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Zenginlerimiz Bakımevine yardım etmeli 
kımevine yardım .. -·-Adıuıdı,yokıml mekteplilere ye 
'ermek 1 e oularm içinde hir 

an:ııı olmı) ıolnrı yaımp bırıu· 
k için jki yıldaobf'rİ kurulıo 

" hılumevi ,, var . 
Halkevi, bimayeietfıl ve mearif 
oılerıoın elbirliğilc yörürülen bu 
ul yurdu,lıu yıl, kar ıla9hğl yı· 

önünde itini dıbı grnit lul· 

tan grri kelımamı§ V«-. bugün 
yoksul mf!ktepliyi doyurmık .e 
rdan oıuzdan arrıtım ıtı berıo· 
ık gibi yüce ve kıvanç verici 

yola girmitıir . 
1,i ımmı , bu kurum bu iti aı

JÖrütUp iyi bitime ulaturabilecek? 
un için en önde pın gerektir . 
rvi , maarif ve himayeirtfal ku· 

laranm bu yola vf'rebilrcekleri 
!Jiiriln bir yıl bu drnlu yoksulu 
rmığa yt!tmiyecektir . Yıl orta· 

bu , yoluıul yurı tocukluını 
ortaıını aımak ra u gun olamıyı· 
na göre i , zenginlerimizin ke ,.. 
e dayani) or demektir . 

Çoğunun baha11 hu ) urt uğruna 
vermiı olan hu yurulara uo· 

lerimiain el uzaımılarından ya 
kh bir iı olmıea gerek. o zen· 
lerimiı ki, bugllnkO bol kazanç 

ı bir yandan devletin koruma 
Öle randan da bu yavruların 

1.rmm bu yurt uğruna kanla· 
ı döküp bugünkü yurdu Bayea 
kavuıturmalarıoa borçludurlar • 

Öyle iıe hiı iıriyoruı ki , bııta 
"kacılar bu özenç uyandırm 
vrı ulu11 itine ön il) ak olnıalı · 

r. Vıtrolıuu, f11brikacı bay Salih 
•ık bu uturda kt:atıini açar.Daha 

güa •~mleket hal'taaMine 
lin ve bir kaç giln önce de ba 
e•inf'! yü& torba un ba&ıılamıt· 
e bu böyle olunca, bay Salibin 

bı&ıtlayıılar1 yokıullerı ınia 
•ekle kalmımalı ; öteki fabrike· 

'e atnıinleri de töyle aaıcık 
ıldatmah • Biz çok iyi biliyoruz 
hele bir kaç fıbrikacımız, Tıurı 

çok bayhk u•rsin onlara , bu 
yardım oca•m• bir tıbtadı on 

lira bilr. vrraeler kulıklın duy· 
acık kerced~ kahnlıımııtırlır .. 
Öyle iıe bugünlük ~alnı& bu 
i yapmakla IÖaümUaü bidttlim. 

Naci Akvtrdi 

~------~·--------~-
İngiltere 

Avam kamarasında bir 
Oyenin sorgusu. 

Loudrı : 27 ( A. A. ) ıhaul 
rmeında uluslar arıılir ödc·me 

kı ımo itini göreweditiui 11()y 
bir Uyc bu bankanın kaldml· 

uı logiherenin i teyip iııemiye· 
'ni mıliye hakanından ıormut· . 
M Çl'nılwrla\ n bu orgu ya kar
emiıtir ki : 
Hayır bu banka yılma ıanıiraı 
lırıoıa ödenme i ıçin dC'~İI oıer
haukal1rı ııraııında l'I birlılini 
loı11k için d,. kuıulmır ıur . 
lngiltere Londrı öl.onouıi kon· 
aınm kararını imaal ın112ıır. Bu 
a göre nınk•·7. hankalar1 el 

•tile çalıııcaklardır • \ e uluılar 
ödenıt banka ı da bu yolda 

gün artao bir varlık p:iJtttrml'k· 

lmanyanm bir· t• kzibi 

Brrlio : 27 ( :\. A. ) iman 
berat büroıu bildiri) or : 

lıibiyeuar mıhafıl on gü:ı · 
e Alman ordu u ve bilbı a ordu 
ra Fon Blomberg,ordu ı•fi :Fri~ 
bunlımn diıer hll.kQmeı aı11il~ 

ll>Una f"hetleri hakkında ttnchı 
lek ·ilerde çıkan haberleri . bt>C· 
ne uydurma olarılı. fH lf V<' 
P etmekıedirlr.r . 

