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H1H İNCi YIL -

Başbakan ismet paşa An karaya döndü 
Başbakan ismet paşa Büyük Gazi 

shişehirde yeni temel atma ve açış 
flerini gördükten sonra öteki ba- 1 

anlarla birlikte Ankaraya döndü I 
E Kl~EHJH : 21 ( A.A ) - 1 

İtalya kralının doğum 
yıdönümünü kutladı 

Ankara : 21 (A.A) Jıal)ıı kroh 
\ ik•or Emanuel lıazrctlt>rinin doğıım
Jarıuın yılduniımiı miiua ı:lu~ıilf' re
i icumbur lıazrctlerile mii~aruuileylı 
kral hazreıleri ara ında aşağıdıki ıel 
yazıları ıeaıi t'dilıııiştir : 

Dk r&ya dönmekte olan Ba§' e 
1 lımet paıa hazretleri ile ik· 

8 t vekıli Cetal Bavan 't nafiı 
J 

ekili )i ~ylcr "" refıkıtirıde· 
• ze,at bu &1bah saat 9 da .E 
·tehire geldiler. Bı~\ ekil paşa 
azrctlcri .Fekişelıirdc de\ Jet de· 
İt) ollu idaresi tarafmdan ) aptı 
lan haetanenin açılma re mini 
ptılar 'e gene idare tarafından 
ptırılacak olan çırak ruektehi 
le besiyle faf rikalar amı·lesi için 
tak ene, yemek 'o por Eıalon 
rım havi por }tırdmıun temeli· 
atlılar . Yurdun planlarını tct 

k ettıler \C izahat aldılar . 

Buraden oura devlet demir 
lları idaresinin 'ıgon, lokeuıo 

f ve köprü attilyelerini gezdi 
'· Atölyelerde üç saat süren 
tkikatta bulundular . 
Huradıırı tohum islilı ieta · 

Duna giderek kuru ziraat tec
beleri, yayla için iyi cinı buğ 
Y araştırmaları, Mekcce, Bile· 

k eh arınde ve Sakarya 'adısiıı 
• pamuk ekimi ve lıayvaa yem
ri hakkında izahat aldılar . 

Tayyare mektebiudr. yapılın 
ni inşutı gezdiler ve ıeker 
brikasına giderek fabıikaya ili· 

edil('n yeui kısımları. depola 
'agonlara otomatik yükleme 

rtibatını gezdıler . 
Başvekil paşa hazretleri burn 

n i tasyona g lerek aat 15 te 
nkaray o doğru yallarına de um 
tiler. Trenin lıareketinde Bı t· 

ismet Pş. 11=. 

\ekili miı \e Hki leri miz ha 1 k 
tarafıııdan e\gi H' amimiyetle 
uğurlanmışlardır 

NKARA : 21 ( A . A} 

Baş\ ~kıl Jsmet pa • hazretleri) 
le naf 111 'ekili Alı. iktisat vekıli 
Cel61 Bnyarı be) ler hu akıam 

aat 20 de Ankaraya dönmüıler, 
ista yonda meclis reisi Kazım po· 

11 hazretleriyle \ekiller, mebus· 
lar ye hnlk tarafından kar ılan 
mışlauhr . 

Araplar diyarında 
Şam gösterinin sonu 

• 
Iran transiti işi 

Mısır kabinesinin yaptıkları 
anı çarıılarınıo, medi in te· 

lırıiprot .. sto için kapadıklarıoı 
znu tık. ) tice kom eı lik Mat· 
ıt kalemi hu hadis~ lııkkmda 
ettlı•rr bir tt'hli~ gonderm tir. 

t .. J.Jigde debİh)or kı 

- Bıı kıç gıiodl'nh ri lıaJkı 
t, ıinhınnide pıoıe to maka 
nıla ) apornı~11 t~ vık eden 
V\elli bir prop:ıgırıdn başla 
gtı, Hır çok ıehdıt mrktupln•ı 
Vaıaui önderlt•rirıin mahnll~
i Zı)areıleriy le cuma günü ak· 

ı on haddin~ rnrarı hıı pr o· 
ırıda uzcriııc, cumaıtt:~i elı· 
1 ır kı mı kapaıırıu . hir kı mı 
açık kıılmıştır. 

f rkek Jiscsi11de kiiçıik hir he· 
"n olmuş, Kıt. li e ndc lıiç 
h di e k(l)d di 1ıuemİı;lır 
1 ıp \C Jlukuk hlehclcıiııin 
Ço~u o J!Üıı rnıflnrmı l!"lnıc 
1 rdır. 
: aaı onl/r huçuga ıloğru ek 
1 İni kııclıol ıın teşkil tttiği 

kal lıalık niimayi y11pmak 
ıni e de polıs taraf ıudan da 

•lnnşlardır. 
aıt oııbir bııçukta camie 

lıoau mtiminler ibadetlerini 

pptıldau sonra hiç Lir hadi e 
olm dan cla~ılmıJarılır. 

Halep kapali değil 
Uiğcr uri}e l'lıirlerirıin ol

Jupı gılıi JJ11lt p ı artılarioın da 
kapar dı~ına tlaır bir haber ~ık· 
mı a dıı 1>6) 1 hir badi e olma 
dı~ıııı u lıerkeıin i \C gürii} le 
rıw gul 01du~uou oğr ndık. 

'\alım~ hi1e verilen malUrnıtn 
göre adııll lı Cahi i hryle aı ka
da) uının lınpı baıu.·deo c.ı;ıkma
lıuı ~müıın ebetiylf' S m, H ma 
ve Hıırııusruıgel<'o he} etlere lııJk 
hırnf elan i ıikb 1 mtıa imi ya 
pı m ştır. 

ilama ',. Hun 11 lıeyeıleri 
diiı ) tı leı ine dônımi Jcr ir 

Hama kapah 
(.den lıal,eıJc e gör H.ımı 

şch·ı d amı ıakıh 11 k pamı 'e 
, 6ce kom er~ protesto ıel~rafı 
ı;ekılmi lir. J'o i iıı mııdalıak irıi 
<'ellıulel't k biç bir hadi e kn,dt• 
ılil mcınitti r. 

Kadınlar mahkum 
~ım - 17 lt riui anide ) aıu· 

)an prote lo niimayl ıne iştırik 

Gerıaı ıkıncı fırtikd• -

flaşnıellu kral uçımcu Vlldor 
Emanuel lıazrcllcri11c• : 

lfoma 
Zaıihaometanel rinio doğumlıra· 

mn yıldönumu muna8eheıile aınirm 
ıelıriklt"rimi ve ıah i saadeı haşmeıa· 
neleri ile lıal)arıırı refahı hakkında· 
ki temennil~riuıi arzederim . 

Gezi M. kemal 
Reisicumhur riazl Mustafa 

Kemal lıazrellerlue : 
Ankara 

Zatide"leılcrindf'n Lıilmukabelı 
alı ı @aodt•ıiııizi \'(' 1 ürk millrıiniıı 

refahı hakkındaki çok hali anf' le• 

menoilrrimi kabul lıu urmıımzı rica 
f'derim . 

Viktor Em~nuel 

C. H. F. 
Atltıtizm şampiyonhırına 

mükafatlar dağıttı. 

Aııkarn : 21 ( A. A, ) C. 11. 
F. larafıııclon Tiirkİ)f" çampİ)ODa· 
ında Lirinri çıkanlara miıkôfatlar 

\'erilme i hakkında iııilııız t-clilmi 
olan kımır nnu ilıirwı> etleıiım em· 
piyonal1rma mtiklifaılar bu~nn lı· 
ıanhula öndrrilmioıir. Bunlarm arl• 
mda )(> kol aaıı, ıkı kupa. beo al· 

1111 kalem \Ordır. l urlerindf' Fırka 
rumuzları H' ompİ)ona ıarıhlni 
azıhdır. !\tukafaılar lstanlıul !Fırka 

rei i dokıor Cemal lıf' tarafından 

mern imli" ampİ)orılara lt'\7.İ t>dilt· 
cekıir . 

Deniz müzakereleri 

Japonyanm cevabı ne di
yorlar ? Amerikanın fikri 

LO DH : 21 { A.A ) - Ja· 
ponların il ri iirdükleri tezi A 
merikalıl.r kabul edeceğe ben 

zemiyorlıır \ e böyle bir eye an· 
cak Va,.ingtonun hattı hareketin· 
de kati bir değııiklik hasıl oldu 
ğu takdirde ılıtimal \Crilchilir. 
Simılılık Amerikan lı }Clİ mu 
ralıha a ı yeni talımat beklemek 
te, Japonhıroı istediği beraberlik 
,.eklıni nr- olur a ol"un reddet 
nıektedir . 

merikuı mahafili Japon tek· 
liflerinin \meıikoyı resmi bir 
ur tt~ ıetle hulunmal!a ~mket· 

mek gtı) iui giitttiğü du ünce· 
indedir . 

::?imdi !Jilinmc.si i tenilcn §e} 
M. Makdoıı11ldrn a\ am kamara· 
nula ruc\ztıu halı~ettiği \e keu 

di ini deni1. miizakerelerine dair 
izahat \ermekten nıencdf'n yeni 
um•urua ne oldugudur . 

LO UHA : 21 ( A.A ) - Ja· 
ponların i tedi~i beraber lıgi tc pil 
olunacak bir çok sene içinde e). 

tle etmeğe muufakat et mi~ , e 

lıu beraber li~in kemli tlonanma 
malarının artırılma ı şeklinde de· 
ğil dı~er dorıanmalaıuı indirilme 
i şeklimle olması lizım g«'ldigi 

ııi hir dalın tasıilı eytenılşlerdir. 
Japoııl., lmouıı için kendi 

denb km' ctlerioin artırılmama· 
ını feka1 buna wukabıl 1ngıliz 

\C meıılıan g .. mil~rinia müş 

terekea konularak azami hizmet 
sene inden ara yenilenmeme i· 
uı teklif etmişlerdir . 

