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'' Ata Tiirk 
'' 

oldu üyük önderimizin soy adı 
Büyük önderimize 

~~------... ··--~----~~ 
B. M. meclisi bir 

yeni soy adı 
yasa 
verdi 

ile 

Ankara : 24 ll.:111.msiJ - IJaş· 
kan İsmet Paşa ile bir çok ar· 
daşlan buyıirı Rtiyıik Millet 
cllsiac bir yasa laslaf/t gelir 
er . !Jıı , bıiyüfr ö11deriml:e 
rilecek soy adt içindi . IJu 
sa lizcrillc Başkan İsnı l 
Ş<ı su:: alclı , lm !/' nl adı lwl · 
ı uc oımn er ine derin bağ 

ı{jırıı aruiı . 

Söz birllğlle benimsenen bu 
şııdur : 

"Kemal , öz adlı 

mhur Reisimize "Ata 
rk,, soy adı verılmiş-

Fransa bakanına 
il 

gore 
-..~----------------------r ansız çerisinin savaş ve barış 

töresi ne imiş?. 
--~--------·~-------~-

- Barış için savaş hazırlamamalı 
fakat savaşa hazırlanmalı,, 

: 24 ( A.A ) - Mehu
mecliıi harbiye bütçuini 

l etmi§tir . 
Radikal osyaliıt fırkasının 

geçer adamlarından olan ı 

Oıtor M. Arsimbo clernİ§tir ki: 

Alman liaşvckili M. Bitlerin 
y muıhedeıini tatbik ettiği· 

inanmak, ıullın f cnı hizmette 
~umak olur. 
Dçüocii ı aylı • °'yel H usyayı 
tı tabii diişmanlarını, ev\ el, 
iatanı sonrııda .lııpeo)ayı ayok· 
rmak i ıewi§tir . Faknt an 

Fransa ile ,:,Dv) et Husyanıu 
e§mesiai lemin edebilmi tir· 

lhu ela im mii takar hir lııle 
'lir . 

Bu' nziyctiıı AHnpa ulhunn 
ikcye düşürdüğünü göıeo Sm' 
Ruoyı ile Fran a. lıüri) ttle 
korumak istediler, 'e lrn iki 
lt.;ket arasında bir anla nıa 
ldığı da iokiir edilemez ~ 
e ittif ık, m•de a krri nnl•ş· 

kelimesini kullarımı) onun , 
l unu diyclıiliıimki Alman· 
e herhangi hir muhasnuıa 
de çok km vetli 'e mü kem 
lechiı edilmiş olan Hus or· 
~un yardımı bize temin cılil 
r . 

iç şüphesizki bir çok Fıan· 
r böyle bir anlaıınadan mü· 
İr olmuşlardır. Çünkii O\

hükumı tioirı ekli onJnnn 
inine tcufuk etmiyor. Fa· 
Unu lıatırfomaıııız lfizınıılır. 
KuJirınl dü Hişlho Anı! 
ldara karşı Alma; protestaıı 

le İttifak eımiştı. Bürjoi 
•ada lmgllnkii ı:artlar içinde 
Ct C.umlıuriyetleriyle pekala 

bilir. A\'rupayı karaısızlık· 
Uıtarao bu aolaıma,Jan do 
llleınnun olabilir iz . 

kurnet, <lış vazieeti "e silah· 
~· konferaneıoıa hoşa çık· 
•hıirnalini gözönüode tuta· 

rak ordu mevcuduna iytiua gö"
termiye karar 'eımi§tir. Bir se· 
nelık askerlık yetişir; fakat çok 
kuv\'etli levazımıharbiye hurıuu 

için şar ıtır. 

Hoporumdnki miisbet malii· 
matla Frnu aya 'e ulhe iyi .lıiz· 
met rttigııne kuniim. 

Oı du encüm~ni Heisi Miralay 
.Fıbri soğukkanlılığı elden bırak 
ınaıııak lfizııng~Jdi~ini öylemiş 

'e demi ıir ki: .. 
Fakat harp Ieuzımı imalinde 

lmınyımıu snrfcttıği de' ce ga) 
ret knr~ısında leuzıın yapmnk 'c 
tahkimat \ ucuda getirmek~içiıı 
icahcden kadroyu \ e mutalı ~ ı 
lım toplamak laz.ımdır. 

Fransa sulh istiyor, fakat Fran
saoın zaif olma. ı hnrı bir nevi 
da' et olur. 

IJnı bı) c aıırı Ccueıal foreu 
demi~tir ki: 

~ckizyüz. milyon frank olarok 
frslıit edılıon harbi) e bütçe i ulu 
orta kara rlaştırı lmı .. dcgi. ldir. 

1932 ) ılı içinde hu para tÜ· 
kcnc<'ckıir. A U<' l .. k f e\ kalade 
alna! b'zi mecbur eder <.' hir se· 
11elik hizmetten a •rıJacajız. 

~imdiki askerlik ıuiiddetini 
degişlirecek değilını; fakat ıııuta
hassı ları attıraf'ağım. 1ülu:nınıtl 

bir ıuühtmli 'e zabit te,.kilıilı· 
mız \ardır. Fakat uta başı \<' 

kliçük znlıitc ilıtira<'ımrn 'ardır. 
llarbı yapmış olen r ki muharip· 
)er tekrar t~krar IJir harp g<>rrnek 
niyetinde <ff·ğillerdir. rnkat har 
hin fr<'n)iioi latmamı .. olun geıı!: 
ııc illerin müfrit \ ntanpen erlik 
leıi hfaim tnnıınit olduğımrnıdao 
dabn rııiitlıiş lıir fclUkete sebep 
olabilir: ve hu Avrup.t medeni) e· 
tioi ortndau ortaılao kalclırahilir. 

ıııuli} c kndnr zokanın 'e il· 
nıin ışıkları olan iki bii) ıik mil \ 
letin ho,.kı ş kilde halledilmesi 

- Gerisi UçUncU firtikte -

Başvekilimiz 

Ankaradaki maç ve 
konserde bulundu 

ANKA HA : 22 ( A . A ) -
Ba 'ekil l met pa " hazretleri 
yarioki Cnını giinii oynanacak 
oları Fenı•rlıalıçe - Çankaya ınü-
abnkasıııdn lınzır lmlunmak 'e 

hmm nıiile::ıkip Biya eti Cumlııır 
filarmonik orke Lrosmm 'ere· 
l'f'ği ilk konsere dr ) tişebilnıck 

aızu unu iıbar etmi oldukların 

dan maç aat 14 de alıunıı:.: kon 
r i e 15,30 n le hir t'dıhııi~tir. 

A K \ H : 23 ( A .A ) - H i 
) 11seti Cumlınr filarmoııık or 

ke tra ı hugüu ant lS,~iO da mu 
iki muııllıııı nıeJ..tebi alonundn 
e<;me bır <lioluyif'İ krılnLalığı 1 

öniintlc im e11cnin ilk koııseı ini 
'ermiştir . 

8. 1. weclhd Kazım 'c Ba 
' idi fı;met pa~nlar hazrc1lcri ite 
mnsrif \ekili Alıidin hC')' o'yet 
büyük elçiı.:i karahun ve sefaret 
ler erknm hazır bulnnmu lardJr. 

Muğla 

Ulusal ökonomide 
güçlü bir yer alacak 

il CLA : 23 ( A.A ) - 'ılfi
yetinıız<le geçen senc<lcnberi fan· 
dık ''etiştirmek iciıı bihiik bir J .. ,/ 

istek ve merak uyanmıştır . 
{,açen Rene (.ircsnn ve Hize· 

den 400 kadar fıdan gdirtilmiş 

hu sene 6000 fıdeıı getirtilerek 
pek ız hir para knrşılıgında hal· 
ka dagıtılmaktadır . Vilayetimiz· 
cfr fıodıkcılıgın il ri i çok i)i \'C 

açıktır . 

Ml GLA : 23 ( A.A )- ipek 
dliğe çok i tidadı olan ,ifiyetİ· 
mizde hu işi kökleştirmek için 
Bursa ipckçılık eııstitiisü ıni.idii 
rii bura} a gelmiştir. 

Gelecek ene Bursa en titü ii 
tarafından tolımıılnk 'e dut fı 
danlara dagıtılıcaktır . 

Hint istiklali 
etrafında .• 

LU D B A : 22 ( A . A ) 
Hiodiataıı komi ) onunun rapoı u 
lıakkmda mutolealar) Ur üten .M. 
Lansbur inki arını açıkça bıldir 
mi~ 'e deuııştir ki : 

lliz elimizle iktidar \eri) u

ruz . Gone biz elimizle alıyoruz. 

KAi K I' : 22 ( A.A) -
Hrntcr ajan ı muhabiıiııdtn · 

Hiııdirtou komi ) ouunun ıa 
porn hakkında uıii lümaıılar ek 
seri) et itihari) le fil irleıiııi Ü) 

lememişlerıJir . Jı'akaı ) egiiue ıra . ı tı 
zetelcıı olaıı ~torof ııdrn tc klif 
lcrin inkisar uyanclıracı oldugu. 
nu yazmnktadır . 

Sar anlaşması 
ne halde? 

HO fA: 22 ( A . A ) _ .. ·ar 
madenleri için ) apılacnk ödeme
ler hakkında hir on)aşuıa ille\. 

zmı halısolmıdığı kaydetmekte
dir . 

HO IA : 22 ( .A ) _ Heu-
ıer njınsı 111uhabirıni11 c)grendi· 
gine giire : 

fraıı&Jz 'c iman mutaha 
1 larıu m ıçliuıaı ııctil'e~indc ar 

madenleri ltakkıwla pıerısip iti
bari) le bir anlaşma olmuştur . 

