z A 
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Firtik: 4 

Dost matbuatında · 
tezahur 

-- ...... --· 
- llirinci firtikden artan -

edecek oları zemioi hazırlamak 
için ıaruri bulunun ıemamile çıp 
lak bir açık konuşmayı göster· 
mcde o!<luğunu beyan hususun· 
da müttt"fiktirlt-r {;azdc Te,·fık 
Rüştü beyin bütün Türk mille· 
tinin arzu ve iradesinin emret 
mekte olduğu bir Jisaoı kullan 

· mıkta ve Yuoaui tana kar~ı olan 
sarsılmaz dostluğunu mu haf aza 
etmekte tereddüde kapılmamış 
olduğunu kaydeylemektedider. 

Bu gazeteler Türk mili.etinin 
sadakatinin bu yeni misali karşı· 
c:;ında derin bir surette mütehas
sis olduğunu ve Tü·kiye lıuiciye 
ekilinin samimiyetinin lôzım "el 
diği surette takdir edılmesiı~n 
icap edeceğini yazmakta ve mü. 
şırunilcylıe bizzut Yunan hüku
metine gö teril,.n itime dm ayni. 
ni göstermekle bu samimiyete 
ıfivenehilmesi lazım geldH!ir-i 
ilave etmektedirler . 

0 

Gazeteler lJir Balkan diplo 
mıtı olmak itibariyle haiz oldu
ğu meziyetlerinden bahsetmekte 
oldukları Türkiyenio yeni sefiri 
Ruşen E~rtf beyin tayinini mesut 
bir hadi c a<ldetmcktedtrler . 

------------
Adana inhisarlar baş müdürlüRün
den : 

iki bu c;uk milyon kilo tütün , 
içki, tuz ve horut ve bunlara mü
teallik rnevadı inhisariyenin 25 teş. 
rinisani,934 den itibaren hir sene 
müddttlo nakliyesi 45 gün müıl
dctle oçık ek illmeye konulmuştu . 
ihale günü olan 15 Te~rirıisnni 934 
de sürülen pey }§yık haclJe görü . 
lemediğinde'l 25 Teşrinisani , 934 
pazar günü sıtnt J 5 bu~·uktıı iha· 
losi icra kılınmnk üzere eksıltmo 

müddeti on giin dah:ı ıız :ı tılnıışt ı r. 
lsteyenlorin inlıisurlnra ıniirac·aat
ları. 4755 

, 

- . 

(Türk Sözü) 

! 
Ziraat mektebi müdü~ü!ündeP. 

Aılona Zirool nH~ktelıinin Ağus· Gazetemizin 
Abone ve ilan şartları 

~~-------·--------~-

, tos 935 gayesine kadar sekiz aylık 
( 35-50 ) ton orusında Ereğli veya 
Kiitohya nev'inılen madon kömürii 
ihtiyııc ı ile kömür yakımınıla kul
lnnılmnk iizere ( 3000 ) kilo kuru 

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 
bırahılır. Şehir için aylık abone bir 
lairdır. 

* * * 1 

Bir defa konacak ilanlann üçüncü va dör- j 

~·nm oılunu 18-1'eşrinisani-934 
tar : hin ı len itibaren ( 20:) gün müd
detle münakasaya konulmuş olup 
8-12-34 cumnrtesi günü saat 
( 14) te kaıi ihalesi icra kılınaca
ğından tttlip olanların şeraiti anla· 
mak üzere cumadan ma<la her gün 
Adana Zirao t mektebi müdürlüğüne 
\'P. yevmi iholede °lu 7,5 nisbetindo 
dipozito akçalurını mrıl san ıJığına 
yotı rıırak viltlyet Ziroat miitlürlii-
ğ'iinılen ruüteşekk ı l komisyona mü 
racnatları ildn olunur.4754 