Necip Ali bey 
Halkevlerinin muzik yönünden 

ne biçim çalışması gerekli 
olduğunu anlattı 
~---------· .... ------~-

KAHA : 21 ( A . A ) -
Cumhuriyet halk fırkası nmumi 
idare he) eti ozasıodau Denizli 

mebu u t!cİp Ali bey hılkevle· 
rinin muzik çıh:ııma Juzırlıkları 
hakkında ou l•e) a1111tla bulmı· 

muştur : 

" - Yeni devletin yükselme 
yollarmdaki gidişini hızlahdır 
mak borcu ahırıda } iiliiye11 hal 
kevlerl, giizel sanatların muzik 
kolunda da ileri çalıgmn haJinde 
dir . 'eni yılın hu )Olduki ça 
lışması ara ıııda Aııknra lıalke\i 
hir tanınmı~ kla ik operayı moıı· 
te etnıeğe ozenıııif, ulu aJ onat 
karlır nrr ından ıleğerlileıi top· 
lamağa ba§lamı§hr.llk kin ik e er 

olarak karmen alımnıgtır. llu ora· 
rla bir<'r perdelik Lir kaç muzik 
li yararlı parça da lıazırlanmakıa 
dır . 

özii bundan ibartt olan mu 
zik çalı nıa lıazırhklamım kı 11 

Lir 1.anı.uda ıiç )t'bİ opera fıezır
landığı onında gazetelere geç 

nıe i lıalkc' leıini asıl giiç İflf'ıİ 
küçük görmek ,.;ibi hafif hir 'a 
ziy«-h. düşiirolıilir . Her giirii ha· 

ıarma i ti<ladııııla olan yiic" ulu 

sıınıuzun mdodlu çalı mularla 
hüyiik muzik esrrleri de ) apnca 
ğına şiiplıe olmamakla beraber 
bugıinkti vaıiyetin dogru)a u nıı 

Lu tarafını bö) lere aydınlatma) ı 
liizıımtu ~indiiuı . 

M. Litvinofun athğı fikir 

Silahsızlanma işinin dibi olmıyaca
ğına göre yeni bir yol aramalı 

·---------··--------~-
M. Hendersunla M. Litvinofun teklifleri 

arasında uyğunluk var •• 

M. Lilvlnof 

\IO:KOVA : 22 ( ) -
'l'o& ajan. ı hildiri)Or : 

M. l.ih inof ene' rulo ilah 
ızlannıa korıferan ı büro unda 

irat eltigi nutukta do\ldlerin İ· 
talı ızlnnmll sılıı ında d,.ıpiş edı 
len tahdidat \C teahlıiidatı deruh 
tc t lmeğe mu\ af akııtJıırıııı temin 
imkan ızlığı ebebi) le konferan 
ru ı-ai,.ınin durdugmıu lıntJrlata 

rak hu 'aziyetin de\ m r-ttigini 
\ e 1. Heodcr on tarafından ta-
a\' ur edıl~n mahdut bir niebet 

dahilinde de ol a müshet kırar 
lar ittihazına miisaacla etme i 
pek muhtemel olmadıgmı ö Je 
mittir . 

M. Hemler on IArafındııı ruz. 
nam~ e koııulmu olan ilah imal 
ve ticareti uıt ele ine tema eden 
1. 1.il\ inof, .. O\) c t he} eti mu 

rohhaııa ımn im hu u ta hiç bir 
itirnı olmatlığmı \ e SO\ yet H ne· 
yadn ne hu u ı ıilnh imalatı nf' 
de lıu u~ı ilah ticareti meHut 
olmadığı için teklif edıfon siste 
min mukur memlekette filen 
l"&ri bulunduğunu öylıyu@k di 
yor ki : Mf'mlekdler de hu yol• 
girdıkleri t.lctird hunun memnu
niyetle kar ılan cııını ili\ e et 
mi tir : 

M. Litvinof yalnız imalatın 

'e til'aretin cleğiJ. ayni zamanda 
ilih tran itinin de ilin edilme 
irıi teklif t>lmektedir . 

t. IJcrıdersoımu daimi ilah 
ızlanmn komiı)onları ihclası 
lıakkıudıki t ldifiııe gelırwe f. 
1 ih inoi lıerlı ıııgi bir ıliilı ızlan 

ma kararlaım11Jarı böyle bir ko 
mi }On ihda ınm öküzl"rdt>n e\ 

\el arobayı ko mak fdemek ola 
c'ağırn ıiiylıyerek } akın bir i tık 
halde hk bir :.~~ apamıyaeağıııı 
bile hile bir komi )OD ibda et· 
mr-k, bunu ev\elden teedik el~ 
nıektir , d,.mi tir. 

Bıınn hinac·ıı 'ovyet heyeti 
oıuıahb. B"• <l ha geni~ \azif t' 
ile ve bütiin emniyet \c' ımlh za 
manJarr nıe clelcriyle me§gul ol· 
ınak uıere claiıni hir teşekkülün 
ihdaum teklif ttıniş H bu tek 
lif ın M. Hendcı ıonun tekli file 
mmaıi olarak tctkıkiııi teklif 
C} lemiıtir . 

~~-------·-----------
Fransada 

Y abanct işçiler tahdit 
edilecek. 

I' ri,. : 21 ( A. A. ) han aıla 
000 hin C'nt>hi ç ılı 11ğı hılde .lSO 
hın f r 111 ıı ı çı lııılunmakıadır Bu
llllll içiıı huk11111t ı )t>nı•IC'n •t rııh-
atı)elnı vf'rılnıl" ıni Vt' ıki rnedı n 

az f ran ada hulunanlarfl ait ruh a
lı .. ı.-rrn ılc ll"llllt'nmt' ini )1 ak l't· 
mı tir. 

Buucl rı lıa ka huJuılarıla ıııu· 
lıafıaza ıe kılaıları vı· c rııelıiler hak· 
kuıdakı ahkam ıdtl('tlt'nılirılC'ı'rkıir. 

Afyonda bir kurs 

FYO : 22 ( A. ) - Hal· 
kc' i salomınc.la köy ınulıtarları-
110 \ a1.ifderini daha i} i ııa ıl yn· 
pılara~ım öğretmek \e umumı 
hilğilerini yük ehmek ıçin bir 
mektep a~ılmı tır . 

İngiliz-Japon 
Mançuri petrollarına konu
lan inhisar üzerine lngilte

renin prott>stosu 

1 ondra : 21 ( A. . ) - Man· 
çuri J>P.lrol i i hakkında 1ngiltf'r«' 
Tok) Od ıki elçiııi 'ıı ıla ile yf'nİ bir 

'" ehhü '" hulunmuşıur. Çtinkü Ja· 
pon lnikıımı ti pNrol g .. ıirilıne&ini 
,alııınrı irkeıl rin miilıim miktuda 
ıok )apınnlarıııa ıabi ıuımakıadır. 

lngilıı rı 1ıılbıı a petrola konu· 
1 ın 'ngilnin irkı>tlf'rC' pekaz kar 
lnroktı~ırıı \C bu traiı içinde İ&le 
nilt n ıokların \ ticuda getirme~e 
imkun olınatlığı lıımı unda i rar f't· 

nıi ıir. 
Diğt r ıarofıan 1ançukodo peı 

rol inlıi ıırı korıulıııu~ olma ı da İn· 
j!İhı·rt. ı ırufındoıı Jııpoıı.,a nez(iindt
proır lo ('ılilmi ıır. 

iıı~ilıc•rı hu iuhi amı açık kapı 
pn ıı ihirıi 'ı• Mançuke ile Japon-

111111 girmi oldukları tf'ahhütleri 
ilılfıl .. uiğini hildirmi tir. 

M. Lava) ve kü
çük itilaf 

( l'llCH•' : 21 ( A. A. ) M. 
1 O\ olııı ktiçıık iıilaf hariri e nazır· 
larilı• optığı korıu§malardan hiç hır 
•') ızmarııı tır. Ancak Mareilya sui

ka ı inden ayni dt>rr<•t>dı• miitl"eısir 
oları im dr\ lı•tler ara ında tam bir 
görıi~ lıerahrrli~i olduAıındn iipbe 
oktur. 

Diğf'r rnraftan il.ıh ızlanma bak· 
kında idclctli \" uzun nıiinakaıalar 
lı1>k lcııirkt n hu lllf' ele ıek bir cel· 
r(lr hollolunmıı Vf' hava aııımadao 

lııı Oll" ( li>niu fo dalı lıir tarzda tC'l· 
kik ı dılnıi t"ı eğı hu uıunda ittifak 
t>rlılmi tir. 

Bu nıeselt• Sar i inin hallinden 
orıra a hırık1lıı11ıt1r . 

M. Baldvinin 
Sözlerine Holanda hariciye 

nazırının cev•b• 

\At 'T1'.RllAM : 21 ( A.A )
İngiliz hudutlarıııin bundaa 

oora nenden başladığına dair 
olan M. Balıhiuirı ozleri 'hak • 
kmda Uolnnda haririyc nazırı 
elemiştir ki : 

Hol anda a11a11e\ i bitaraflık 
İ) 11 etinden v"ıgcçmİ§ değildir. 

Diger lıerlınngi bir devletin miı· 
daf aa ı için Holandn toprakl• 
rıoın kullonılahilect>ğini zannet 
ınck hıtadır . 

Sar işi 
Berlinden Romaya bir 

Heyet gitti 

Berlın: 2J (A. A.) - 'ar üçler 
komiteeiııiu teklifi iizerinc bir 
Alman heyeti murahhasa ı Ro
nıaya gitmiştir. 

Bu he} et Sar madenleriain 
Almanya tarafından sutın al.ama ı· 
nı \ e Sar lıiikümetioin )&ptıtı 
ecnebi i tikrnzlarının teminatı 
i ini tetkik t(leccktir 

lsparlanın st>vinçli teli 

l..'P H1lA : 22 ( AA ) - . •· 
rımızclıı yapılmakta olan gülyağı 
f abrık111nuı in~aatı haylı('e iler· 
lemiştir . 

Montaj Amrliyeıine l Kiau· 
nn u veld" hı lana<'ağmdan bil· 
Hın makinelerin konacağı yeıler 
e\ ve]a ikmal ~dilmiş 'e binanın 
çoh ıııa da baılanmı tır. F ıbrika· 
mn apnıında halen 150 amele 
gere giindüz ,;alı§maktadır . 

lnoaat yakıuda bıtecektir . 