Y uğoslavyanın notası 

Marsilya faciasından dolayı 
Macarları itham ediyordu 

~~---------·--------~~ 
Başvekil Gömböş bu ithamı kabul 

etmiyerek protesto yaptı 
Ccncue: 23 (A. A.) - Yngo · 

IG\) n hükfımctioiu larsilyn ui· ı 
kastıuııı siyasi ıneı;..\ıli) etlerine 
dmr ohm notası ) ngo in'} nnııı 
daimi muaralıha ı \'C HsıH'i ·e 
uazıu M ) e' tiç tarafı d:ıu Mıl 
Jetler ·cmiyeti umunıı 1 fıtipli.14iııe 
tC\ dı edilmiştir. 

Bu uoıa. bu ıu <·lcııiıı ) ııgo . 
l,n} a ile !\la•·nr·sfau ar::ısındaki 

İ) i arılasnıa) ı ilıliil ed t'ek nıahi· 
) ett ohm hilJı.ıssn vahim ı•İhet · 
!erine n:ıumdıkkatı rdlıetmektc 
\C Lir takım tethiıH;İ no urların 
1acariıtaııda ) crltşıni~ 'c orııdn 

bazı nınkamntın yaıdımmı gi:ir. 
mü,. olılnkla11111 kayde lcrnekte
dir. 

otn. tcthi~çilerin ineli) eli 
hakkında ) ugo layanm. ı\lacaris· 
tanla doğrudan doğruya miiznkr.
re)e giri,.miş olduğunu. \'e gc~eıı 
ıemmıı ayında Hdöıatta hu me
ecleyc uıüıaallik lıir itilafuame 
ektedilmiş lıuluo<luğmrn, hatır· 
la maktadır. 

Bııınmla berılıer sou defa ola· 
rak ) apılan tahkikat Kral Alek 
ı:.uodr ile l'rnn a JJarici)e azırı 

1\1. Uarlnnn katli işinin facaris 
tanda e kisi gibi bir takım kim 
selcıin iştiraklerinden istifade 
ctıııehtc dC\ nın c<leo ayni unsur 
lar tarafuu.Jan Macari tanılı krrip 
edil mi 'e lıur.ulaomı~ oldnğnım 
meydana çıkarmıştır. 

~ riki cliı limler arası oda 'ak 
ti) it· \ ngo la,·yaııı~ kendileri 
hakkında ~ıkii)ctlerdc bulunmuş 
olduğu kimseler de 'ardır. 

Bubi atın ifoclelerindeıı. kcn· 
~ilerinin Macari tanda 'e yaluız 
ıltıı·a hakkında mü tefit olmakla 
knlmadıldnrıuı sııikastın arfe. ine 
kadar grup halinde Macar Lop 

rnl.farmcla ikawet ctıııi§ olıluk· 
lnrı an laşıhııışlır. 

' ııgo lnya im me elenin Mil· 
letler cemiyeıı ~ nmblesiniıı 
önümüzdeki ı•elscniu rmmamesi 

ne ithal edilme ini talp eder. 
Btikre • Prag lıüktimctleıiylc 

ayrı 't.' fakat nıanllnrı hir, hhcr 

Pariste 
Gazi ve Türk inkilabı hak· 

kında bir konferans 
verilecektir 

Pori : 23 ( ~. \) Aıı.ıdolu ojoıı· 

111111 Pııriıı mulıalıiı i bildiri) or : 
fiılzİ lıazreıleriniıı ·arıırıı~ı 'l'iir· 

ki) ı <·ııınlıııri t•ıi 'r inkıl:ihı \ •"' l'ıır· 
kun ııı,.d,..ni} er .ılı•mindı ki lıamlt'lf'ri 
me\zuu ıizenrıcle l•'rau onın .ııı i 
~· hıiıı<le lııı iık eleiınıziu rd liğiııde 
rı•enıı H' ilıııı J'roıı ız ııııılıofili iinıin· 

dı ıııiılıiııı lıir koııfnoıı.. , r.rilı ı ek
ıi r . 

Boluda hiJaliahmer balosu 

Bolu : 2:i (A.A) Hilaliahuıer 
Bolıı ıııı•ı k .. ıı dıin gı ı •• lıalkı•\ ı a1o· 
mnı.lıı C'emi ı•t ııtf'lıf rıuiııı• hir !ııılo 
H rıııi tiı. Bu lıHlo)a :lOO kişi i rirak 
1•1111 ı§I ir . Balo aaı 4 dt kadar lir· 

11111 amiıııı ,,. ne dr bir ham için· 
de geı;miştir . 

M. Yeullç 

nota veıerek ) ngosla\ yanın te
.cbbfisiine muzaheret etmektı· 
olduklarım hihlirmi ltr \ e bu i . 
tr-kli mes'ııJiyetleri J\tacaristanla 
me\ cııt iyi nıüııaschetlcri ihliil 
cdc('ek mahiyetle •>ldnğımu ilıi\ı' 

et nıişlerıl i r. 
Biikre:.: 2:3 (A. A.) - Gazete· 

lcr. Yugo. in' pnıo Ulu lır cemi
) ctınc 'ermiı: oldugu nota ile 
Homan)a \e Çc.kosJn,okya hükti· 
ıuctlcıirıin,) ugosla,yanın bu te· 
şebbii iinc ) ardım<'ı ohlnklarına 

clair ı·emiy<'t~ \erdikleri mektup 
l:uı ne~retnıekh·dirler . 

{;ozereJor. bu teşeLhüsün 

rlıemıni) etini 'e Musilya hadise· 
sinin müzakere \e cinai mes'uli
ycılerio lsynıi hu nsnuıla kiiçük 
itilfif l'rkfüıı nrasmda mevcut olan 
le aniidü kaydedi) or. 

Clııh eı al g.tzeteei çok şiddetli 
bir makalt•sinde: ugoPlavya mu 
ralılıasınıo 'akurane ve fakat a 
ıilı ıııhirlerle l\laeari lanın cina
yette mel lıı ldar olıl ugunun h -
yaıı ı•tmekt~ lıuhınduğunn ) az
makta ve ıs nıilyon niifııın tem· 
il i.'tl!'ll ımıolıa ıran medeni) eti o 

'r mıı lilıaıw iıııikraruı terakkisi· 
ne çalı mı üç ı;nlhu ae\'cr ulusun 
larnrları Kral lcksauılr ile na 

zır Bartnııuu katli t'iııa,•etiııde 
.1 

~erik olnrnk 'e katillere mele 'c 
Gerisi UçUncU firtikte -

Londrada siyasal 
görüşmeler 

LO~I >U \ : 22 (A.A) - 1\1. nınt
sutluira lıaıirı e ııczuetinde ~1. 

Crnigie) i ~idip giiıınüştiir. llu 
giirüşmeıl<· uıüınkerelNin nasıl 

olıcegnııı <lair h zı ııoktafor bık· 
kındn ıniinnkaş rclıhnistir . 

Jııgilizlc Jnponlar aıHmda 
yapıJncuk ~elerek ıopJantı için 
hiç hir knrnr alınnıamı .. ıır . 

Atinn l~lçimiz kabul t>dildi 

\ tio:t: 23 (A .) 'fiir ki) e 
nin )l'ni Arinn bl~i i Hu~ı·ıı E§ref 

lfo) bu s.ıbalı mıılıtl merasimle iti· 
maınam<'siııi H<•isicıımlıur" ınk
ılım ctmi~tir. 

Hu cannıln llar İl'İ).. ızırı .M. 
Mak~imo da lınzır,1ıı)111lunmuştur· 

Mera imden ura M. Zaiıni. 

Tiiık cliplomati) le uzun ve dosta· 
.ue:bir mülakatta bulnnmuştur. 

inan ve güven ... 
Ca11it Ihsan 

'ıı güulercl!' ık ık endi§e veren 
haht.rlrr çıkıyor. Gazeıelı>r Milletler 
ora anda yeni hir harbin lıatlanıak 

ilııimaliııdı•u hah t>diyor. Bazı devler 
acfaııılurı diiğiişiiıı iiııiiuf' "t''::ilınez 
bir tl'lılikf' olcluğıınu ilt'rİ Üriiyor • 
, 'inirlc•r ii)!f' gt>rgiııll"ş111i2 ki hütiin 

millt•ılı•r knlaklarııu kıthartmışlar , 
patlı ·aı·ıık ilı11ı e ini lıı>kliyorJar 

gilıi ... Bıı iliih nere.de paılıyaı·ak 
'ı• oki J,.ri nı•rt•lt•re kadar gideı·ck ? 
lııı twlli tlf'ğil . r.·ni rföğü menin 
lıııı:lı111gıç } eri ') ugo lnvya ltal) a 
..aııın mı olucnk, 'ok n 'ar nıe <'i<' i 
iiziinclı~ıı Alıııım ıı Fransa hnclu· 

ılıı ıııu olnı' k '? lıu ıln lwniiz hilin
mi or. 

4 h ıuıln lıiı~ok 111 urlımıalar, riva· 
ı•ılı r '.ır, )alıın \'Ur , şnnıaj var .. 

) ıılııı~ ıııulıukkok oları hir Ş<'Y el~ 

'111 11, ılıin unııı lıııı;iiukii lıulııııutıı 

diizc·lıııi or 'c· giinılı•ıı ~iiııı• karı fi· 
111 gi'ıriiııii or . lnınşıııa işini zaif. 

lı)ur , ıııillrtler ıırn ı ıoplaıııı ı hı~k-

lrııı ıı H•riıııli lıir i lırcert'nıiHır. an· 
lnşııııılur ikidı· lıir sokaılam)Or 'e 
durıı or , ıııillı•tlniıı ilalılanmal!ı 

giulkçr ıırtı ·or , ek ilmi •or . 