Fon Dloıobt rg bıotalık ı;el.ıebile 
ıııdu ve ~imdi vazifeıint~ ıekrer 
lbıttar . 

Friçin i tif1111 ve ordu ile Göb· 
aruıada gQ) a ilııilif ınt\ ruı 

hakluadaki haberlerdı"' asıl· 

Suriyede Olup Biten 

Yüce Komiser, Suriyede göreceği 
aiyasayı nasıl anlatıyor? 

~----------·---------~-
Sovyetler Suriyeden 85 bin 
altın liralık pamuk almqlar 

Yüce komiser koot Dö Mar· 
tel, uri)e 'e Lübnanda tatbik 1 

edilecek büyOk iktisadi itler hak· I 
kında .Fran ızrı ' ark ticareti " 
gazeteaiıııe miihim beyanattı hu· 
hıomuılırdır . Muhtelıf sorğula
lara kartı komiserin verdi8i ce· 
vıplarıa özO §Udur : 
"- Tiitün i~iniu h ııd rolıından 

monopol usulüne geçmesi için 
henüz biç bir karar alınmıı de 
ğildir ve bu i hali tetlcik edil 
mektedir . 

Büyük ikti ıdi itlerin i tedi 

ği parayı ödünçleme suretiyle hu 
lacağız bu öndünçleme memleke
tin ödeme kobilile denk olacak· 
tır. Yani memleketin ödeyemiye· 
ceği büyük bir öodOoçltme yap. 
mıyacığız. Çünkü buoa ibtiy .. ç 
yektur. Her ıeydeo evvel uriye
de çıkın mallaıa mahreç bulacık 
ve Lübnıoa yıylıcı getirmeğe ça· 
lrpcağiz . 

Şam ile Berut arasındaki de 
mir yolunun elektrikle işlemesi 
hakkındı bir projemiz vardar. Fı· 
kat ~ok para lıtiyea bu projenin 
möoanp bir umanı tecilini do~· 
ru gördük . 

YahudilfliD uriye ve Ltlbaı. 
oa yerleome11i m selesine gelinCt': 
Franaa kendi weuyetiade bulu
nın arazinin selameti ve halkan 
iktıudl menfaatini g&zetmek 
mecbuıiyetindedir . Bu itibarla 
biz ikı art kartılrğında Yahudi 
lerio uriye ' ~ Lübnan gelmes· • 
oi kabul edebiliriz · 

l - Sumaye 11bipleri olıu 
Y ıhudıl r Bunların koracakla-

ltalya·Habeşistan 
aarsında 

ltalyanların istediği taz· 
minat kabul edildi .. 

Homı: 28 .) - İtal)&Dın 
Habeti tındaki Oıta Elçi indaa 
biı.tirildiğbıe aöre bundan bir 
mUddet evvel receleyia Gondor 
ltalya Koa olo haueine kar ı 
tehir ıabita na meoeup baıı m ... 
morlar t1raf ıı dan yapılan taar 
ruz üzerine f talyaoao i tediği 
maddi vt manevi tazminatı Ha 
beıistau hükumeti tam•miyle kıı· 
bul etmiftir. 

Bu tızmioau ıuulardan iba
rettir: 

Habeıiatan htik6meti uamma 
GonıJor Veli i tarıfıodın İt•lya 
Koosolo una re men tarziye ver· 
mesi, Uabetiıtan askerini tara 
fıod111 ftal)a on olo lıaneai 
İ!tindt Jtalyıin bayrağaoıa selim 
Jauması, Goodor polıı müdürüyle 
taarruza ittirik edenlerin tevkifi, 
Vali "e ltılyın Kooeoloauuuo 
beraber tahkikat yapmıları ve ta· 
ar 1 uza uğrayaalıra para tazminatı 
veıilme i, bina naleyh hidi eye 
kapanmı nuarile bakılıbılir. 

Adi ıbabıuiaki İtalyan fi 
riyle Hıbt iıtan Dıt bak.anı ıra 
ııodaki münaıebetltr üzerinde 
hiç bir telir · olmıyıcıktır. 

rı fahıikolarda yerli itçi kuUau 
maıı lizımdn . 

2 - Gelecek olan sermaye. 

dar Yahudiler her türlü milliyet 
propağandasından ve Yahudileri 
bu merkez etrafıudu toplamık 
fıkrindea uzak olmalıdır. 