Firtik: ~ - ( Türk Sözü ( 
lngiltere ce n arız? ( __ ş _ _ __ __ aarifi e Arap 

dıy 
r 
a 

Silahsızları~a 
iç yütU 

Yulrnrda/il başlıkla, İngillcre /ıakkwda 
nrşrcden meşhllr bir Fransı:: mt1lwrrlrlrı/11 
gıi.n sürecek yazısım aşağıya alıyoruz ; 

islif adell bir tel/dk 
ga:eteml:de bir Jrnç 

Şar işleri ve seçim 
hazırlıkları 

Yeni baştan bir teşkilat ya-
pılması asılsızdır 1 

n _,,, 
. ,tı 

Mi il etler ceıı>] ı~oı' 
' l"hı:ıı. 

tipliği ' sı a ~ aoııoıı 

-2-
Me!llek be1'ımındall, lngi1iz aka

dının faaliyı ti bizimkinden (Fr o 1 
sızl~rmkinderı} bü~bütün başk dırı 
Bir lngıliz lrndınıoı bir çh;ekçi , 
mağazasıııın, bir bakkal dükkanı-l 
nıo , bir süt haneııin başmda gö
remezsiniz . Fakat İogilız kadmı 
bir tröstüo bir büyük bankıınıo 

b ir fabrikanın müdürü olarak ça 
lışır . 

inkişafı mektep programlnrınd 
spora çok yer ayrılın sından ile 
ri gelmektedir . Bu yüzden, dima
ğıo inldşııfınıo zararına olarak -

ı Seoelrrdenberi bulunduğu va · ı 
zifesinde işini kökünden knrayan 
değ"rli bıolediye başkanımız düo 
bir muhabirimize veıdiği izohattn 
ŞBI işleri ve seçim hazırlıklan bak· 1 

lurıde an'athklannı Ş9ğıya alıyo· 1 

l Ankaıa _--;:arif vekaletinde 1 

yeni teşkilat kanunu yapılacağı, 

ders programlarının değiştirilece· 
ği , kadroda 500 münhal olduğu 

Birinci firtikden artan -

eden 'c önayak o!duklarındao 

dolayı tevkif edilen onbir kadın-
ı dan ikisi her sat etmjş ve !ı zu da • 

bir hafta hapisle 50 Suri lircsı 
para cezası ar sında muhtelif ce
zalara çarpılmışlardır. 

.. M ffeoder· 
rcısı . bGrO 
ma konf eraosı 

1 
Junan de,·lct~er;ııa 
tayı pazartesı g btJ 
M. Henderson 

Bütün bu işler arasında , aile 
ocağı ne olur ? Aile ocağı , koca, 
çocuklar, btp ikinci plandadır . 
İşte bunun içindir ki lngilteredtı 
türlü türlü kul lip)er vardır ve 
ğene bunun içindir ki halk çocuk-

1 lerı , sokaklarda , bahçelerde ıer· 
seriler gibi dolaşır , mezarlıklarda 
oynar , yüz göz kir içinde, sokak 
nı at rrnda sessiz sedf sız dolaşıp 

dururlar . 
Halbuki en ilerı giden, en teş 

li femi oistler arasıodndır ki "ev 
Jilık esır liğı,, adıoı ve,.dıkleri şey

den b.a\i surette vnz geçmiş ol
malda bt>raher , yani beldir olduk 
ları halde, ennlığın hıchoı tatmak 
istemişlerdir. 1\feselfi Röbaka Vcs 
tin şöhretli bir mubnrıirden bir 
çocuğu olmuştur : Sitede büyük 
bir tröstün başanda çaşında ve 
tam feminist olan Doroti Evans 
bekarlığa vedn etmişse de analığa 
etmemiştir ve ''bekar noa unva
nından kıvanç duymaktadu ; er 
lu ğe kara bir hınç beslıyeo siyah 
gömleklilerin başlarmda ve ılk 
sofracetlerdeo olan Mis Riçard· 
son bu bıoç yüzünden 1 bir bafıf 

meşrep kadının çocuğunu evlet et· 
miştir ... 

Aoolık bakkıod n voz g~çmi 
yen veya vaz geç,...emiş olan bu 
ileıi femioistlcıden bazıJnrı iş ev 
leıımeğe gclmce kendilerile konu
ıulınaz iosaolor olmaktadıılar .. 

Geldim İogilızltrin soğuk, ih
tiynt\car , hodbin oldukları hakkın· 
daki sözle re: Hütüu bunlar ma
saldan başka bir şey d,.ğildir . 
Macar miJleti lıariç, İngilizden 
dahl s mi.mi, daha misafirperver 
dah sevimli bir millet yokıur .. 

Gençlik ne haldedir ? 
Geııçl ık ne demek ? bütün in

gilız milleti gaoçlir . Büyük sana
yiin olmuş ve uyumağa b şlamış 
olduğu ~ehiı leı de, orh da dolaşan 

sefalete, madr n memleketlerinde 
işçileıin yıllardanberi işsiz olma· 
sına, biraz faaliyete gr.çmış o'mek· 
la berab r gene berkcıe i \ere 

miyen limıolaıa raimen 1 giliz 
duygulannda, istik bale icenm k· 
ta g f"nçtir ve onu kurt ran da işte 
bu gençliğidir , Buou gözle gör
mek için , bazı günler , saat 7 ile 
gece yatısı ar sında , mitiDgleriu 
en karışık k labalıkları topladığı 
zaman) ıda, Hyde Paıka gidiniz. 
Orad• ayni heyce ula gelecek 
zamanların hayatı, her hangi bir 
ilaç , Leııini o , Hi t!erin , Alusso
lininin nazııriyelerı kırmızı etin 
eyiiikleri ve yahut mimari :saye 
sinde iııs•olığııı yeoileştiğı hak 
kında bir takım nıünakaş l .. r ya
pılır .. 

Bütün buıılar dedığim gibi o 
lur ve hepsine de alçnk perdeden 
söylenen, selamet ordusunuo mer 
siyevaıi lüıkfileri ıefekat -eder . 
Herkes bunlara kendini kaptıı ır, 
herkes memnundur . Sonsuz bir 
münakaşa devam eder gider ve 
hu aırada fevkalide hiç bir vaka 
ke olmaz ve her şt-y İogiltPre:le 
hakikateo yolundadır . 

İogiliz talcbl!sİ ha) lnz değıl 
dir, fakat çok çalışkanda değildir. 

Sadece Fr ufiız t lebesioe göre 
iki veya üç sene geridedir . Bu da 1 

zihni olduğu kadar alsli bir gecik· 1 
medir • Dimaği i~tidaıın yavaş 

d le inkişı f etmektedir . Bu İn· 
kişaf de fizik değil 1 adalidir . 
Yirmi yaşındaki lıır İogil.z ge ci 

1 

on aH:ı yaşında gibi görünür • 
Maçlarda spor marifı:tlerindeo 

başka pek az şeye knr şı alaka du
yar. Bunnle beıabe- r çok okur, f · ı 
luıt okudnğunn kendiae mal et ı 

mez . Dimağaoın ancak zayıf bir 1 
mas iktidarı vardır . Bir kaç yıl 
içinde bütüo bunlar yıgılır ve İn· 
giliz otuz yaşına g<- ldiği zaman 
tem surt lte inl-işaf ederek dun
yadaki diğer kardeşlerine yt lişir. 

Kız 'talebe, erkeklere nazartın 
dııba yüksektir . Kadın olduğu 

zamnn , ayni yaşta olduğu halde 
erkekten daha yaşlıdır . Spora da- 1 

b az meraklıdır ve okumağa çok j 
zam o sarfedcr . Daha ciddi oldu-

1 ğu ve üniv rs\tcdcn çı\cı ca karşı 
hışacnğı güclükl\•ri daha iyi bildi· 1 
ği için , k9dın rekabetioio mozaf 
fer olması için mücadele>e hazır
lanır. Genç erk,.klcr spor mey 
danl rıoda koşor, kriket, golf, 
teniste mükfifat ar alır veyn m<'Ş
bur k0yık yDrışlanoda muvaffaki- ı 
yet kazanırken , ğeaç kızlar kütüp I 
h neleri , müt lea salonlar ına dol-

1 dururlar. 
Londrn üııivcrsitesinin meşhur 

bir profr~örü bana dedi ki : 
Hepsi de üniversiteden diplo· 

m alarak çıkacaklor . Fnkat bu 
diplomanın büyük bir manası yok
tur . Tahsilini bitiren herkes dip · 
loma alır . Fakat müteaddit dere
celer vardır . Birinci dert cede çı

ka olar , muallinılikte o!dukç çe· 
buk bir suretle iş bulecakl~ıından 
rmio olabılirlt:r . ikinci deıecede 
onlar bunda daha fazla zahmet \ 
çekerler . Üçüncü derecı-dekilerc. 
gelince, onlar da başlarınm çare 

sine l bakıversinler . 
İngiliz taciri ve logitiz saoayi

ci&i mektep ve üniversite tDlısili· 
o e , bizde ayoi zeminde ğörülmi · 
yeo bir ehemmiyet ~tfederler. Bu
nun için heıbangi bir müessese 
müdürünün , mubasipleriııden , 
d ktilol rında , batta büyük ma
ğazalardaki alelade satıcı kızlar· 

dan Universite_diploması istediği, 

İfçİ arnrnak için gazetelere verilen 
ilfinlorda görü ür . 1 

Bundan sonra de Jab2il dere- j 
celeri ne olurs olsnc her seue bir 
çok genç ~rkc.:k ve kızlilr bükô · 
tin y1rdım ettiğı işsizler sürüsünü 
büyiitür!er . 

Londr<J talebeleri : 
Tr.lebeler mi? onlar tatildc

dır er yaPİ gö·ülmesi mühim ol o 
oksfordlular tatildedirler . 

- Ne Oksfod mu ? Pardon 
&zizim , Kc'Dpriç talet eleri ... 

- Yok cauıın, nefile brına an· 
lat amnsıo. 

voruz : 
Üç güodenberi Adaoayn bağ 

lı l<öy muhtarları ile ş r d hilin
deki mahnlleleıdcn ikişer kişi da 
vet edilerek , intihap es s defleri 
ne ait cetvell er kennileriae veril
miş , buuların ue şekilde dolduru
lacağı Ja izah edilmiştir . 

bakkinda bazı gezctelerde haber 
ler çıkmıştır . Bu hususta verilen 
malümattn kadro vaziyeti şudur : 

Bu sene mevcut kadroya mu· 
sı kf muallimi yügsek munllim mek
lt plerile Gazı terbiye enşlitüsün
den t'lıliyetnamrli olanlardan 194 
kişi alınmıştır. Müohaller 124 tür. 
Ekserisini de resim, dıkiş , biçki, 
beden lerbiyui gibi dersler hşkil 
ediyor . 