Hu \ ıızi eı knr ı ında biiyük 
lınrhirı kurk un .. fo ialurmı • hiımcz 
ıiikı•nıııez ueılarmı ç;1irmilt g_l'çirmi..: 
lı<'§f'rİ t'lİıı (•nıliş1ı l'tlllt'll\ı"' iue,korlm 
ıhı •1111111111 ııııı iııık!iıı yokrur . Onun 
içindir ki hrr millr·rlm· hııgiinkli şüp· 
lı,.li '~ karanlık nziyeırerı son de· 
rı ı•ı• t•ııdi ı•lidir, rrlii lıdır. ller mil· 
lc•ı lıiiıliıı yrrı•ril<· ıımırlorım koruma 
ıcdhirleri ıılmokta , orıluflnnu kuv· 
\ .-ılendirnıt>kcedir. 

1 ıe bıı kadar karışık, dlizeoeiz. 
lıo;,,gıın ve kötii lıir diin) a bulunU§U 
içiııd • hir ınillt·rin kendi gikiine • 
kendi eterliğinl' giivtımnesi ve inan• 
ma ı kadar o millf'l çocuklarına 

millı hir zı•vk ve milli bir ii~ilt 'fe· 
ren lıa§ka nı• olahilir ~ Buı.ı;iiu bizim 
lııılıınıışumuz biiyle hir millet bulu· 

llU§ıt ve• hıiyiik milteıin ~ol'ııkları 
olıııaklıı ii~iinuıımıiv. ve duydu~urııuz 
1.~\ k d" millerine inanan ve gtiv~nen 
lıir in anm hi&81'llİ~İ zevk ve ıigiln· 

nıeılir.Çiinkii Tiirk milleri Cumh uri· 
yeı devrine kadar bü le milli hir 
birlik 'e milli hir hütiinliik götırer· 

nıemi§ıi. Buıtiin milletimiz lıiç bir 
nıilleCt' nHip olmayan eJ birliği , dil 
hirlijli w giin\il birli~ilc hiiyiik kur· 

ıorıt·ıruıı ve l in Onderin Nrafında 
ıoplanmış lıulunn) or. 

Bu hirliğimiz vı' toplu hulunu· 
~uıııuv. ·olnız krnıli yurdıımuz için 

dı·~il, dilnya için hile inan ve giiven 
'l'ri'n lıir huhınu~ıur . Hu hakikati 
lıizinı kadar ilin dr. biliyor • Fakat 
lrn lıildiğimiz şeyi hir dr aliihiyetli 
cflerden hiriniu ağzından işidin~ 

o :.ı:ıımao milli hiıdt>rimiz ılaha çok 
kaharı or. 

.Bu nkara eyahaıimir.dc .Fırka 
rf'İ iıuir. Siir~ ' a lu') efen dile birlikte 

nmıımı kfuilıimiı. Hecf'p hcyefen· 
iliyi r.i •orr ı ı>lıııişıik. Kl a siiren bu 
ıiyarı•t Pl!na,,ıııdıt umumi kiiıibimiı 

Atlana çif!,'iliAi \'C çifçil,•ıimizin bu
lınıuşu hokkıncla koıııı,.ıukcan &onra: 

•• Sı•) lııııılı urkıı<laşlarıı,dedi,se· 
111111 (i)'ll')'ini:r. \ t' dt> iniz ki;dış politi· 
k ıtııız, iç sıoliıikoıııız lwpimize inan 
'e ı:ı;ih f'n 'rrrct·k clere<'~de çok 
kr\ \c•ılillir • Tuz , hugclav koruma 

i leı i ~ihi lı:ııı işlerimizi de daha 
i i lıir ekle ko ·dukran oura gel~· 
erk t ıwlne dıinyanın rn me1111t 
\ c t'n ~ikin hir millı>ti olarak ~İre-
\ 1 gi:r. .. 

) uru." lı~i iik Vt-: <"'~ iz inkılaplar 
apnıı hır saya ı pı.rrinin kudretli 

'•"' \)furnklı ıınmmi ki.irilıinden dfl 
hıı (ir.lni İ§İttikıen sonra in1an, g.-· 

lf'rf'k ·ı llardn iiknnoınik ol un , eiya 
ıtl 't' 80> al ol un hııluou umuıun 
hugfüuleıı clnlııı çok düzenli olaca· 

ğmo ''e lıugiiu diinya karıısıodaki 
lıuhıııu ıımuzun de çok emniyetli 
lıuluııduğuııa hiı; ı:üpbı- etmeden inı• 
myor vı• giiveniyor . 



Firtik: ~ ( Tftrk Sörli 

lngiltere deyince ne ar:ılarız ?1 

ı şAR sAvALARı ı Balkanlıların öcü 

Yukardald başlıkla, İngiltere baklanda istif ad eli bir tetkik 
neşreden meşlızır bir Fransız mulwrrlrl11ln gazetemizde bir kaç 
giin sürecek yazısım aşağıya alıyoruz ; 

-3-
- İmtihanlar mı ? Neticeyi 

sekiz güne ~adar öğreneceğiz . 
Sonra ne mi yapacağız ? Bir deki 
ka bile kaybetmeden kendimizi 
iısizler listesine yazdırıp~para a 
lacağız . Yaşamak ne güzel ... 

-Aptal ciddi şeylerden konuş· 
san daha iyi edersin . Matmazel 
Mezon I .. afitte tazı yarııları ne za· 
man yapılır ? 

Ben: 
-Maalesef bilmiyorum .. 
Biraz evvel Hintlinin kora 

benziyen gözlerinde arkadaşlarma 
kar~ı gördüğüm istihfaf tema 
uıen genç İngilizin çelik gözlerine 
geçti ve beni bu istihfafla eziyor. 

Yüzünü benden çevlirdi , çünkü ar 
tık onu alakadar etmiyorum ve 
ıemsiyeyi takan arkadaşlarının 
yanına gitmek için yeniden da· 
ma tırmandı . 

Etondakiler 
Eton : Çok güzel, sessiz olan 

ve tamamen eski lngiltereyi hntır 
latan bu şehir , Viodsorun şaha 

ne bakışları altında tatlı tatlı ya· 
ııyor . Redingot çizgili pantaloıı, 
ıilindir şapka geymiş ğençler ace 
le acele sokaklarda dolaşıyorlar . 
Kimisinin koltuğunda bir kavun 
kimisinin koltuğunda bir şurup 
tiıesi kimisinin koltuğunda da 
IUğat büyüklilğüoda kocaman ki
taplar var • Bazıları yakalarına 

bir çiçek takmişlar • Küçüklerde 
silindir ıapka giymişler , bazı ço· 
cuklarm taııdığı devirik yakalar· 
dan da genç yüzleri çıkıyor . Ki
miıi boyualarmrn ufaklığına rağ 
men, redinğot giymenin tuhaflı
ğından çekinmiyorlar , bazılar. 

abcak kısa ceket giymeye cesarel 
edebiliyorlar . 

Bir kaç grup , elleri crplerin
de tek sıra iiıtünde yfirüyerek kal· 
dmm(kapatıyorlar . 

Bütün hu çocuklar neye benzi
yorlar Biliyor musunuz? En şiş
manları , eo az şık olanları geçen 
asrın tahsildarlarına , en güzide 
ve en adalıları da gcoç hovardala
ra benziyorlar . En incf", en şık en 
güzel olanlar, elbise değiştirmiş 

muzig hol kızlarmı andmyorlar . 
Dar ve düşük omuzlar mütehcs
ıim ve pembe bir yüz , hem mah· 
çup , hem cesaretli bir bakış .. 

Çok ciddi bir kıyafetle koşan 
yahut dolaşan bir kalabalık Eton
dur . Etonun talebeleri İngiterenin 
ve aristokrasinin en mümtaz ço
cuklarıdır • Bu kalabalığa bazı ya· 
baacı prenslerle büyük ve zengin 
burjuvaziye mensup bazı unsur 
lar da karıfıyor . 

Şapkalaruu biraz fazlaca ku
laklarının üzerine indiriyorlar . Bu 
ppka ekseriye ezik ve buruşuk
tur ve Şarloyu bile aldatabilir. 

Kollejin profesörlerinden hi 
rine şapkaların bu halini gösterip 
te bu çocuklara biraz da şapka
larını s6pürmek öğr~tilmesini tav· 
aiye edersem , bana şu cevabı ve 
recek: . 

-Fakat siz bir şey bilmiyor 
ıunuz , cahil matmazel . Bu şıklığı 
inceliğin en üstünüdür , Şapka ne 
kadar piı ve biçimsizse , talebe 
de o kadar ıık addolunur . 

Altıncı Hanri tarafından on 
beıinci as11da açtırılan~bu kollej 
ilköace halk çocukları arasında 
çıkan en iyi talebelere tahsis o· 
lunmuıtu . Burada gördükleri tah
ıil öyle idi ki , bunun yükıekliğioi 
anlıyan asilzadeler bundan istifade 
etmek iıtediler . Lort çocukları 
ve bu çocukların arkadaşları da 
Eton kollejinde tahsil etmeğe baş. 
ladalar ve para vererek okuduk-

lar1 için kollej onları ~ahul etmek
le kalmadı , tercih bile etti ve bu ' 

yüzden de para vererek okuyan ta
talebeler çoğaldı . Bugün Eton 
kollejine giden 1060 talebeden 
yalnız 60 ı hükumet hesabına o· 
kuyor . Bunlar cemiyetin her 
hangı sınıfına mensup olurlarsa 
olsunlar, müsabaka lile kabul o 
lunuyorlar , fakat bir profesörün 
bana söylediğine göre, müsabaka 
ile kotleje giren çocuklar yalnız 
burjivaziye mensup olanlardır · 

Profesör devam etti : 
- İşçi sınıfına mensup akıllı 

bir ÇO<'uk da Eton kollej\ne gire
bilir • Fekat şimdiye kadar böylo 
bir şey görülmemiştir . Fakat bun· 
dan, amele çocuklarının zeki iti
barile daha aşağı oldukları ma 
nasını anlamayın. logiliz balk10da 
mübalağa derecesine varan, hiç 
bir yerde görülmemiş bir "silsi· 
lei meratip,, duygusu vardır. Halk 
prensiplerine çok sadık olduğu 
için biç bir zaman ''sosyete,. ye 
mensup olanlaran yasayışına ya
kından karışmak istemez 1 

- Neden çekindiği , utandığı 
yahut kibirli olduğu için mi ? 