19 - 22 - 26 

Asri sinemada 
• ·bartJI 

19 Te~rioisaui pazartesi giinii ak§aımndao ıtı 

Zavallı anneciğim 
· aon ~· Ş •fknt, CeJakfirhk Ye muhabbetin timsali olan bır 
. ·o ırO 

yatın acı sndmcleri karşısınılu evlıltlarının saadeti ıçı tJ 

feragati nefs i tasvir oılcn enfes bir fılim . 4756 

lıavetc>n 

-"Hususi ekler jurrıal,/ 
'et 

ll .. · · ı . , . 1 K • JW1 

uyu.: ugos avya ralı Alek'landr hazretlcrile hansa ı o•'• ~farı:-ilyada yapılan . uikast Lüıiin ta( ilat vtt crfrrr ~ 

Bugün gündüz iki buçukta umum:ı tenzilatlı "" 
.ıc 

" Çin geceleri,, "" :: 
düncü Sf'ıhifelerda her sabrı on kuruştur. Rek- !--... -----------·------... 

l<J 
lr . 

Ramon ıam 111 ... :ıiyetindeki devamh ilanlar için ayrıca 
pazarhk yapıhr ve en ucuz bir fiyat istenir·. 

Nafıa başmühendisliğinden. 
Erzin - Dörtyol yolunun Deli 

Çay ıleresi üzerinıl o Ocııkl. köprü 
süniin toıniri 934 senosi ikinci teş · 

rinin yirmi dokuzuncu perşembe 
günü saot on hir buçukta ihale 

edilmek üzere ( Üç bin ~ekiz yüz 
altmış dokuz ) lira üç kuruş bedel 
ile nçık oluralc münakasaya konul
muştur . 

Talip olanların vildyet llaimt en
<·ümenine vo keşfi görmek için de 

Nafia uo.ircsine rnürocnntlo.rı il~n 
olunur·4730 11-J5-J9-23 

• 

Ziraat mücadele şefli~inden. 
Zil'aat nıÜC (hlele ist3syonuna ya· 

p ı lncak 19880 kuruşluk tamirat 23 
teşrinisani 934 yapılocağı ildn edil
mişti. Bugiin c·umnya tesaJüf etti
ğinden 24 cumartesi saat 15 de 
yapılacağı tashihen ildn olunur. 

4757 

Nafia başmühendisliğinden. 
l\oznn - Feke yolunun 55-000 

kilometresinde yeni<lcn yapılacak 
( A8Jlı\CA ) köpril!~ü 934 senesi 
ikinci teşı"inin yirmi uokuzuncu 
perşembe günü saat on birJe ihale 
olunmak iizoro Oörtbin sckizyüz se
kiz lira otuz kuruş beJel ile açık 
olarak münakasaya konmuştur. 

Talip olanların vilAyet daimi 
encümenine ve keşfi görmek için 
de Nafia llairesine müracaat ey
leıneleri ilAn elunur.4729 

1 J-15 - 19-23 

Zayi mühür 
Mübriimü znyi ettim. Znyi ıniilı

l'iiııılo kimseye borcum olnıa.tığını 

ve yenisini kozılırncnğımclun znyi 
mülırümün lıükmü kalmadığını ildn 
e,lerim.4753 Ada ~okağınua 

IIason oğlu 
Fahri 

Eğer lşlerlnlz

de intizam arıyor

sanız, hem ucu•, 

hem güzel iş yap
tlrmak istiyorsa

n·z Türk Sözüne 
mUraacat 

ediniz. 
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Doktor nuvaro 

A. Melik ___________________ ,./ 
. .. --

ldr.ar yolları hastahk- Adana Orman 
ları mütehassısı 

. .,, .. ,.tın 
memurJug .. 1aı 

lk:ı 

Belsoukluğunu yeni usullarla 
pek ~\apuk ve kati surette tellavi 
eyler. 

Aılres : Namıkkemal İlk mek-
tebi knrşısı . 4706 1 t-26 

Seyhan Tapu müdürlüğünden. 
Gılnn oğlu çiniği namilc maruf 

mevkıide Halil efendi oğlu fbrahim 
Rasih efenılinin bilA senet tasar. 
rufund11 bulunduğu iudia eylediği 
( Gün doğusu yol Gün batısı çorak 
Göl ve camusçunun hergele yolu 
poyrazı şıf kıblesi V unJ.an giden 
şif) ile çevrili 900 dönüm tarlanın 
ı;ıenetsiz tnsarrufattırn seneıle bağ

lanmasını tolep etmekte olduğun
dan tarihi ilAn gününün sonunıı 
takip euec•3k cuma gününde ve 
tarlanın bulunduğu yerde keşif 
ve tahkikat yapılacaktır . 