Bu sur tle hazırlanan defter- j 
ler sür&tlc:Zbelediyeye getirilecektir. , 

Rt is bey burıdan sm•· n şa r işle 

rice tem s ederek şu değerli ka· 
rarlarrn ve ııldığioı 5Ö)'lt mışlir . 1 

Moarif vekaleti bu açıkları dol
durmak için maarif müdüriyette· 
rh.e emir 'ermiştir . Emre göre 
ilk mektep bacaları .arasındaki Ji
yak tli muallimler bu cçıklara yer 
leşlirilec~klerdir . 

§ Ş .- h it dahilinde yıkılın k 1 

Münhal yerlerin döı tte birini 
ecnebi dılı ve riyaziy dersleri 
t r şkıl ediyor , askere gi<lcıı mual· 
lim er }'Üzüudt"u bu yerler boşal· 
mıştır . Fnknt C\ivelcc gidenler 
döndükleri için bu yerle. de yavaş 
yavş doluyor . 

6zeıe bulı nan dört evin yıktırı l
ması, bununl beraber şebiıde y • 
pılnn gazozların boy&sız olarak 
ve iyi kayoak suyundan yapılması 
belediye daimi encümeı ince k rn- ı 
ra bağl nmıştır . 

§ Sıhhat koroma komisyonun 
ca veriten karara dayanarak Ayrıf.n 
ve Bordaıı şehrimize gelmekte oJao 
nunb ularaom l tkikatı yapıl· 

Maarif v~kaı ti teşkilat kaııu 
. ııu yapt l mnsın st"b< p yoktur . 

m kt d1r. l 
Verilecek bir mühletten sonra 

sıhhate uygun tedbir almıyan key 
nak abiplerioe nit suların şarda 
satılmasına müsaade edilmiyecek
tir . 

Ders progıamlnrı bu sene için de· 
ğişmiyect" klir. Bir heyet geçen 
senedcnl>eri bu işi tetkik etru f' k-

tedir. 

§Sebze pıızaıında belediye 
tauıfıod o yaptırılacak olan mu 
v kkat sebzebeoeoin projesi hazır. 
lanmıştır . 

Bu hafta içinde münakasaya 
konulocakhr . 

Belediyemizin bu çok uygu 
çalışmasından ötürü şur cumann 
özlü duyğulorımlZI sun;.rız . 

idare heyeti toplandı 

idare heyeti dün ögleden ev 
vel lıbeğimiz Tevfik Hadi beyin 
başkanlığı altında toplanmıştır . 

Yerinde bir düşünce 

M.-mleketimizin ) azı ve lor · 
lnrıı da türeyen bıtraJ, adlı bir 
nebatın yııpılen irtışa sonunda 

erat rında otlayan koyunların yüo 
ltrıoi kopardığı ve d~ğeıini de 
yüzde 30-40 kcrtcsiode düşürdü· 
ğü nlaşılmıştır . 

Bu zarmın önüne geçilmesi 
için köy muhtarlarına buyruk ve
rilmr si vilayetten ticaret odasına 
biJdirilmiştir . 

erd·mize bakılacak 

G"çenleı de yazdığımız fahri 
kat a rın ko tı anlı sulc rı hakkmda 
valı bey taıı:ıfından bir komisyon 
lf'$b iı edill'rek mesf'lenin halledi
lec<'ği haber alıı mış\ır . 

Raif bey 

lslanbnldon viliiycıtimiz tahsıl 
müf. ttışliğine tayin edilen Reif 

bt·y dün gelmiş . e va.ıifesiııe baş-

Makineler ve motörler 
--------

iktisat bakanlığından gelen 
gelen tahmiu 

Mr.mleket içinde işletilmrktc 
olan buharlı mokinel~rin ve mo 
törlerin 329 tarihli mlvakkat ka 

1 nuo bükfımlerine göre sanoyii 
teşvik kenuuundan istifadeleri için 
İktisat bakanlı&>ından v.ıılıliğe bir 
tamim kelmiştir . Bunda iktisat 
bolH1nlığının vilayetler teşkilatı 
kaldnılmış ve t<>şkilat merkeze e · 
lmmrş olduğu içir. esasrn murake· 
be vnzifesioio belediye kanunile 
b~lediyelerc verilmiş "e bu gibi 
motör ve- makineferİQ sene de iki 
defa yapılmas• lazımgejen muaye
nelcı İDİn lüzumsuz bir muamdlf' 
olduğu bildıri lmiştir . 

Bun ~an sonra belediye lunu 
nuuun 15 inci maddesirio 38 inci 
fıkrasına göre belediydcr taıa· 
fındao muayeııesi ynpılmııktn o
lao muharrik knvvetlekin ruhsat· 
nanıelerine cit mııameldt"Iin be· 
lediydcr tarafından ikmal edil· 
mcsi ve rubsnlm me ve rilmrşi 

muvafık görülmüştür . 

Evvelce İktisat baknvlığı teş 
J-ilntının yaptığı muayeııC'r fen be 
yetlerince ycpılacaktır . 

Sullı cezC1da: 

Ayı Mehmedin mahkemesi 

Öğlt:ıleo sonra saat ikide baş 
!ayan mulıakemr, gece yarısından 
sonraya kndar sürmüş ve bu es
nadn He-isle Müddeiumumi ara 
mda müa kaşalar olmuştur. Ka

dııılaruı müdafaas1nı Vateni avu
katlnr y pmakta idiler. 

. * 
* * 

Iran transiti 
Oç sene için Berut ve 

Hayfa limanlarında 
yapılacak .. 

Bağdat - Gelen haberlere 
güre İran hükumeti, İran transit 
cşyasmınm nakli için üç sene 
müdd tle 'e tecrübe mahiyetinde 
olmak üzere Berut ve Hayfa li 
mnnlarını tercih etmiştir. 

Bu müddet içinde hangi liman 
daha iyi kolaylık temin ederse 
o liman tcıcih edilecı~k ve İron 

yor ki : oıs ı; 
u SiJiilısızl•11 r• ıı i 

1 t1er s 
hatların de~ e koııuşlll 
eden ihzerı . ,0t 

den müessir b~~ :;,pli 
v• go,.., 

cdilmiyecegı k·yeıl 
mize muvaffa ' ~ t 

. dece . 
mizi tenııo e a.oJI 
vaziyet doğncs!.~ ~k 

Jıtl' l 
Konuşmaları 'af 

-deJl 
bağlılıkla gu te ol 
acıklı bir:sure~11t10 
konuşmalarıo .• tit 
mt~ ini geriletınl:i oıı' 

1\1. Heudet!~ııd 
göre Haziraıı ~~uot' 
yemlikler ,·e 

0 eıebl 
içinde zuhura g .. 

!! btl 
ler konfrrtı0 fı 

' ta'' 
mi kom is} on oh' 
edilmiş buh10~" ıııt' 

• 'p ııı 
getiımeksızı • )eıjOI 
den tetkik etııı ııı" 
mıştır. Denıe~:kn ( 
d ersonu bu gu 0ııı• 

trans.tinin merkezi oıası olacaktır. · 1 'l'"bc:JZ 11 
sı y e ' 61 a .. nıı 

* . .. 
ısır kabinesinin icra-

1 
a ı memnuniyetle 

karşılandı 

mek teşebLü5ıın.., ı 
ı "ıı,,... r 

bırakılması 0 , 

l ı l 
.. kere 

( er ıa muza bıı 
l t- ler ve gerek lıJ 
şekilde ıne'zobl.l ,t 

{et• 
Kahire - Nesim Paşa kaLi kımından kon ıtit 

. p e 
nesi ilk iş olarak, bnnclan evvel~i dıl etm ek ıo• 
hükumetler tarafından alınan fev dır . 18yı ~ 
kalade tedbirleri kaldırmış ve Bundan do I' 

burostl 
parlamentoyu fealıt.derck Meb'u- konferans ~ıd•~ 
san intihclı<ı 1 11J" haşhcırne!IOJ em- devletlere a§Drı )ap 
retmiştir. makta<lar · oıf ık 

Kanunucsasiye konul n mu K f ns -Jt tı • on ero ·şle' ı 
vRkkat ruad<lelerin kaldırılmast oe kadar bıııı 1 k

111
d• lıut 

mubakk tır. ı 1ıa1' k ve bu iş er y ıy 
Biitün 1~.hsır lıalkı yeni knbi· 

neniıı icr ... atmı biiyiik bir ecviuçle 
kaT§ılamış ve kebioe lehinde yer 
yer tezaburat yapılmıştır. 

• * • 
Hayfada Arap ihtilali

nin kutlanması 
yasak dildi 

• Y afe - Arap ihtilalinin 18 
inci yıl döoümü ol n 9 Şabanın 
tesidinr. bıızırlsnan Arap g .. uçl"ri, ı 
hükiiınettcn aldık ları bir emir 
üzerine ihtifaldcıı \'3Z geçmeğe 
mecbur olmuşlardır . 

Umumi terbiyeye aykı
rı telgraflar kabul 

ed"lmiyecek 
Şam - Posta ve telgıaf ida

re si umumi terbiye ve a<laba mu 
ha lif ve Dit- ruleketin sükun ve cm· 
niyetini bozacak şekilde te)g,af 

ların kaimi edilmemesi için şuhele-
ıiue emir \'ermiştir . ı 

* * 

Dokuz komünist 1 

evkif edildi 

vapılmış yabıtl aııt.ı tül 
buluomuştıır · 11f bi ri 
düleo iş tarzı, k.