- Hayır, bu da balkın muka
bil "snobizm,, i . 

Burada nasıl yaşaodığın1 gör· 
mek istiyorsunuz . Eton küçücük 
bir krallıktır . Onun kendisine 
mahsus yaşayiş tarzı , adetieri var· 
dn . Eton hükumet içinde bir hü
kumettir . Talebelerimiz İngilte
r1-:nin en iyi ailelerindendir . Fakat 
aklılı talebeler en çok hükumet 
hesabına okuyanlar arasmda gö· 
rülüyor • Bunlar Ieylid!r . Öteki· 

ler yani sosyeteye mensup bin genç 
şehirde k~ndilerine tahsiı olunan 
40 e~de oturuyorlar . Her evde 
25 talebe vardır . Bunlar orada 
bir kollei profesörü ile karısının 
nezareti altında yaşarlar • Bu pro· 
fesör her talebenin velisidi ve kol
lej ona, talebeye baktığı için bayii 
büyük bir para verir . 

"Etooda çalışılıp çalışılmadığı
nı soruyoısunuz . Tabii çalışılır . 
fakat siz Fransız olduğunuz için 
bahsederim ki burada kimsenin 
çalışmadığına söyliyeceksiniz . 

Talebe sabahları saat yediye 
çeyrek kala kalkar : 

Saat yedi buçuktan sekiz bu· 
çuğa kadar derse çalışır : 

Saat sekız buçuktan dokuza 
kadar kahvaltı . eder . 

Saat dokuzdan ona kadar der
se çalıştr : 

Saat ondan oau çeyrek geçeye 
kadar ibadet eder . 

Saat ondan on bire kadar ders 
okur: 

Yarım ıaat teneffüsü vardır: 
Saat on bir buçuktan yarıma 

kadar yeniden ders okur 
Saat ik.iye kadar teneffüs : 
Öğle yemeği : 
Saat iki buçuktan dörde kadar 

spor : 
Saat dörtten beşe kadar ders: 
Beş buçuğa kadar çay : 
Saat 5 buçuktan altıyı çeyrek 

geçeye kadar deıs : 
Saat sekiz buçuğa kadar spor 

veya teneffüs : 
Sa t sekiz buçukta akşam ye· 

meği: 

Akşam yemeğindeo sonra ta . 
lebe odalarına gider ve araların
da toplanarak geç vakta kadar 
konuşur veya derse çalışırlar . 

Bütün bo proğram talebenin 
büyük bir dimağ yorgmıluğuna 
uğrıyıcağını zaonettirmiyor : 

Etondaki talebenin hepsi çok 
sıhhatli görünüyorlar . 

- Peki bunun neticesi nedir ? 
Bu çocuklar hayata atılınca ne ya-/ 
par1ar . 

- Sosyete adamı olurlar , na
zır olurlar ; hatta kral olanlar bile 

Yağmur 

Dün gece saat on dokuzdan 
sonra pÜs<"n pilsen yağmur yağ 
mağa baılamııta • Gök yüzünün 
lutgun oluıuoa bakılırsa yağmu· 
run gerisi geleceğe benziyordu . 

Kömürün kilosu 

Vilayet ve belediyemizin aldı
ğı tedbir üzerine kömlirün kilosu 
Aşiret hanande üç buçuk kuruştan 
satıldığı haber alıomııt1r . 

Belediye daimi encümeni 

Belediye daimi encümeni dün 
Turhan Cemal b~yin reisliği al
tında toplanmıştar . 

Ağır cezada 

Türkiye ile Yunanistan ara -
sında bir g6mrük birleımcsi , 
daha doğrusu gazetelerin kullan
dığı sözle , iki komşu ülke ara · 
ıında ııoırların kaldırılması, son 
günlerde bir d•ha ortay" kondu. 

Geçen giln Cenevre'ye geçer· 
ken Sofya durağında gazetecile -
rin bu İşten ötürü eorgularile 
karşılaşan Tevfik Rüştü Bey. ber 
şeyi iyi gören bir diplomat ba -
kımife tabii bu sorgulara açık 
bir karşılık vermemiş ve yelnız 
şunları söylemekle kalmıştır: 

" Balkan anlaımışı daimi ko
mitesinin bir kesim bitimi olarak 
tütünler için Bulgaristanın da gir· 
meğe çağınlacağı umulan hususi 
bir servis yapılacaktır. Bekleoe-

1 
bilir ki, bu yolda balla Gümrük 
bir ]eşmesine kadar giditin. 

Savatlı Hatil ağamo öküz ço 
hanı Şerifi öldürmekten suçlu ve 
mevkuf Dayı Mahmut · aia oğlu 
Mebmedin duruşması dün ögle· 
den evvel ağır ceza mahkemesin· 
de yapılmış ve ıabitler dinlenmiş· 
tir . 

) Emin olalım ki bu, yalnız iki 

l veya üç ve batta bütün Balkaa 
törülerioin değil fakat coğrafya· 
tım bir birlerioe sıkı olarak bağ· 

Mahkemece vaka ve ölüm bak
kıuda izahat ılınması için çağıra· 
lan hükumet doktoru Hamit ve 
memleket hastahanesi baş hekimi 
şefik be~ler ifadelerinde , Şerifin 
ölümü , aldığı yara tesirile oldu
ğunu söylemişlerdir . 

Duruşma gelmiyen şahitlerin 

getirilmesile , hastahane teşhis ra
porunun alınması v~ ölünün elbi· 
sesinin muayenesi içib 8 kanunu
evvel tarihine barakılmıştır , 

Nişan merasimi 

Perşcnbe günü akşamı Gazi 
Paşa ilk mektebinde , Cumhuriyet 
mektebi mulııllimieriadea Şerife 

hanımla , Çınarlı mektebi mual· 
limieriııden Necmeddin Necip be
yin nişan merasimi kalabalık bir 
davetli topluluğu önünde yapıl· 
mıştar . 

Yeni çiftlere saadet dilenz . 

Emiş bey 

Adana tohum islab istasyonu 
asistanlığına Eskişehir asistana 
Emiş beyin tayin edildiği vilayete 
bildirilmiştir . 

Doktor Faik bey 

Vilayetimiz seyyar doktorluğu
na tayin edilen :Faik beyin şehri
mize geldiği ve mıctakaaı bulunan 
Saimbeyli ve Fekede faaliyete 
geçmek üzere yarın gideceği ha· 
ber alınmışhr . 

Veliyettin bey 

Merkez mücadele baytarımız 
V e.liyettin l:ıcy ihza ameliyesi 
hıkkıod,. ve kuduz köpeklerin İt· 
li'ifı hususunda tedbirler almak 
üzere bugiln Ceybona gitmiştir . 

Ziraat müdürü 
Ziraat müdiiıümüz Ali Kemal 

bey mahalli ziraati tetkik ıçia bu 
gün Kakaisalıya gidecektir . 

Sarhoşlar 

Hasan oğlu Mehmet ve Abdür· 
rahman oğlu Halit adında iki kişi 
rezalet çıkaracak derecede ıerho§ 
ulduklaamdan yakalanmışlar ve 
haklarında kanuni muameleye 
geçilmiştir . 

Kavga 
Hüseyin oğlu Süleyman lsmail 

oğlu Hüseyin Hüsnü aralarında 

ıkaçak kereste mdelesindea çıkarı 
kavganın sonurıda Süleyman Hüse· 
yin HOsnüyü beı günde iyi <,lacak 

• d~rtcede dövdüğünden haklarında 
polisçe zabıt tutulmuştur . 

vardır . Babalarından büyük bir 1 
aral':i tevarüs edenler ora~a yaşn
lar, ava gidenler ve eıtki lngiltere
niu hüsnü şöhretini korumak için 
çok çalııırlar . 

- Bitmedi -

ladığı ve siyasanın uydurma ola
rak ayırdığı bütün Avrupa ülkele· 
rinin gidecekleri tek yoldur. Bu 
bizi Avrupa birleşmesi işioe do 
kunmaya sürüklüyor. Bir kaç yil
d111ıheri ileri sürülen birleşme dü· 
şüncesi kimine Avrupada oturan 
uluılarıo çokluğu ve ayrılığı do
layısiyle erişilmez bir ülkü gibi 
gözükmektedir . Fakat bununla 
beraber bu erişilmez bir ülkü de· 
ğildir. 

Ulusların çokluğu ve ayrılığı 
bu birleşme için ciddi bir engel 
olamaz ve Amerika Birlaşik törü
leri gibi Avrupa Birleşik törilleri 
kuruma biç bir zaman eogellik et· 

mez. Bulgaristaoda Tilrkler Rumlar, 
Erm~niler ve Yahudiler gibi Bul
gar ulusundan bıtşka uluslara bağ
lı insanlar vardır ve hunların hep· 
ıinin ayrı türeleri, ahşkanlıkları, 

dinlerı ve dilleri vardar. Fakat 
bunlar Bulgaristanıo yekvücüt ol
masına engel olmadıklıra gibi 
onlar da başka ulustan inıanlarla 

birlikte oturmaktan sıkılmamak 
tadarlar. 

Niçin Avrupa illkeleri için de 
bunun tıpkısı ortaya konmamı§ ve 
niçin Avrupa genişlemiş bir isviç· 
re konfederasyonu haline gelme· 
ıin? 