Mezktlr tarl ll ile nldkası olan
lar varsa bu mtiıltlet k imle ellerin
de mevcut vesikalarilo birl ı kte topu 
dairesine müracaatları ve ytvıni 
muayycnde keşif mc.ıhallinJo hazır 
bulunmaları iMn olunur.4752 

IJiş Ye ba~ ağrıları kin en fay
ılalı ve mfü~kin ilAçtır. 1-6- J 2 
l ı k mudent kutulortla her r czone· 
don arnyınız. ~ehirde umum satış 
\ 'C teyzj ıııerktızi ( Yeııi cczano ) 
dir . 4692 18 

Milli mensucat fabrikasından. • 
Fabrikamız utı,lyesi irin ii~· tor· 

nacıyn ihtiy:.ı~: vardır . Erlıalıı:sana. 
tın fahrikn müdüriyetine ın ıirııcaa t-
lul'I . 4750 18-19 

Halkavi dersaneler 
komitesinden : 

Adet Kilo Cinsi 

648 
t ıltı 

vam keres e ~ 
102 

n 10 li 
Çam ve ı<ııtro b'~ ~ 

815 
k \'e n Çom merte 

4 Ardıç kozık 
5 1 k Meşe yuvar 0 

eri 
34 

kll 
Çam saban ° 1 t• 

34 V <l .. ~en tol am ug 
ltı 

4 Ekmek tofıttıSI ~ ~Q 
238 Kazma ve bel 

98 

74 Çam dilme 
5 Ardıç ceviz ILttB 

247 Sa kız ta h tıı 

63 Çam tahta 
730 Çam kömür 
20 Çam çıra 

12860 Çam odunu 
20840 Mahlfıt odufl 
13023 Mo.hliit kömiir· 

kİS • 
9 Mezat varakHsın<la dahil vo yokar da yazı lı on se . ib' 

voli mozbutıı açık artırma ilo 4-1 J - 934 tarihin,Jcn ıl fi 
müddetle 24 ..... l 1- 934 cumort('Sİ oünii saat t 4 de ktııltırye~ 
rılmıştır. Emvnli görmek ve ihale ş~raitini öğrenmek isle tıl 
?rman .~1~ameldt ın~m~rluğuna miiracnot etın~leri ~·ede t 
ıhale gunu Adana hukumet konai'iıntlıı Orman ıdaresıfl ıZ/ 

o 9....... lig 
satış komisyonuna g•lmeleri ildn olunur. 4725 /.' 

ed 
tre 

FOTO egi 

COŞK~;:: 
' 

)'ı . c 
Agfa,,, filmlerinin ~ " 

= --~ fi lb 
fı·ı 111/tf I ır· 

Dünyaca meşhur ( A G .F A ) 1 rf\O 
1 

:esi bıılıımır . Viyııllıır. dljja bıilıitı'A~ı, 
dur . _ _ _ .r ... _ f'(f" "/.r 1 

Amatör işleri an kısa t~ •d 
~ il 

• 111ıe ri 

Atölye fotografları, vesika re5
' e 

dismanlar . ,../ ~ 

1'alcl>cdt.·n lcn:lltillı la 
rifc: ile ıicrl'i 11ltmr . 

o•o 
FOTO COŞK l i\ : 

'ı ıı~ Cauıi Civaı ı 
k 

l lı. rıım la rn ve c!ı koklımı Tıırk~· u t<l 
ya1. p okurı::ı Vı! lıt• sııp drnl ıın der ~h 
s nı ). ı in daktrloğrnfi, Fraı ~ızca , .... ! ___,,,/ ~ 
İııgil1Z<·e dııı sn: ıcl~ri başl:ıını ·ttr. : --------------------- /tt 
l(11yılolmak i~tiyerıler Namıkkmıı:ıl ı' . .,,t 

kt 1 . ~ et'1' I mc o ıınc miirocaat etmelidirler . Unıumı n fı/tlfl 
Bütün dersler pnrosızJır. 4724 ı McJınıcl .. ,a 
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