0 b/. d ğ 
Juaan devletlerıo1111 
her olmak r1e :e ı•' 
arzedilmek nıe ,J•' 

• 111eJ 
ma metoı ~tİ' 

Yolunda idi · de 
tCe 

göre, kafi der ıel"' 
le g elen 01e5~tJii' 

. . bt ' feraos işıoıo ,d• 
t • 01111 

mecburiye 1 e'P 
dıoca tatbik rıı~ol t 

rotO 1 
ayra ayrı P . bit 
meııine müseıt 
gibi <lir otl tt

1 
""' 

.M Heoders ,.ı 
oıe 

rec~de olgun Jır 
ktıı 

şunları sey1118 • 11 ı 
1- 5,Jib ııl1 

ııin tauziaıi ' ıeıiO o 
2 - snıçe' ıljb 

O ·(Ilı. 3 - aı os•· 
• 8pıll11 ,. 

mısyoau Y d ,so" 
Reis IJeo ~elr't "'ı 

da diğer nıeae·cdt 1 

d 1 . .. r· dereı: 1~ e ... a ı ds' 
bunlar hakk•" tbi~i ,, 

1.. ı• ~ rilen usn un goıı 
ohııuı:: buluııbtl ıı Jı 

- Seu de bana ... 
Oarptsn e\'velki iH talebe a 

ı lamıştar Baif beye muvaffaki-

Diia öğledeıı ev\'t l Sulhc~za 
111nhkcmrsiude muhtelif dolmıdı· 

r ıcıl ı1i suçundan me\ kuf Ayı 
Mehmet adıyla tanınmış sabıka 
hnm duruşmesı yapılını~tır. 

Benıt - İspanya kımsoloelıa
nesini Loşlıyan ve duvarlarına kır
ın zı mürekkeple yıızıler yazon \'e 
ölüm işareti koyan konıiininsle 
rio şiddetle tahlıarri edildikleri 
yazılmıştı . Kendilerinden şüphe 
edilen komiinistleıden yedisi po
lis tarafındao yakalanmış ve evle· 
rinde t.ıhorriynt yapılmıştır . 

ıo .. scı 
1 Henueı dl 

• O'' ' 
r sında mütebl'ssim bir eda il"" 
başlıysa böyle bir münakaşa esa
sen pek ileri gidı!mez . Zaten Oks
fod da , Kembriç de tAtil olduğu 

1 
için hende biç bir şt.:y sölemiyc· 
ceğım. 

F11 at Loaıdrn? 
Lorıdradaki Kıogs Kollec, sene 
sor.u imtihanlaıaoı takip eden uy 
kuyn yaveş yaVllf dalıyor . Büyük, 1 
geniş bahçede talebc'er yere yat

mış, dinleoiyorler , hazılaıı da. 
hole giden büyük p ı onun merdi 
v~ı leri üzeıioc oturmuş, esniyor
lar , Kimisi başlarına luz şaplrn
ları ge, mişler. bir merdivenin tr • 
bızauıudau kayıyorlar . Yakıcı gü
neşin altında nyumayanların hep· ı 

yetler diJ ,. riz . 

raba çarpmış .. 

Arab cı Eyup oğlu l\tustefa, 
Durmuş adında beş yaşındaki 
çocuğn çaıpmış ve bir haftA<ln 
iyileşecek su elle yarnJanmasıııa 
s l)f'p olduğundan polis tsrafm 
elan yokaleıımıştır. 

si de, mektebi muhafazn eden pa 
rntüneriıı üstüoc bir eski ş msi · 
yrı in l"kılmesma seyrediyorlar . 
Bir Hintli but şkıolıga , Ş&rkh
hıra mahsus l.ır istihfafla bakıyor. 

Amma, babs clcıim ki o da ark · 
daşlarile be•abcr gülmek için un 

atıyor . 
-Bitmedi -

Diol nen şahitlerin ıfadelerin 
den anlaşıldığuıa göıe Ayı M .. h 
medin İst nbulda 79 sabıkası bu· 
lmıduJ;ru, Ankara, Yozgat ve' İs 
tnnbulda mahkiinı olduğn kayde
dilmiş, gelmiyen davacıların ilı· 
ınrla getirilmesi için duruşma 
birinci kfiounuıı altısına bırakıl
mıştır. 

Esrarcılar 

Yene bu hadise ile aliikadar 
olduklaımdan şiiphe olunan 2 ec
nebide bu mey::ında tevkif celil· 
miştir. · 

Halil oğlu Halil 'e mrtruf oğ- ' 
lu Mehmet Salih ııdımla iki ki~i, 
Umumi t v salıip!eriııden llasau 
kızı GüHiznrın cviod.- esrar içer 
leıkcn yakalanmış oldukları po 

Yeni bir hadiseye mrydıın ver
memek üzere İspanya konsolos· 
hanesi clrt1f111a pol;s 'e bekçi de\'

, riyeleri konulmuştur . Lübnan 
polis, J omiioitlcre kuşı daha cid

ı di bir mücadele açmak içiu y ni 
Jıs ı aporloıiyle aulaştlmıştır, ı tedbirler almış bulunmaktadır . 

"Bunds0 }ı~o 
LJb' • 

rı ile nıevzll ··ı ı-. 
I'k • • . bePil l~I 1 1,;11110 (C 
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bakkrndn Y0!'1 
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Çar arı mezarları açıldı 
Avu turyn gozett inin verdiğı 

ır h beıe ğöre , son zamanlarda 
ovyet hüküm ti çarların mezar· 
•tını açtırarak , bu mezarl rdaki 
llül ıio gömUllirken üzerinde bu· 
tıması muhtemel olun değerli şey 

leri imal{ kararını vermiştir . Pi· 
Y r ve Pol kale inde bulunan bu 
lbezarlarda bir bnzioe bulunacak• 
lluvvetl umuluyor v bu buinc· 
nirı bu uretlt meydan çıknrılma 
ıı i ı nıliyordu . 

Mezar) n çm işi y11pılmıştır. 

u ite dair , doğru gibi görünen 
bi r çok haberler vcrilmektedır . 
Bu b berlcr arasında da , doğru 

t ı t- alakayı çok çeken romencsk 
m biycttc bir keşif de \ardır . 

Romanof h ncdaııının azaları 
c viz t btnsından sa~I m bir tabut 
• yatan bir t ce i hariç olm k üze
r , gümiiş t buthırdn yatıyorlardı . 
Boy bos iytibariyle olduğu kad r 
f n \C şöhret bekımındnn da ca 
huyiık çu lardan bıri olnn Büyük 
P lronun ırtıod , daima i çi 
krılmak istediği İçin , knb kum 
ao y pıloıı bir gömlel olduğu 
&örülmüştür . Üzerinde hiç bir 

iiccvhC'r bulunmamış , yalnız si· 
ab ve mtHeknllıs bir bale g imi 

• • cinde hükumet mUhrünü sıkı 
ı lu tuttuğu görülmüştür . Mumya· 
aotırılınış ol ıı cesedi , 209 yıl 
d 1 eri lm kudret sembolünü 
ı ki makt ı r r ctmcktedır . 

ipekli elhi e iyle boıulmanıış 
olarak knlan bii ük Kat rinanm 
ıoğ ünde platinden ve elmastan 
•ğır bir gerdarılık , parmaklarıu · 
da d ) üzüklı1r bulunmuştur . iç· 
kid n zehitJenerek kırk dokuz ya 
fınd ik n ölen ikinci Nıkolanın 
baha ı üçüncü Alek ndr , bir c · 
beral elbise i giymiş olduğu hal
ele, Rusya gibi çok geniş bir mcm · 
1 le tin mü bit hükümdarlığını 
Yapmaktan doğan yorğuoluğuou 
ıiuırmakt dır . Göğ ünde altın 

tlzrr ne i lenmış elm lı nişa•ılnr 
1 uluumu , kılıcının da bir çok 
~ıy metli ta larla üslü olduğu gö • 
tülmü tür . ikinci Alek andr'ıo 
birinci Nıkoloıım c setleri dt> , 
değ rce ötekilerden npğı lıelmı· 
)aıı müce-.bcrlerle dolu imişler . 

Fak t 1812 de Mo kornnm 
Y dığını gördükko eonra 1815 
te P riıe gid n , Napol onun ra · 
lcibi birioci Al k ndr'ın tabutu 
•çıldığı z m , tolıutun hoş oldu· 
u görülmüttlr !. 

Bunu izah ctm k içio , 1825 
~ oad n onr ki yıllarda çıkan 
ok ki ynkın bır rivayeti nııl tı 

, )orl r : 

Hüküm ürm kten bıkmış ve 
e ıf"H-ft n iğrcumis ol n çar Alck· 

ta d , gcoçlikindenberı lıc: !ediği 
ır lıul) ) ı g rçeklcştirnıck, bir 

koş ye çeidlip J n j k Ru o gibi 
e) lesofça ve rnlı t yaşnm k ıçin 
ldiığli h brr ini yeymışt ı . Onıın 

SIU mü s r y doklorl rı ve eıldinı 
rafıodao te bil edilmi olmasına 

krntn , halk bu ölOmt> .nanmı 

orJu . Bir ktıç ) dnn sorır çarın 

•it nnt hüküm iirmcnin yorgun 
bğuadnn , nray eotrikalarınan , 
ib nılekett daima mevcut ol ı 
1Y klanmn ıhtim il rlnd n . iyılik 
•pm k isteyip rl<' zulüm yupm k 
erburiy tındeıı sôyleuiyordu . 

Ç r , iki yıldır orıad n k ybol 
k ıı tcğioi ) enm ğe çalışmıştı . 

i ita 1823 ) ılının orl lnıınn doğ· 
ı.a Mo kova b ş pi knpo una , 

d ı ç~kilinc• tnhtn kardtşi Ni· 
ol ııın çıkac ğınn d ir olno bir 

" 1k bile ver mi ti . Mübürlfı ol D 

iltfuı Ü tane de , kendisi bu ve
kayı i leyiuce)•e k dar bunuu 
8Pe kı kılıse inde devi ıiıı di
t ve ikalaıi}le lı raber saldan· 

lla ıııı , öldüğti z man da hem "D 

çıloın lrıı ynzmıştı , Tt r cddütle 
tç yi mi beş ) J•n onra d 
ır Ü g o gızlıce )Ol koyulmu tu • 

Grceleyio , yapyaloız bir hır· 
sız gibi Kamenestrcrf erayırıdsn 
çıkmış , ktııdı inin geleceğini bi. 
lru, Alek andr Nev ki manastırın· 
deki pnltnslarm yanı gitmişti . 
Kılised dun elt ktco &\)ora bir ke· 
şiş ç rı ı kdis elmiş , çar da bir 
ibtiy r gibi ilsi büklüm , çıkıp gıt · 
mişti 

13 Eyluldc Tsg nrog'a geldi • 
On gun soıır d imparatoriçe 
Elizabet çara ıltibnk etli ve iki i 
de , bır katlı küçük bir evde , ort 
b Ilı İn anlnr gibi } dılar . Hat 
ta çar , " ışlerini görmekten hıle 
çekinmiyor • " yirmi b yıl çalış· 

tıklan onr dinlenmeyi bak ltim. 
Uir o kt'r bile bu kadar çalıştıktan 
onrn tcknüt edilir . .,diyordu . 