Esasen Avrupanın bu iş üze· 
rinde açık, değiımez bir düaüoce· 
ıi bulunduğunu söylemek çok ile· 
ri gitmek olur. Çünkü Avrupanın 
daima kararsızlık içinde yüzdiliü 
görülmektedir. Bızi memleketle 
rin ayrılığı prensibine doğru gi
diyor, hazı da bütün çalışmalarını 
aksi çığırda yürütüyor. Bu suretle 
ıon yıllar içinde bilinen hadiseleri 

doğuran uluılırın ayrılığı ı"yasasıaıa 
bir verimi olan ökonomi sıkıntı

dan t•ıırmış bir bale gelen Avru· 
pa bunun önilnr, ber ulusun ken
di yağıyla kavrulması d,.mek olan 
otarıi rtjimi ile geçeceğini umdu. 

Bu gün var olan bu rejimdir. 
Fakat aynı zamandı ökor.omi i
limlerinin bir kısmı Avrupının 
parçalanmaz bir birlik teıkil eyle· 
diği ve bütiln parçaları ayrı ayrı 

iıleyecek oluna tabii bir ıurette 
yışamtyacağıaı söylemektedirler. 

Bir tarafta birll'şmek, diğer 

tarafta aynlmak. Bu iki dDıünce 
arasında Avrupa hangi tarafa dö· 
neceğini kestiı emiyor ve masajda ki 
hayvanlar gibi iki yem arasında 
açlıktan ölmek tehlikesiodedir. 

Acaba, ıimdiye kadar anlaş
ma ve antla§ma düşüncesi biç bir 
zaman en mühim ve iyi huyların 
dan biri olmıyao Balkan memle
ketleri mi ? ,, 

iyi dütünülmüş menfaatierinin 
ve yarımadadaki yerleriııin llendi
lerine gösterdiği soysal uluslara 
drğer olan Lu yolda ilk tecrübeyi 
yapacak . Eğer bunu yapıbi lirse 
pek te haksız olmıyauk çok güzel 
ve yerinde bir öç ılac•ldıı dır . ı 

Kupa maçı 

Cuma günü karşılaşan ~ 
Seyhan spor arasındalı 

1-2 Toroslular kal 

Kupa maçlBrını devam ede
ceğini daha önce yazmııtım . lşte 
bu cuma da S"yhanla Toros , be 
raheıe kıldıkları maçı yaptılar . 
Bir farkla Adana ıpor takımınıa 
galip gelen Menio İdman Yurdu 
ve Tarsus idman Yurduna hatip 

gelen Adana İdman Yurdu Mersin 
İdman Yurdu aruında da çarpıf 
malar devam etti . Bu iki maçın 
çok heyecanlı olacatını daha ev
velce bildirmiıtim . Bu maçları 
seyretmek için Adana halkından 
baıkada ıpora meraklı olan Mer
sin, Tarsus, Ceyhandao da bir çok 
seyirciler vaktinden evvel sabayı 
doldurmuşlardı. Tribünde yn kal· 
mamış, bir çok seyirciler ayakta 
seyrediyorlardı . 

Saat birde aarı kırmızı forma· 
larile Seyhan spor sahaya çıktı . 
Ooa müteakip sarı lacivert forma 
ıile Toros, balkın yaıa sealeri 
arasında sahaya çıktılar . Mutat 
merasimden sonra Mersin İdman 
Yurdundan hakem Edip beyin 
idaresinde biri on geçe oyuna 
başladılar . 

Her iki takım da talumlarmda 
takviyeler yapmış, birbirlerini yen 
mek için canla başla çalışıyorlar •. 
Toroslann bir iki akını Seyhan 
müdafii tarafından kolı ylıkla ida 
re edildi . Bu sıralarda Seyhanlı· 
lar hUcum ve ıkın yapıyorlar. Beş 
on dakikalık Seybanhları hakimi
yeti Torosluları epeyce hırpaladi
sa da biç bir netice elde edil
medi. 

Hakimiyeti ele alan Toroslular 
mütemadiyen Seyhan kalesi önün· 
de ve etrafında dolaşıyorlar . Bu 
esnada sağdan ortalanan topu Ne· 
cati kaparak bir kişiyi atlatık bir 
futta Torosun ilk golünü kaydetti. 

Gol I 
Top sanhrada .. Toroılar ıe· 

vinçle ve daha fazla gol atmık 
arzuHile son nefes kabiliyetlerini 
ıarfodiyorlar . Seyhan ıpor bu ü 
mit etmediği netice ile karşılıtıh· 
ca onlarda bütün enerjilerini 11rf 
etmekten geri kalmıyorlardı . 

Fakat buna rağmen geçen hıf 
taki oynadıkları oyunu Seyhan 
gösteremiyordu . Geçen bıfta fe· 
na oynayan Toroslular bu bafta 

Zabıtaya hakaret 

Vanlı Abdulkadır a~ıada biri 
ıerhoı~en zabıtaya hakaret ıttiği 
tespit edilmit ve tutulmuıtur • 

Bir h1rsız yakalandı 

Hüseyin oğlu Apti ile Şükrü 
oğlu Muhittin adında iki kişi Ah· 

met oğlu Muharrem tarafından 

çımaşırlarmın çalındığını iddia 

eylemiıler . Muharrem yakalana
rak tahkikata ba§lanmııtır . 

Bıçakları tutuldu 

Hasan oğlu Selam, HaaAn oi· 
lu İsmail , Haaan otlu Ali adında· 
ki adamlar llzerleriade bıçak ta 
ııdıklara görülmllt ve araaılank 

haklarında tahkikata girişilmiı· 

tir • 

Zabıtaya itaat 
etmiyenler 

Ramazab oğlu Mustafa ile İh
san Fikri oğlu Nihat Ihsan iı 

minde iki kiwi serhoılukla birhirile 
münazaa yaparlarken iıe müdabe· 

le eden zabıtayı da dinlemedikle
rinden yakalaam1flardır • 

Necati ev 
teo çok iyi oy" 
aı kaçaraııyorcld' 

Bu e111ıd• 
Seyhan ıporlıt 
de bir çok fır~ 
gol yıpı.nıi•. 
)ardı . RasiJ111

• 

doğru uzun b~ . .... 
orta mubaCI 

·ık ,e Seybaoın ı 
Top ortad• 

çok didia111•1"' 
duyaa dı iki 
pamadılar · 

HakeJD 0! 
dük ltıretiyl• -

Netice : 1 

Kunduracı 

adında biıi 
ıokarken '/ 

Yurdu111ıd' 
mak arnacil• 

·1ıçıkan« muıı 

mecmuaıı•111 

değ~rli ekl~rlt 
aızı dilertı · 

. RuıDi l 
:goalavyan•• 

t8,569,t13 
4,80,896 
1,952,908 
3,334,335 
492,SlO 

Mııır r•ls0 

rette teıbit 
. at• mıalere 1 1 

mabıulüode• 
fazl11iyl• 4?~ 
cajı umul•• 



Türkiye ve ltalya 
lla/yamıı tarıuırmş bir telkikçisl olan Etlor llos tarafım/arı yu
rıdakl başlı/\ allwdcı ço/c değerli bir y~zı ·yazı/11~1!/ır. Olg.wı bir 
bancımrı 1'lirklyeyl nasıl gorıip a11ladt!Jllll J1fze ugrelmesı dola-

ıyle bu yazıyı alıyoruz : 

Tüık milleti , geçen aeoe, Cum · 
riyet hayrammın oouncn yıl dö 

Ünü , büyük fenllkleıJe kutlı
•ttır . 

Türk milletinin bu on yıl ur· 
da gösterdiği terakki ve inki
fların bu sahifelerde neırini pek 
lnı ip görüyoruz . 
ltanat ve Osmanlı imparatorlu· 
yılulmış ve bunun yerine bir 
rk Cumhuriyeti devleti kurul· 

Uftur . Türk Cumhuriyeti eaki 

n olduğu gibi Aıyı ve Avrupa 
alanndaki eski futulıat ıiıle· 

inden ayrılmaktadır . Bu futuhat 
ımaolı imparatorluğu için bir 
vvet teıkil etmit iıe de , diğer 

hftan da ıkibetini mütküllet 
ittir . 

TGrkiye Cumhuriyeti etnoj'rafı 
lrımdın mütecaniı lıir devl•ttir. 
Uıkiye Cumhuriyeti hua-ün vazi· 
te bıkimdır. Malik olduğu ara · 
gtniı ve her türlü inkiıaflara 
ıtaittir • 
Türkiye Cumhuriyeti lslam ıe 
itine iıtiaat eden eski kanunları 
ldarmıı ve bunluın yerine yeoi 

vrupa kanunlarını koymuştur . 

Türkiye Cumhuriyeti liik bir 
vlet olması hasebile Müslüman 
r devlet ıiıtemindeo vaıgcçmi§-

r . Bu suretle memleket dahilin 
bulunan Hırutiyao ve Yahudi 

•lliyetlerini kol•ylrkla temeı 

l ettirır ve ıliier taraftııı dı 
lletakil harici bir ıiyı~et takip 
ebilir . 

Türkiye Cumhuriyetinde litin 
ıtflerinin kullınılm111 dolıysıy 

maarifin tamimi kolıyl•ımıtltr. 
Bundan m•d• tekle ait bazı 

tıailiklerde yıpılmıthr . Bunlar 
tıınd• fea \'e peçelerin IAğvi , 

pkabm iıtimıli , ırcioryın tik · 
•i ve metre ıiıttemi vardn . Bu 
bi yenilikler , TOrkiye Cumbu· 
yetinin aarileımek niyetind~ ol· 
atunu isbıt eder . 

Türkiyede eaki din ve anıac 

Ccbutiytti yerine buiUn müfrit 
illiyetçilik hieai yer tulmuıtar . 

i Türk milletinin maziıi ve 
ı muHff ılciyelleri , bu millıyet 
ik duy1ıulırını uyındırmrıtır . 
A11rlı11n m•hıulli olan ın'ıne· 

re dıyanın bir mukıvemete ga 
be çalması icap etti~inden do 
yı ıorluk olan bu yenilik devlet 
iıiairı ve hUki'ımetin nüfuz ve 
desi sıyeıiodc yepılmış ve yı· 
lmıktı bulunmuıtur . 
Türldyeııio siyasi hayatı Cuw· 

Urİ) et Halk Fırk111 tırafıadan 
ontıol edilmektedir . Bu Fırka· 
ın teşkilatı bUyülıtür. Halkevleri, 
ılk Fırkasının teıkilatındırı bi 
clir . Bu Halkevleri, fatiıl fırka· 
ın İtılyada tuis cttiii kültür 
ıtitüleriue müııbihtir . 
Türkiye Cumhuriyeti , m:s li v~ 

tiaadi sahada inkiııf göıtct·mek· 
dir . l 925 ile 1932 ıeoelcri ua· 
dı , dnlet bilançosu kumtn 
Otevızin idi . 1932 ve l 933 ıc· 
leri bUlçeıi iıe hakiki bir landa 

•ıio edilmiştir . 
Türkiye Cumhuriyetinin 1932 

1933 bütçeei şu tarzdı teıhit 
ılınittir : Tüıkİ) e Cumhuriyeti· 

il umumi varidatı 17 milyon fürk 

ası ve umum saıfiyı:ı dı 170 
ilyob Türk lirasıdır • ( bir Türk 

üçü Milli müd•fuya aarf edilmek· 
tedir . Yüzde altı11 harici ve dahi· 
li boıç'nıa aittir. 

Tllrkiyenin borçları eski Os 
mınlı dnyuuu umumİ)'Csinden iba· 
rettir . Bu borç 22 Nisan 1933 ta 

rihiııde , Pıriste ıktedilen bir ın· 
l•ıma dolayısıyla azalmıştır • Tiir· 
kiye hUkumeti bu borcu itfa etmek 
içio elli sene müddetle ; her sene 
700 biıı altın liraıı ödemekle mü 
kelld hJlul:nuştur . Buodao madı 

Türkiye Cumhuriyeti 1930 da bir 
Amerikan grubundan on milyon 
dolarlık bir istikraz yapmıştır . 
Türki)' bu istikraza mukabil , 

Amerikan grnbuna kibrit mooopo 
luou vermittir • Müdahalesini i11te· 
mediii için TUrkiye Cumhuriyeti 

ecnebi devletlerin ecnebi memle· 
kellere borç yıpmık tuaftan de 
j'ildir. Türkiyeain dahili borçluı 
ıunlardır : 

918 de on bir milyon Türk li 
ralık bir dabıli iıtikrız yapmış ~e 
ıon zamanl1rda Ergani nımile ta-

nınmış 8 milyon liralık ikinci bir 
iıtikıaz yapmıştır Türk p11"&1t 
1930 ıenuiodcnLeri pratik bir 

surette ıtıbilizc edilnıiıtir • Türki
yede umum paranın t dnülü 160 
milyon liradan ibarettir . 

Cumhuriyet merkez banka ı 
1930 da kurulmaştur . Bu banka 

devlete hazine vazif caini görmek 
tedir . Bu banka vaktile Osmanlı 

bankasmııı haiz olduğu cmiıyon 
( emi sion ) imtiyazıoı dahi hıiz 
bulunmaktadır . 

Bugünkü rejimden evvel Tür · 
lıiyede me.cat olmıyan mılli baa· 
kacılılc , fe\ lcılide faal bir halde 
dir . Ve bu baak,cılık lcapitel rıo · 

mi nala J 60 milyon TOrk Jirııı 
olup , bunun 63 milyoa tediye 
edilmiı buhınmıktadır . 

Tüıkiyenia bırici ticaret bilan· 
çoıu 1930 ıeaesinden~ri lehte 

dir • Tediye bilioçoıu bu ıene 
Tlirkiye lehine olmalı: üzere f nlı 
lık göıtermektedir . 

-Sonu var -

Fransa bakanına 
•• gore -

- Uirinci firtlkden utan -

kahil olan meseleler için biıibir
lerine girdiklerini görmek çok 
a ı bir ~) olur .... 

l.cııcral foren biilün ıral.r
dın ylik elen alkı:.lar ara ırıda 
Hzlerioi öyle birmi tir: 

iılh müclafoı)a ve billıa a 
hana dü en i lerdc ~miu olunuz 
cok <'idıli hareket edectğim .. Fa
kat 8) ni ~amanda bir felaket ol 
mn ı için de bUtfin ga) re timi sar
f cdeecğinı. Bn.ka tıreflardı da 
ayni ekilde hareket rdeceb'llli 
görmek i terim . • , 

llnrbiye azuınıu bu nutku 
medi irı biitiin ıralarındı derin 

bir tc ir yapını:; \e o )ıli ller 
clcıı lutunuz da mıif rit sığ cenaba 
rnrınrıyı hular bütün leh·u lı· 

rırı iddetli alkı larr ara ıncla Ce· 
ntral Moren kür üdcn inmiıtir. 

•ıi 9 ltalyan liretine müuvidir .) ,,1111wmnumuı:ıımıııınıııııı:ııııııııumııı!l!Llma 1W1Wlllllllılllılmı•mı:ıııı.. 
•ridatın yüzde kırk beti v111tılı bu gece nöbetçi 
rgllerden mUrekktplir • Yüzde 
•le üçüde HllllllZ. vrgilerdir. Eczane 
Monopol ve Gümriikltr ) ve 
ıde ou ikisi muhtelif varidattan Postane t'İvarı11tla 

.. 

( TtirkSödl) 

(SON SAVA) 

kanın vaziyeti .. 
.. o ... 

LO DHA : 24 ( .A ) - lfo. 
gföı İngilizlerle Amerikalılar 
ora 1nda ppılacnk göıü~melerin 

nrf' i olan dünkü Peı eruhe gü 
nii ıncrika malınfili deniz mii· 
zakereleriniıı mulıttmrl ak.me

tinin me uliyelinin k"odilerine 
yükletilme inden endişe eder gi· 
hı göriinmckte idi . Ameııka e 

sa Jı prcn iplerden 'az geçmeye 
her ı.ıımamlan Zİ) ııde miitcma) ıl 
görünmemekte) di ı 

\ e Vıı ingtondan nhnaıı on 
habarlere göıe Amerika Hei i 
Cumlıiiru mc\Ctıt \e meri itilaf-

larıu tekrar gözden geçirilmesi· 
ne mühalefett i rar eylemekl . 
dir . Dün nkşaın çıkan bir ı; •)i 

•)o göıe nıerikaıııo bu itilaf· 
girizliğine bir niha)el vermek 
için Loııdra ile Tok) o arasında 

ki mukarenetio ilk safha mı leş 
kil eder k bir ademi te avüz 
misa"ı imza edil ce •i tehdidini 
18\ rulocaktır. 

Fa\iat lngihereniu <lokuz de\ 
let ınualıeclesi ile girişmiş oJdu 
ğn taahhiitlere adakati doınin 

) enlerin \C 1ugilız tfkarı umu 
miye inin miihiıu bir kıenııum 

merikan <lo tlu •unun lıalcldar 

etmemek lıu u umlaki azmi bü) 
le bir niyet be lnıi lıııekte oldu· 
ğu ihtimalin selhetme.ktedir. 

Bir lngiliz gazetesi n il 
diyor? 

Londra : 24 (AA) - Ekono
miıt a-uetui Anupamn vaz.i) eti 
ui tetkik ederek diyorlıi : 

Lehistan siyaıetinde görülen 
değ!tiklik Frausız Alman barıt· 
mHını yarar81 Avrupa için çok 
fıydılı olacıktır . Fakat Ruıyanıu 
pı) lııılmın için jıpoııyaoındı 

iıtirak edeceği bir Berlin Varşo· 
va ıuika tini ortaya çıkarırsa çok 
zuar la bir ıeydir • 

M. Şu,ing Budapeşte
ye mi gidecek? 

Vi)ana: 21 (A. .) - Bei • 
por t gazete i, A' u tur ya Baş\ e 
kili t. . u ingin kanuouc\\ el a} ı 
ı,i<la) etinde Bud ıpeeteyr, gicleq.d· 
ni yazmaktadır. 

İsparta 

l parıu : 23 ( . \) 931 denLcri 
22X28 hu} ükluğundeki 1 parla lı lı· 
lormn aıııl n o~uk damga i i nı ıi 
celf'r \ trm kı dir . 

l irArN oda ı ıar fınd ıı pek t .. 

rindı· ol r ı. konul n 1111 kural kuz< .. 
indı· <'Ht n el lıir nam la 1) an bıı 

kaliı holıların gı•rck }ıtpılıııo ınd 
\C ı:;erck e malzcm inde mulıim 

de ıi ikliklcr olınu 'e hu koruma 
i ıcmi ulu al ilırocaı malımızı uçu· 

ı uından kurıarnıı ur . 
Bugüne kadar 25 hin ıııl'lrr 11111· 

rahlıaı halı ~lİ7.clf'n gf'~inlnek dam· 
galanmı ıır . 

Halıcılar lıirlığiııin aplı~ı lııiyuk 
bir toplantıda hu i uzerinde daha 
c a lı koırn.malar 11111111 \e halı )D 

panlar hu kuralın olmrz bir rkilde 
ıırme i için ozbirliği etmiılcrdir • 

İspartada Halk fırkası 
kongresi 

1 parta: 21 (A. A.) - \ ıliyeı 
( . H. F. Ocıtk H ıbi) ~ kongre· 
1 ri hitmi lir 

Kaz• kongreleri de ıy onun 

Londra : 24 (A. A.) - Japon 
larla lngihere aras ada Çin 'e 
faııçuri ullıu H: iki memleketin 
müşterek nıeof aatl•rım korumak 
makudi •le bir mukrnele akti 
için miizakcreler yapıldığı •Ö len· 
mektedirr. 