Fak t Novro ik umumi valisi 
olan Voroot ofon rahatı kaçmıştı. 
Kendi top ıaklnrında bu kadAr ğır 

bir konuğun huluomas•nı biç i le· 
miyordu . Ç r Kırımd iklimin 
daha tatlı olduğunu , orad çok 
rab t edeceğini öy di , çnr da 
Kırıma gitlı . Onu Sımp ropol , 
Gursof , 8 ydar , Aluplia c Ba 
Jak vııda gö rcnl~r ol fu . Gözle 
görülecek k d r çabuk zayıflıyor· 
du , nihayet öldü . 

Hnlk bu habere inanmadı 

Onun } rint' Or J of kö) üoden bir 
mujık'in gömu cıuguıııi öyl di . 
lnnnm m \(1 d k lmadı , ç uu 
Fedor Ku miç diyl aşağı yukarı 
kırk } ıl d ha Sıbery da ya adığı . 

ek en ) ıışında ~ e çok ofu oldu· 
ğu zamanlar onu tanımış kimseler 
oldu~u ve ancak r1864 le öldüğü 
yolunda taf ılat v rdi. 

Romıırıof hanedanının bütün 
azası gibi bu çarın da iri yapılı ol 
nıakla beraber daha gençken ihti· 
yarhyan ve bütün bay ll rınca bi · 
rcr çocuk k lın daml rdao oldu· 
ğuna ios nın in naca~ı geliyor . 
Knrm t r fından öldürülan üçün 
cü Petrooun torunu ve serhoş s· 
kerl ri t rı:tfıodao hoğazlarıan bı 

rinci Polon oğlu olan Al k aodr , 
tahta çıl ruadım vvel saltan l Ur· 

meklcn korknyoıdu • D ha on s -
kiı ya ında iktu , l>aba ımn veli 
ht oldugu zam olarda 8Ö le a 

zıynrdu : 
(\ Beıı ) alnıı itkuu ve r b tı 

evı) oruı ı . Snı y bayatı benim 
k·rr m de~ıldir , Sarayda buhm· 
makt çok ı tırnp ç ki)oıum • 
e~nim gözümdt' hiç b r d ğeri ol 
mıynn p rlak mevkılerı ede et
mek ıçio y pıl u alç klıkları gör
dükçe . ltü t oluyo um . , Alek-
a.1dr'ı ıntşbur l'rn ız alimi La 

harp okutmuştu. Fr n ıı ibtil.ıliui 
dün)& yUzlinc ttığı yeni füml r , 
ort y koyduğu ecı r ıçın , çok be· 
ğeniyor , Napoleonun d h ını , 
eoerjısini tekdit ed1yordu . 

Esaretırı altyhinde idi. Dtmol 
r tık t m )Üllerı v rdı . Faıma 
ondu "'e düşkünl re cırdı . Bu 1 

u ragmtrı otorıtc ini çok kı!lka \ 
oırdı . B bısruın öldürülmesi yü· l 
:ıünd n ) i mi dört }aşında ken ı 
bırdcnbııt tahtn çıkmn ı i("ap tti 
gi zaman t ç gı) me mern ırnio 
den soor nrn) ın bır köşr io knç 
ınış , kendiBİni delice alkı lrıyan 
halk görünmek i tcmemışti. Alla 
ey ooro , N pol o un da ımpeı -
tor olmak i tedıgıni öğr nıuc La
b rp't ''o d diı hi, )urdunuıı 

şeref ve rah tı ıçin 11 rnf eal b kle 
mt'd n ç lı ınak gıb u büyük ve 
eo temiz şert'ftco kendi ktodıni 
mahrum edi)Or 1 , dı) )8Zmı,.tı 

Ac ba höyl bir adamın t bu 
tuııun boş olduğunu bize söyle 
yenler bulanacak mı ? 

- J~clnwn Aruk,ır -

~-------·------~~ 
Tıbet meclisinin kararı 

Yeoidclbi22( \ 1 Lnu 
d o bildırıldığıo göre Tihet bü 
) ük millet m clı i Çıu Cnmhuri 
) etine girwek i .emcmi 1 rdir 

( TiirkSözü} 

• Laval 

lngiliz ulusunun general 
siyasasını anlattı . 

: 22 ( . A. ) M, 
\ nm K marn ındn ı ll· 

zuhl rıı en ap Hrt'rt k .ıcl ı olduğu 

uz rt> çok uınumı ııınlıiyeıtt l•<'}o· 
n ua lıulunıııu 'e Biriınn miido· 
f ının kU\' t tlf'ndırilınP i lıizumu· 
nu ileri un Hk 111.I riııi biıirmi ıir. 

M. 1 kdonnl 1 in iltı n niu dittt•r 
mıll ılı-r ı rikı me oi İ)O <'lİııf' 
lıuıun km' etılf' ıh' om t'lmek nz· 
ıuiııdt olduğunu ve uıilleılt ri lıiı hi· 
rin<' akla ıırohil<'rck hiç lıir fır: oıı 

koçırnıa}aC gıııı Ô} lemi tir. 

Yabancı devletlerin 
Amerikaya borcu 

Vade yaklaştığı için öden· 
mesi beki niyor 

: 22 ( ) -
Aınerikn hükfün ti 15 Lirioci kn· 
ııuıı<1 \ adcsi gelen tak itlerin 
ödenme ini borçlu dl:'\ !etlere hil· 
dırmi tir. 11 l I at Frnlnndi a ha 
rıç olmak iizere hiç bir devlet 

hundan C\ 'clki t k itleri örlemo 
di~iud n im tak idin ücleuecegi 
p k h kleııilmi or. 

ıııerikomo i tedi~ri hu tak
it foızlerle bernber 154 829.97~ 

dolar lulmaktadıı· . 

Sovyetlere ait iki 
mühim rakam 

Mo kov 22 ( AA ) Sovyet 
Rosya ikti adi işleri istatistik 
merk ı id resi larnfmd n Tem · 
muzda ) apılan hayvan ayımı ne
ticelerini n<'şretmi tir Veril,.n ra 

knmlar göre So' yet Ru } ad bu 
t rıbtc 15,612,000 at, 17.364,000 
rlomu:ı, 42,381,000 huynuzlu lın} -
van v 51,936, 00 koyun ve keçi 
ayılmı hr. Bunların 1933 ene i 

ııe göre ni p lcri ırasiyle udur : 
yüzde 94,2 143,9 110,4 ve 
103,4 tür. 

Mo kov 22 ( A.A ) - 20/11 
'nıilıin kad r hutün Sovyet Hus 
yada 8,480 köy Sov eti iotıhop c 
dılmi tir Y ni melıu laı m yfizde 
18 i Komoııi t firka ı ve yüzd~ 
12 i de Komoni t gençlik t şki 
fotı az ıdır . 1931 ne indt' bu 
ni p ·tlcr yüzde 14 8 ve 6 4 idi. 

Avusluı ya devlt>t adam· 
\an mekik dokuyor 

Rom 22 (AA) - A' u.tur)' 
ba vckıli M. Şu iıığ v b riciy 
rı z.ıri Vıyoııa)' dö ımü erdir. 

Verıedi 22 (AA) - Avustur· 
ya b şv kıli M Şu iııg ve ma rıf 

mü teşnrı M P et r ıl hirlikte 
Romadan bur ya g imiş ve i t s 
)Onda mera imi karşıl ıımıştır. 

Bnşvekil rhrin görülecek y rle 
rinı g zdıkten sonra öğl üzeı i 
tn} yıııc ile Viy nnya barek l et· 
mı tir. 

Mil ııo 22 CAA) Avu tur) 
harici} nazıri M Brtger burııyn 
g imiştir. 

Ölen ölene 

Ledı mit : 22 ( A.A > - Vi· 
ende vaziyet düz Imiflİr . Dün 

g(c bir k n ıklık olmamışlar . 

Poli in ç bık y klandırılmış ol· 
rn ı uykuda bulun o zulu'l mı 
öldurülmclerınin ö üne geçmiş· 

tir Pusuy du en poli lcr 3 ıubu 
u öldürmü )erdir Knıışıklık iki 

k bile reı i or ında 6 seoedir 
süren v 200 ki inın öhimiine 

mal olar bir n lnş mıımnzlıkl n 
çıkmı tıı 

Miiletler C miyetinde 

Bü~ ilk ölül r bkdis edildi 

Cene\l'<': 22 (A. A) - iilet· 
Jer Ceıııi)eti n aınhl i Hei M. 
Beoe 'in Krnl Alek andr 'e 1. 
Hartu lıakk ııdaki taziıırntıoı 

O)akla diolemi tir 
M. Bene bunl r 1ı1Jetlr.r cemi 

)Ctınin c n \C hikın ti viicudn 
olau fıkirlerin z fcrıne ) ol aç r · 
keo öldiirülmü terdir. Demiş 'e 
iotiz mın mulı fnza ı için biitün 
gayreti rini arf et lllİ) e da\ et t"'y • 
lem iştir. 

ll"i d 1 ıl" Aükfütou orırn 
Yugo la' y ilericiye n zarı M. 
)' e\ tiı; te;> kkür etmiş 'e far il· 
) a cion) etinin doğrudnıı d rruyn 
.. lilletl r ("ell1i) ctiııe dokunduğu· 
mı, çiiukii olenlcriıı l:u c miyc-
tin müdafileri olclul!uırn Ö) le 
mi tir. 

'oııra, Frnncın Jlarici)C nazırı 
M. 1 a, al'n 1. lleııe 'in 1 r 1 
Alek odr ullı içın ıniic ''"'le 
rderkcıı ölen k lıromandır ı:özle 
rine İı;titiik etıui \ r Bartuyu l en· 
,Jirıe öroe~ ) parak ayni e ere 
çalı~a··ağıııı hildu mi tir. 