Deniz koouı>melaı·ıoıu ba!ilnn 
gıcuıdanberi Japonlar Londra ile 
Tok>•o nra mda knbil olduJU ka 
tlar geniş bir •akmlaşnıamo t n· 
ını ıramıktndırlar .. 

E\\ e1fi iki memleket ara 111 

dı bir tieırl nınah cdesi yapılma· 

ı ı~ı bir tarafa hırkılrııı~tır. 
Çünkü hundan ahınye\\cl hu 
bap: ı y:ıpılaıı müıaker"ler bo~n 
çaıkrmJır. llu i i tekru ele alma· 
mıık hu u unda iki taraf anlamı · 
lardır. 

. oun yıpdan miizakereler 
ğö ıermişıir ki Lir ıclemitec•· 

\üz misnkmm ık ti ele der piş edi· 
lemez. Çiinkü lngilizler dokuzlar 
mnalıe<l inin c asra hir aflemi 
terı\ iiz mi akı oldugn, hinıtnaleylı 
bir ikinrisioirı ) apılmn ırı. lüzum 
olmadığı fiktiodedirl r. 

Ko:n AuH•ıikaıım nmlult•f cli 
yüziiuden ii 'tı<'ii 1'ir mi ak akti· 
ne de imkan oktur. \ e iki taraflı 
hir muahede akti i f' İııgiller ile 

merikaurn İ) i gq;inme iui isti· 
yenlerin, Lihea.lluırı 'c iı;çılerirı 
itira1.ına uğrıp aktır. 

im artlar içindt :mlaşına)J 
iki nıemlekf'liu mUşh:r<'k menfa· 
atları hulnndugu mnıtakaya inbi· 
sar ettiren ·u haııit şekil iizcrinde 
dnru]mu:.tnr. 

İngihcıc .,imdiye kadar bu 
formüle kafi mmafak1ı1nı hıldir· 
meuıj~ e efe im ) ol• gireceğini 
gizi ememitl r. 

Hu i .. , Japon iya eliuia pek 
)&kında ba§lıca hedefi ola ·ektır. 

------· .. ·-------
Yugoslavyanın 

notası 

eirinci firtikten ertan -

onlata talimat vermiş olmakla 
büHin hrşeri) ete gil terme kte ol
dugunu illi,e eylem ·ktedır. 

Bu iiç devler ene\ rt•d ki bi· 
taraf lıakimlerden adnlet i lİ) or. 

in lilııue mesei i hiitiin ci 
hH tarnfı ndan tıkdiı edilmekte 
olan J~iiçiik itilaf budutluında 
ıueııfur tetlıi çiJiğirı )erle nıe i
ne mii ımahn cdem('z, KUçiik İIİ · 

Jfif ndnlet 'e:mii "rimler lıakkıoıl• 
c z i terler; tilletl ı- cemiyeti 
ilk ı~tf a olarak bir takım talıri 
~atlı riııay tlerl cihan ullıunu 
bozmak i tiycıılere mane' i otori· 
tcıini gö termiye daHl e<lilmiı 
ler<lır, 

Hl U PE Ti!. : ~{ ( \ .A )-
1n nr ajan ı bildiri) or : 

1ncar tf'lgrıf •jcuı mm hir 
rııulrnlıiri Yugo lavyo nota ı hak
kında Bıt\•ekil 1. (;örııbö:;terı 

fikrini ormu~tur . 
Bn \ekil b\ı bu u ıaki nok 

lni mıznııııı .. u uretlr ta rih et 
mi~tır . 

Mırsil)a rina) ·tine ait ulu 
lar remi) etine \ eı ilen ) ugo lın 
nocn ı tarar hiikilrııetini im) ıett. 
dü ürıııemi tir. fnrar lıükurııtıi 
hu uoın ı hir R) danlJcri '\ ııgo 
la' m11ıhuetı hııafınclao apılau 
'r. forarifitar,ıu durumunu hoz
lll&) ı ~üılerı miicıdeleuin ele' nmı 
R) n r. 

•rettir. TOrkiye faıla 'eıgi tar Yeni t'C1JllW~İllir 
loı idedir . __ 

1 
1 da lite ek, hunun ardındın \ata 

Uoıum varidatın yüzde )irmi lanııli!llU11llifıll.'lilllll!lll-•1111111111111illlll!nClllUI 11111!41111llllllmııııl •>et koDıre i gelecektir. 

Mn ar lıiikıımeti uotaıun li 
nırım hf'ari tan o kar ,.ı ııe~ri 

atta lnıhınnn gazetelerin lı nnı 

nırı a ai olmasıntl.ın dol•) ı e ·olı. 

1 nıiitee ir olmuştur. Cina)el \u 
ku hulur bulmaz 'e nika ti ter· 

Flrdk : 3 
"!'11'!!8' , .............. !191 ........... mı!!I .. ... 
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\edel i 
\ adt•li 

1 lazır 
Hint lıozır 

Nt\' ·ork 

u 

tip ,e k •n cdeuleriu hangi tıl'ih· ı 
re fer tip et mi oldukları daha 
ıe Mı cdilmed;ği hır zamnada 
) ııgo•I"' gazeteleri la nri tanı 

cihan nazarıncln lekelemek için 
h~men ''rupanıo yarı mı telulil 
ede ·ek şekilde 1;iy• al bir mücn 
deleye girişmiştir. 

la<'ar lıiikiimeti iftirada11 
il,arel olan im neşriyntm ülkUsii 
ne oltluğunu ilk anda anlamıştır. 

Hiı; Uph~ iz bu neşri) aıı ya 
pıııların iilkiisü yalnı7. 1acırİ!I 

tanm itihnrmi kırm•k d ıığil ay · 
oi zamanda me\cudiyeı \C he. 
kını için arfehnit oldugumuz 
mc ıİ)i felce ugratmak iı:io fn. 
<'ari tanı korkutmak idi . 

Mı ar lıiikfınıeti '\ ugo la\ 
noıa ının ıİ)R al lcmn) üliinc 'e 
ha elen nıe el• hakkında etraf· 
li mnlilınııı alnıncları \ 'C miinaka 
ı götlirchilecrk hir takım de· 

lill~re i11tiıı t edilerek 1arari la· 
nın ittılıını edilmesi keyfi)eline 
cihanın nnzu11 clikkıtiui e~lhc 

der. 
'\ ugof!l,t\ yı lıükfüııeıiniu ) ap 

tıgı iuihnmlua c a tcıkil eden 
butiin b lgclcr ~imdi c kadar 1ı 
cır hiikuıııctine hilclirıneyi zaru 
ri giirm<'nıi ol<luguodan dola ı 
hatlı htırck Iİ ~ok gnyrime rıı 

•Itır . 
lacar lıukumeti bıınlnri re d 

\e ('trh eflehilc•<'egi gibi katilin 
ui ka tlc n e\\, 1 tncoriıtanda 

da ıknmel ehni. olduğu iddia •· 
111 da ~·üıiil,.hiliftli . 

1000 t>n.-lik hir mıllrı olaa 
ve tarilıle milli lııkikatların ga 
le•lıesiııi fc"•min ıçia ı) a!ltıl ('İna 
elleri lıic.: lıir ıaman bir '• ııa 

,., mamıf' lıııluııan lnl'ııı i ıau, 
'ugo la' :mm hnt 'urdııgıı ıı u 
lii protr ıo 'r 1ncur istanın d 
UR) ı•lle l'ıiki '' Üı iinı olclngu İl · 
ıilınmını rt•tlıled r. \ ugoslı\) aıııo 
mtırıf'R•t ehnı,. oldut,u hu 11 ul 
) ibiindrn \Hup:ı ulhunun leh 
like)C m.tıuz ohlu •u nnıtılca ın 
do huluuun ı.car lıiiklımeti 
me tleuin mfü!tı el \t mü bet 

Kamhi o 'e Para 
Banka ındaıı olııımı ur. 

/( 
ı-r-11-.;.;;;• 
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Ziraat mektebi müdürlülllnden. 
Atlıınn Zirool ınekte hinia Ağus

lo 935 gayesine luıdnr sokiz aylık 
{ 35-50 ) ton orusırıdn l:rcğli veya 
Kulohyo no \• 'ınden mntl n kömuru 
ilıLiync ı ilo kömür yakımında kul
loııılmnk uzcrc ( 3000 ) kilo kuru 
çnın oılunıı 18 Tc•şrinisnni-934 

toraıinılon itibaren ( 20) gıın rmid
dotl • münnknsoyn konulmuş olup 
8-12-34 cııınn rl(lsİ gıınu soat 
( 14 ) lo kali ihal ıı si icrn kılına l' :ı
ğındıın tol ı p§olonlnrın ~ eraiti nrıl 
mak üzere cumadan mad.\ lı r gun 
Alların Zırnot mekt(lbi mulhırlurrııne ,... 
\ ' C yevmi iholedo o 0 7,5 ni hctı n ı le 
dipozito akcnlerını mal sondığıno 
yatırnrcık ,·illiyet ıirant muılurlu
ğundon mute ekkıl komisyona mu 
rncoatları ilAn ohınnr.4754 

19 22 26 

Doktor 

A. Melik 
---idrar yollara hastahk 

ları mütehassısı 
BolRoukluğunu yeni u ullarJa 

pek \'Opuk v kati surette tedavi 
oylor . 

Adrr.s : 1onııkk mol ilk ınok 
lehi kor ısı . 4706 16-26 

hir nretıe a)thnlaıılnıa ı için he. 
men i<'op eden le ehhü!!lerin ya 
pllmaı11111 :ıızu eler. 

Mot ar lıiikümeıi \ ur•o lavya 
ile do tlnrı ııllı llnlaşn~alarının 
keııdilHiııe bir t11af11 olarak tc· 
min rtnıiı: oldugu a keri ku\• 
H'llcriue gih eııeıek muk•ddea 
ullı fikrini h•luli ı t>lm«'kte ol 
dnklnrrnduı dt l:ı) ı hu teıebbiiı 
lerin oı ileu )ıpı1ma ıaı iddetle 
anu 'e im hu U!B 'rupa efkira 
umumi c irıin hı ıeten nazarı 
dıkkıtini ctlbeder . 