Siyasal görüşmeler 

CeneHe 22 ( AA ) - FrAus 
baı icıyc nazırı M Ln\ 1, Türkiye 
lı riciye vekili T 'fik Rü tü be) i 
kabul ttikten sonra hariciye ko 
mi ri M Utvinof ile görU müş 
tiir. M. Lil\ in ofun ber berinde 
Sovyet leı iu y •ni P us [iri M. 
Potiemkine ile f ret mnslalıat 
güz rları M Rosenbf'rg bulun· 
makt idi. Mülakat iki ate yakın 
bir müddet dev m etmiş ve iki 
memleketi lak d r eden bUtün 
mf' elci r görüşülmü tür. 

Uundnn onra 1 Lavnl öğle 
yemeğinde lngiliı murahho lordu 
M. ntlıony edene mi fir olmu 
tur. 

Yeni konsolosumuz 
Ode saya vardı 

Ode 22 i AA) Yeni Türk 
kon olo u Turğut b y hurayQ 
nnıvn 1 t P.tmiştir· 

Konsolos bn tanede bulunan 
vi koo olo Zeki b ı ııynret et· 
tikt«"n onra b ririyc komiserliği 
aj nı M G ilun ki ıle ha an 
memurlar ı a y ralı a n )1 şe 

r it d hilind gö terilen i ti noi 
ihtim mdnn dol yı Tiirk biikiime 
tiuin IC'şckkUrlerini bildırmişıir. 

Fransa ordu encümeni 

Ptırı : 22 ( . \) !\lulip• ı u-
uıııt:ıııuiıı oıdtı lnılçı ı ıoportoru 

1. r iınbo OH.hı <'Ilı umenindı )Clli 
ordıı 1.ı ılı ı ının mı lı tlıırını ıııl ı 
mı ' hilhn a ordu mcH'lllhı \ n 
lt>\&zım illi' t'I(' i uz ·riııde i rar et· 
mı tir. 

Ordu ı m uıııı u onrurlaıı indiri· 
leıı 3BO mİl)on fr ok da ilnH' ilı~ 

r•nı it v zıın )dpılııın ım 'e ıııh i n· 
1111 ılk kooul rı illi ı r çık nlıııo ını 

t.lııı : Cimi tır • 
E11r11nl<'n r<'ı i 1. l uhri ba"\ ek:i 

lcıc giılt 11· lrıı t mı ııoi\ i 1. l• 1 ıı· 
dt'ıw lıılclirnıı tir . 

Yurdumuz faydah 
yağmur ar ya ıyor 

Şmop 22 ( A.A } - Vilay tin 
her tarafındı Urckl" ya w ıııurlar 

ya~ınektndır. Yfiksc ler kar düş· 
müş y lı valnr oğumu tur 

Adapazarı : 22 ( A.A ) - Fır 
k m b ile ocak kongre! rı bitti . 
mebu• çimı için br-l diye ehrin 
nüfusunu t ıbrt elrn ktcdir . DUa 
denhcri fn d lı y gmurl r yağıyor 
Y ğnıu run kim işlcıio çok 
f ydo ı ver dır . 

T ekirdnğı : 22 ( AA ) Üç 
glind r hrri TeHrdağı h v 

ğaıı )Oğmurlnr çlfçi)i e\İndir

miştir . Hnv mutedildir . 

Fird : 3 

Adana Borsası Muameleleri 

c 1 ı En az ,. 
cılan f ikdor 

HUBUBAT 

Kelt·n tohumu 
Bnklo 

ı m 

u 

1 ivrrpul Telgrafları 
22 I 11 I 19l1 

Hint hnzır 
-----ı 

~('\ }'Orl 

ispanya hükumetinin 
bir kararı 

IJHIT : 22 ( A.A )- Hiikil 
nı l 'u tuı) ada cıl<luğu gibi Kn· ı 

tuloıı O)n dn f"'krıladt• selalıi)et 
li hir a ke-ı murahhn tO) in et 

ıııegl" knraı \ crıui~tir . 

Mac ristanın bu yılkı 
buğday satışlar• 

Budııpcflt : 22 (AA) Ulus 
lar r ı huğda lcomitesinin n şret 

hgı teblığ göre düny dn m vcut 
buğd r ozla 1 stogu 1 ğu lo l 

500 mıl) on bu adır. Geç n s 
neyt: nı b tlc 350 milyonluk bır 
az.alı 'nıdır . 

Japony dışard n almak i' -
seti l >\İP tltiğı v diğ r b zı 

ıoeınl <ti rdc buµd y y tiştiı nır. 

i arlı rdığı içiıı Avı upa h rıci 

m mlck ilerin 15 mılyondnn fazl 
hugday s tın im ı beklen mu . 

Yeni neşriyat 

Ank r nı iııkılapçı gençlıgi 

tnrafmd n ıyıfn hir çık rılan ve 
yurdun tlört bu ğıu kültür Hl-

r si yayan "Çığ r,. m cwu ının 
19- 23 ur cü yııı çok zengin v 
f yd lı hır münder c ti çıkmış· 

lır Degcrli okuyucul rımıı tıv 

iye ederiz . 

F ran ız pullarım taklit 
edeni r 

P ri - Fnn 12: pullarını tak. 

lıt ederrk pı)'a nva üren bir kum 

pnııyn mt dun çıluırılmı tır . Bu 
lrnmp ny taklit ttiği pull rı c· 
nchi nı m ketlerde bastuıusk 

932 en ind~nlıcrı piyn ay aiirm k· 
te idı . Bu yüıden hUkunıetio ıa 

tarı 20 milyon franktır . Snhteknr 
1 r Fr n ıı lopr klnrıodau k ç 

mağa muv ffok olmu 1 rdır . 

Kambiyo 'e Pnrn 
ll nka ındnn nhnnn ur. 

K. 

Bir tavcı 

abıkahl rdan in leh • 
met adında biri, ı bmet oğlu 
l:lü eyinin ku agı arasında bulu
nan l l lir para mı fa\cılık u· 
retİ) 1 çaldığı ani ılmı:., yak la 
nar k Adli) y v rilıııi tir. 

Nafıa başmuhendisli~inden. 
hrziıı - Dortyol yolunun Deli 

(.: ) d ro i uz rind~ O aklı köpru 
unun t mirı 934 n ı ikincı to -

rinin yirmi dokuzuncu por ombı> 
gııııu snol on hir huçukto ihol 

rdılmek uzor ( Üç bin ekiz yüz 
nltrnı dokuz ) lira uç kuruş hotlol 
ıle açık olnrak nnınnka ya konul
ınu tur . 

'l'alıp olanların ,-ilt\yot dnimf on
unıeıııno 'o ko fi görmC'k için do 
Narın dair ino murocantl rı ilAn 
olunur 4730 ı 1-15-19-23 

af ia başmuhendisli inden. 
rozan l•oko yolunun 55-0 o 

kılomctro ind nid n yopılarok 
( l\SMACA ) opruAÜ 934 n j 

ikinci t rınin yırıni dokuzuncu 
por ınhe gunu snnt on birlle ilıolo 
oluı mok uzor Dörtbin kizyuz s1:1-
kiz lira otuz kuruş b ti ı il açık 
ol ı ak ınünııkn nyn kon mu tur 

Talip olanların 'ıld) f!t laimi 
n um nino vo ko fi görınok irin 

do ' fıa ılnirosino ıııtirncaat 0 •

lem 1 ri iltln olunur.4729 

11-15 19-23 

H lk vi r lsliğinden: 
25-1' rini nni 934 pııznr gu· 

nu n t 4,30 d konut do munhol 
Lir oza için l'ç·iın vo unıurıır hır 
ha Lılıal y pıl c ktır , Arkoclaşln
rım t rifi ric olunur , 



l'lnik : 4 (Türk Sfizil) -· 
Alsa ray 1 

sıneması 
Asri sinemada ~--------, Nafia baş mühendisliğinden; 1 

DİŞÇİ M Nedim Aılona - Misis vo Adana - Ko.-
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Bu akşam 
Harikulade g1.izd proğramlarından birisini taktim eder 

• 1 

"1002" ıncı gece 
Mümessili 

lvan Mujokin 
Hem hayali hem hakiki hem ruhu dolduran bir şaheser ~ark filmi 

ilave 

Dünya havadisleri 
Dikkat: Marsilye cinayeti bu proğramla da 

gösterilecektir 

Perşenbe giinıi. bir cuma gıinıi iki matine 

Gelecek program 

Gülen Paris 
Mümessili 4768 

Moris Şövaliye 

Yeni Otel karşısında açtığım 

diş muayenehanemde saat 6 dan 
21 re katlıır hasta kabul ettiğimi 
ve tedavi ve diş imali hususunda 
mulıtercm müştorilcırime azami 
teshiltltı gösterdiğim gibi cuma 
gunleri fukaru iç.in ledavi ve diş 
çekmek meccanen<lir. 

Kozan sulh hakimliğinden ; 
1 - Kozanın Mahmutlu mahal-

lesinde fevkoni üç oda bir mutboh 
tahtani iki abur ma sofa ve arsayı 
müştemil 14-35-J 2 numaralı 

tapuda üçyiiz arşın ve beşyüz yir
mi lira kıymetli olup bu günkü 
takdirotta dfü·t yüz lira ıleğerli 

olJuğu. 

2 - Kozan Co.mi kebir civarında 
ekmekçi diikkAnı mo. furun on dört 
• 35· 12 nolu tııpuda 1000 Arşın 

ve 800 lira kıymetli olup bu gün · 
kü tnktirn ttn 200 arşın ve 500 
lira kıyııı Ptli olduğu. 

,. Gazetemizin 
Abone ve ilan şartla~ı 

3 - Cami kebir civarında bir 
bnp ınahsere ma dükkAn ve hali 
faaliyette bulunan aldt ve c<levatile 
13 - 35- 14 Nolu tapuda bin arşın 
960 lira kıymetli olup bugünkü 

, tokdirat bin arşın ve iki bin lira 
kıymetli dduğu . 

------. ------
3 Aylağı üç, 6 ayhğı altı , yıllığı on iki liradır. 

Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zam edilir. 

Şehir abonelerimizin gazeteleri 
huausi müvezzilerimizle her gün sa
bahleyin erkenden istedikleri yere 1 

bırakılır. Şehir için aylık abone bir 
lairdır. 

4 - Cami kebir civıırınd ı bir 
bap <lükkAn 14- 15-35 nolu ta
pudo. beş yiiz arşın ür yüz atmış 

lira kıymetli olup bu günkü takti
rat yirmi beş arşın ve iki yüz lira 
olduğu . 

Yukarıda yozılı dört parça 
gayri menkul üzerindeki şüyun:l 

izo.lui zımnında puro.ya çevrilerek 
Kozanın Mahmutlu mahallesin<\ca 
müteveffa büyük Ali oğlu Mustafa 
ağa varislerine taksimine kıırnr 

verilmiştir. 

Kanuni masraflar alıcılara ait
tir. Satış açık artırma suretile Ko
zan sulh hukuk <lairesinde 19-• • • 

Bir defa konacak ilanların üçüncu ve dör
düncü Silhifelerde her sabrı on kuruştur. Rek
ıam 11.~:ıiyetindeki devamh ilanlar için ayrıca 
pazarhk yapılar ve en ucuz bir fiyat istenir . 

ı 12-934 çarşanba günü saat onıla 
yapılacaktır. Alıcıların poy sür -
mesi için yüz<le yedi hu~~uk Jı>po· 

zito nk~·e3i vnmeleri mf4şruttur . 
Daha fazla moh1mııt almak istiyf·n-
lcrin mezkur hakimliğe müracaat 
etmeleri ilAn olunur.4775 

_. .............................................................................. _. ............................................................. _____ 

, 

\ 

11 YILLlK 

• 
' 

Eğer lş~erinlz

de intizam arayor

sanız, hem ucuz, 

hem güzel iş yap

brmak istiyorsa

n z Türk Sözüne 

müraacat 

ediniz-. 

MÜESSESi ~ 

,• 

ratuş yolları başlangıcında(3573 35) 
metre murabbat parke kaldırım 

ihale surotile yaptırılacaktır. 

1 - Bu inşaatın keşif bedeli 
( 11829 ) liıa ( 37 ) kuruştur. 

2 - Eksiltme ( 2490 ) 1111ma · 
rnlı artırma eksiltme ve ihale kn
nunu hükümlerine göre ve kapalı 
zarf usulu ile olacaktır. 

3 - ihale 934 senesi birinci kd
nun ayının 20 ci perşenbe günü 
saat on birde Seyhan vilAyeti da
imi encümeninde yapılo.ctıktır. 

4 - lntaata ait keşif cetveli 
resimler, mukavelename sureli ve 
şartnameler Seyhan vilayeti Nafia 
başmühendisliğinden beş lira dok
san bir kuruş mukabilinde alına-

caktır. 

5 - Bu işi taahhüt etmek is
teyenler on çok 30- 12 - 934 per
şenbe günü sattt on bire kadar 
Seyhan vilAyeti daimi encümeni 

reisliğine verecekleri teklif mektu· 
bunun şekli bu işe ait olup ne su· 
retle temin edileceği ( 4 ) numara 
ile bildirilen şartnameler arasın-

daki eksiltme şartnamesinde gös
terilmiştir . 

21 Te~rinisaui per§enbe giinü akşauııudı1D 

Mevsimin en heyecanh 

"H - arp muhabi 
Filme ilaveıı•n 

Foks Jurnal 

Bugün gündüz iki matine ik' 

Birinci matine iki 
Yugoslavya kralı Aleksandr 

hazretlerine Marsilyada ya· 

pılan suikast ayrıca 

., . 
Zavallı annecigı 

FOTO 
6 - 1'cklıf m~ktubu ile birlikte §§~§§§§§ 

ve ayrı bir zarf içinde : COŞK 
A - ( 887 ) lira 20 kuruşluk 

muvakkat teminat . 

B - Taklık sahibinin ticarc t 
odasına kayıtlı ol<ltiğunu gösterir 
934 senesinde alınmış vesika. 

C - Teklif sahibinin şimdiye 
kaclar yaptığı işlere ait cıvra k Vfl-

sikalar gösterilmek suretile Seyhan 
vill1eti Nııfitt hnşmüheodisliğin<len 

alacakları fenni ehliyet vesikası. 

D - Bir şirket veya ortaklo r 
namına tektir yapıldığı taktirde 
şirket veya ortakların her biri tn
rafından teklif sahibinin ke1dile
rini temsile selAhiyetli bulundu 
ğunu gösterir vekAletnamri verile -
cektir. 4758 19-24-29 4 

Doktor 

A. Melik 
_.,.~ 

Agf a,,, filmlerinin 

Dünyaca meşhur ( A G F ~ J
11 zesi bulunur. Fiyatlar. diğer bulu 

dur. 

Amatör itleri en kıs• 

Atölye fotografları, vesika t 

dismanlar. 

1'afrl>ederı lerı:iliitlı ta · 
rife ile ıicrel 11ltmr . 

o•o 
FOTO COŞKUN: 

Yağ Cami Civarı 

--- -----

idrar yollar. hastahk-
ları mütehassısı Adana sulh H. hak\m\llinden : 
Delsoukluğıınu yeni usullarla 

pek r:ıpuk ve ko.ti surette tellavi 
eyler. 

Adrl'S : ~amıkkemo i İlk mck-
tı • lıi kıır~ısı. 4706 15-26 

Adana sulh H. hakimliğinden. 
Numara : 32 

Aılnnanın Yortan nınlıolıesindnıı 
lliiseyirı oğlu Mustafa t fentl ı nin 

mezkur maholleılı•n Mı•hın et keri
mesi S tti \'O Faımtı lııınınıll'rlıı 

Me 1ı met cfı·ıııl i ıı in mü~a ·ı n rn ut , · 
snı ı ıf lrnlunllukltırı şı>rknn ıızun 

Elrfe vı? kısmen Ali {~nvtış garbıırı 
\'C şinıulı·ıı Ourrın vnrsPlı·ri ikeıı 

clye,'m lhrohim foftııri z• vcPsİ Rn -
lıin lıaııırıı ccnııh n tarikıırıı ile malı
ılut iki bap haıwnin tnks=mi kohil 
olmndığındıın şiıyuun izalesi sure 
tile Ye rrı k n;tırrıın tarikiyle sotı 

lnrnk bedeli mr.Lıin şiirek:-l lıcy 

niııdc tnks:mi /\ılurıu sulh lıukıık 

ııı.ıhkeırıcsiııin 8-7-934 tnrilı 

''ı' 4/587 ııurnnr.dı kıırnrı iktızrısın 
d:ın lııılııııı:ı:ıkl.ı nıezktlr lınrı"ııin 

23-11-34 111ıih ' ndı!n ;ıilnrnıı 

] l _gi.·ııı ıııi'ııl ılctle v .. a~·.1' nı tıı ııı :t j 
Lı!'ı~ıyl .• ,\ıJ:ııın !Jl'I• ıl Y·" ıııiiz;ıyı'd •" 

:-; lo . urıdıı bi• i ·ıc ilı:ılı·si İcru k ı lı 1 
ıın\· f! ıııl:ııı t.ılip o'a· l:ırın yii:1. i•) 
yedi lm,·uk p9y nkçul ırını lıamilen 
A !una birine: sulh hukuk hakimi 
llıtui Lıcye ve belediye <lclldlı Ha · 
nifi çavuşa müracaatları lüzumu 
ilAn olunur.4773 

No:97 1 

Adana lnhisnrlar h:ışmfüliirlüğii- 1 
nün ~:ınnrlı mahollesinıien Osman 
oğlu 11 ışim ef .. nıli aleyhine oçtığı 

alacok davasınılnn dol ıyı trıyin kı· 

lınan 12-1 J - 934 tarihindeki 
duruşma güııünılo nıiiıldea aloyh 
llaşim efendi ilAnen yapılan tebli
ğ'otrı rağmen g .. lıne<liğirıdr·n ilı1Jll•n 

gıyop korarı teblığine kurnr veril
miş olmakla duruşma günii olan 
2- 12-934 pazar giinii saat 10 
Jo molıkouı~ye gelmediği veya 
lıir vekil de göndnrııediği tnkılirde 

lıcıkkımlaki gıyap ko.rarıııııı t:ısdik 

edilıHPk gıyalHnda dııruşıı.a yııpı

lrıcnğı \'" bir dalı::ı ınalıkı• meyc kn · 
lıul eılılmeypeı· ği ılı'\rı olunur.4776 

Adana sulh hukuk hakimliğinden . 
l>avocı Adana inhisarlar başmii

ıliiı liiğiinün Şakir paşa tütün bayii 
lliisAyin efendi aleylıine ikamo ey· 
)ediği alacrık ılavasından Jolayı ta
yin k ılınıııı duı uşnıusı güniinıle 

ıııiitldı n nlcylıin gös!C'ril,..ıı adr<>sle 
lıulıınurııaılığ'ı v~ ikarnetgı\hının 

mP~· lıııl olıluğıı m•Jlı.ı~ir lnııtfır ılaıı 

ıl.n•PlİJ•' z;ılırırıu \' , rilı•n ıııt şn lıııt· 

tan n ıı l:ı ~i im asın •l nıc !,n i ı l:l noıı 
h lılig t ıfusırıa karar veı ilıl ğiııdı•n 
tluııış:ıı:ı giiııü olan 1 15-12 ~34 

cıııuortesi gıiııü s ... al 9 lıuçuktn 

mo.lıkomeyc gelmediği ve ya bir 
vekil göndermediği tak<lirde gıya
bında duruşma yapılacağı ilAn olu
nur. 4777 

Boş oğrılsr• 
. IJ)ll 

lnrı romallZ 
Al 1 

lıldarına knr., 
bir il~çtır · 1 

malleni kutule d 

alınız. Şch.ird~ ot 
zi mcrkeıı ( 

Seyhan maarif J 
790 l)ra b 

. ıll 

7 kl\nuous1101 
1 J 

ilıolcsi 15 .... 
itibnı en ( 20 ) 

• n• ı· lorill tır. ı 1; ıp s 
·· ac,.tı yetine nıtır 

• 
ZaY' 

b k ıııııtır 
Tot ' ıır , . . . kil' 

\cııısııı k . JıU 
miilıriiııı11'1 ~ 
eıluı inı.4774 

UDJurni 

MeJııııel 

Adau• 'filt~ 