• Alsa ray sıneması 

"Eski Elhamra,, 
Bu akşam 

Meusimlrı ilk şaheser filimi 

BUyUk ve neşeli artist Moris Şuvaliyenin 

Gülen Paris 
Baştan nşoğı zevk neşe ' 'e kahkahadan yapılmış l>ir filim 

ilave 

Dünya havadisleri 
Gelecek proğrnm 

Madam Batr Flay 

v Sey an defte ar ıgın a 
Sabık 
ihale 

bedeli Miktarı 

4781 
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1 Seyhan 
Karyesi 

Karataş lskele 
)) )) 

)) » 

" 
)) 

• t 

• J) 

• 1 

Verayicesir 
incirlik 
Kireç ocağı 
Hiristb'an köyü 

) 

defterdarlığından 

Cinsi 

Tarla 
» 

Tarlanın 5 hissede bir hissesi 

• )) 

• )) • • 
)) • > , 

Tarla 
Tarla 

)) 

Bağ yerile gürümü 
Tarla 

• • 
Dönüm 

30 
50 
35 
60 
15 
40 
8 

70 
70 
40 

230 

Hazineye ait Yokarıda yezılı tarlaların icarları 14-1 1-934 tari
hinden 14 - 11-936 gayesine kadar 2 sene müJdetlo ve 4-12-934 
tarihine müsadi! salı günü öğleden sonra saat 15 de ihale edilmek 
üzere yirmi gün müddetle a~~ık artırmağa ~·ıkarıldığından taliplerin 
Milli EmlAk idaresine miiracantları ildn olunur .4780 

~· -- &LE_ 

------, 1 Dişçi M. Nedim 

Karyesi Cinsi Dö. Zü ra Lira K u. taksit Hududu Metruki 

Yeni Otel karşısında açtığım 

diş muayenehanemde tsaat 6 dan 
21 re kadar hasta kabul ettiğimi 
ve tedavi ve diş imali hususunda 
muhterem miişlerilerimo azami 
teshildtı gösttırdiğim gibi cuma 
gunleri fukara için tedavi ve diş 
çekmek mec.canendir. 

Abdi oğlu Tarla 28 720 00 

)) » 59 88 00 

)) » 76 1150 ()() 

)) 150 1575 

)) ,.. 76 1140 

)) 192 2880 

4 Garben KP.şişyan kızt Ver
gin şimalen tariki dm :)ar
kan mııhtar Kiğork vere
resesi cenuben nehir Cey
han ile mahdut. 

4 

4 

4 

4 

8 

Ktbleten Misis tariki Şima
len Kiğork oğlu Balli Şar
kan Pıka garben Marta ve 
Lo!per ile mahdut : 
Şarkan Go.zar garhon Sara 
Şimalen Havaca Selim Pat
ros cenuban tariki Am ile 
moh<lut . 

Şarkan tariki gar ben Za. 
bel Şimolen Selim cenu
ben Hgop kerimesi PıkA. 
Şarkan Zobol evldtları 
gnrbon Laz oğlu Şimalen 
Salim P8tros cenuben ta. 
riki Am ile mahdut. 

Şarkan Havaca S9lim Pat
ros garben Gemisara tari
ki şimalcn yol kavuştu ce
nuben tarikidm ile mahdut 

4 l lisse itibarile biri ~lenna 
biri Hannada biri Makit 
mahdumu Simyon ve biri 
Vergin kerimesi Sara evlM· 
ları Akop ve BeJurus vo 
Tnlite ve Şeeede ve Sürpik 
ve Arakil. 
Ar\İn kerimesi Şoşan hanım 

Nazar evlAtları Simyon Loun 
ve Ağop ve Takuhi ve Vık

torya. 

Serkis ve Artin velet Serkis 
ve Tanis evlAtları Setrak ve 
Aloksi. 
Sarkis Vartuhi velet Serkis 
ve Vones evlAtları Setrak 
ve Aliksi. 

Nazar evlatlan Simyon vo 
Loin vo Ağop ve Takuhi 
Vartakuhi ve Viktoryn. 

Y~karıda hudut ve evsefları yazılı beş parçada dönüm tarladan dört parçası evvelce ve bir parçaıııı sekiz 
tnksıtte ödenmek iizere satılmış ve taksitlorini vermediklerinden dolayı ihalesi feslıolunarak bu defa 2222 
numaralı tı>cil kanununa tevfikRo taksit bedelini yirmi seneye iblağ olunmuş ihale tarihinden beri altı se

nesi geçmiş ohluğundnn geri kalan on dört taksitte bEıdcli istifa olunmak üzere 25 - 11-934 tarihinden itiba
ren yirmi gün müddetle nrtırmağa çıkarıldığından talip olanların 15 - 12 _ 934 tarihine müsodif Cumartesi 
günü aaat r,n beşte Milli Emld idaresine müracaatları ilda olunur.4779 
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OiKKflT ET/1EI( LIJZ/#0/R. 

Nafia baş mühendisliğinden; 
-Adana - Misis ve Adana - Ka 

rataş yolları başlangıcında(3573 .35 
metre murabbaı parke kaldırım 

ihale suretile yaptırılacaktır. 

l - Bu inşaatın keşif bedeli 
( 1 J829) lirn ( 37) kuruştur. 

2 - Eksiltme ( 2490 ) n11ma · 
ralı artırma eksiltme ve ihale ka
nunu hükümlerine göre ve kopalt 
zarf usulu ile olacaktır. 

) 

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

-

4 - inşaata ait keşif cetveli 
resimler, mukavelename sureli ve 
şartnaınelor Seyhan vılılyeti Nafıa 
başmühendisliğinden beş lira dok
san bir kuruş mukabilinde alına

caktır . 

5 - Bu i~i taahhüt etmek is
teyenler en çok 30 - 12 -934 per
şenbe günü sa.ut on biro knıhır 
Soyhan vilılyeti daimi encümeni 
reisliğine verecekleri teklif mektu
bunun şekli bu işe ait olup ne su· 
retle temin ediler,e~i ( 4 ) numara 
ile bildirilen şartnam~ler nrasın
daki eksiltme şartnamesinde gös· 
terilmiştir • 

6 - Teklif mektubu ile birl ikte 
ve ayrı bir zarf içinde : 

A - ( 887 ) lira 20 kuruşluk 
mU\·nkkı:ıt teminnt . 

B - Teklik sahibinin ticı:ıret 

odıısınn kayıtlı ohliiğunu gösterir 
934 souesinJe alınmış n ·sika. 

C - Teklif sahibinin şimıliyo 
kn<lar yaptığı İıjlere ait ewn k VA-

sikalar ·gösterilmek suretile Seyhun 

vilAyeti N fitt bnşmühenılisliğinden 
alacakları rcnni ehliyet vesikası. 

D - Bir şirket veya ortaklar 
nomınn teklif yapıldığt taktirde 
şirket veya ortakların her biri tll
rofın(lan teklif sı:ıhibinin kc'1dile
rini temsile selnhiyotli hulnııdu 

ğunu gösterir vekdletnam..ı verile-
cektir. 4758 19 - 24- 29 _ 4 
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En Kısa Bir Zurnanda lla · 
:ırlamr . 

Foto Coşkun 

Asri sinemada 
itib•rtll 

21 Teşrinisani pı-rşenlıe günü akşamıodao 
1 

f 1111
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Mevsimin en heyecanlı 1 

"H - arp muhabiri,,· 
Filme ilavett>o 

Foks Jurnal 
Arzuyu umumi üzeriııe 

'k•'' 'ı, 1 n soı ugoslavya Kralı Alt:.ksan<lr hazretlerine yapı a 

silA 
l 

t ve teferruı:ı.tilo bu proğrama da illi.ve edilmiştir. lf 
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r Gazetemizin / :.: 
Abone ve ilôn şartlııf1 
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3 Aylığı üç , 6 aylığı altı , yıllığı on ıkt . 
9

111 ıh 
T k. h . . . . b 1 b' "'1islı ı 

ür ıye arıçı ıçın u ücret ere ır •·· te rı 

h 
Şehir abonelerimizin gaı~ ;,~ , 

ususi müvezzilerimizle hef ı'' 
b d ·kf ef , ıııc ahleyin erkenden iste ı p • 

ırakılır. Şehir için aylık ab0 ·~· b 
l airdır. ı •a 
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ır !ı ,, 
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Bir defa konacak ilanların uçu LJft~ 
d" üncü sahifelerde her sabrı on kur. i~ ' 

m rıı .. '.ıiyetindeki devamlı iliinla~ 
azarhk yapıhr ve en ucuz bir fiya 

1 1 ~a 

F OTO 
U
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' lııı 

A r rı·ı l . . hef f hir 

-

gra, ,, ı m erının il'i 
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f'lf11[tf ıhı 
Diinyaca meşlıur ( A G F A ) ı' af~ııl ,. 

:esi bulıııııır . Fiyallcır. diğer bıiloin :• ./J 
dur. ~ıl" 

Amatör işleri en kısa ıa ~ 
. 01\e~ 

Atölye fotografları, vesika resı 
dismanlar . / 

Talebeden lcn:lUitlı la · 
rlf c ile ıicrci altmr . 

o•o 
FOTO COŞKUN : 

Yağ Cıııni Civan 

- --. ·. -· 

GOPAN Al 

Diş ve lıoş ağrıları için en lny
dalı ve müskin il:ktır. 1-6- 12 

l ı k madeni kutularda her eczane

den arayınız. Şehirde umum satış 
ve tevzi merkezi ( Yooi cczrıne ) 

<lir . 4692 2.1 