) ukarıki iki t•ıtı kabul edea 
her Yabudiye uriye \C Lühnı· 
nm kapıları ~çıkter , • 

Grev yapanlar 
Bernt - kondura işçilerinin 

gre\İ de,om etmekte \e iıcıler 
gliafleliklerinia aı Uırılmasında 
ierar eylemektedirler . 

Komünistler, her ıımau oldu· 
dugu gibi, fırsattan i tifade ederrk 
omrleyi greve devama teşvik ey· 
lcmektedic lar. Bir kaç itçi te\ kif 
edılerek mıhkemeyt verilmiştir. 

Halep - Matbaa iıçilerini 
greve davet eden ve bir takım 
komünist tahrikatıoı taııyan beyan· 
nameler dığıtaa Piyer Çardıkyan 
adlı biri i yakalanarık muhtelit 
mıhkemeye •erilmiıtir. 

100 bin Ura para 
cezası 

IJerut - Monpol tütlln tir 
keti aabipleri ,OmrOk idarui ta
ralf ıodaa 100 bio uriye liraaı pa 
ra cezı ına çarpılmıı ve tirketin 
büyük buğday anharlerını bariz 
koomuotur. 

Geait lıububıt itiyle de uğra· 
an bu firkete soo defe Belçika 

<lan geleo mOhim bir parti uauo 
beyaanaınede az gösterildiği ih· 

Geriai OçUncU firtikte 

Ankara 
C.H.F .idare heyeti toplandı 

ukera · 27 ~ A. A. ) C. H. 
farka ı rupu idare hf!)eli reisliğin · 
den : 

C. il. Farka ı gruııu ı ci~ vekih 
Hayct milin hatkanlığı ahrnda ıop
lımdı. F.v, t'lre hukurutr tarııfındıo 
ıak ırlı olarak arılın emlakin ıak· 
lllf'rinin 11uıılm1111 hedt>I mıkıırmın 
oultılmı ı için lluiu m~busları 
ıorafırıdan ) apılıu lf'klif Maliye \" 
kalt'ı i n i u huıurilı• konu uldu \t 

i lor~ lıt')<'Iİoin SPÇ cı ği bir l'ncıi· 
men '8 1111 ile hu me elı-nin tt'lk:ik 
t'llİrilmt ine karar Vf'fildi . 

Fırtına artb 

İnebolu : 27 ( A.A ) Birkaç 
ttündilr ıüren fırtını bu eahıb daha 
ziyade oiddetini artırmıotır . Hava 
yatmur vr karlıdır . 

ln~boln : Z7 ( .A) abıhl,.yin 
hmaua ıel.-u ~akary• vapuru yolcu· 
unun hır kıamını çıkarımiyarak 

~İDOJ)I 'ıtmiııir. F1rt1nı dcnın rdı 
yor 

lspartada Sayım 

1 PARTA : 28 (A.A)- 1935 
alında yapılacak olan tecrübe 

nufu ayımı lıazırlıkl1rı bitmiı 
sayım mtmurlırı vayzifelerini 
elmı lordır 

ayım 30 11 1934 Cumı 
günü yapılıcıktar . 

Üçünçü tel 
Soy adları için kılavuz 

KAHA : 27 ( A . A ) -
Türk dili arattırma kurumunun 
bulduğu t1oy adlarınm üçüncü liı
tesi oudur : 

Arıg Tekin, Arık, Aıık boga. 
Ari.ı, Arpa. A"at,lkin, sıg bul 
muı. spar, lca Aspıruk, Asutay, 
Atsuz. Ataız, Atsuz Elti. Ava. 
Avaoı , Avaneı, Arpat. Ar akay. 

rsh,n, Arslan Argun, Ar lnn bo 
ğa. Aztekio, Arslan Giray, Azleg, 
Azinebik, Ar laıı Miru, Ar lan 
taş, Artan, Artı loal. Arlık Ars· 
lıo, Artuk, Artuk. Ar lan, Artuk 
Boga,I Aruk, ka rvuz. as ka 
Asam, Asaoa kı Asana Kutlu, 
Asaııa Tuci, Aydoğmu . Apu, Ay 
Kaoat. Ay KutJug, Ay felek ba, 
Ay 'abar, A) 'femuz. Ap erdi. 
Asan. A ana Kutlu , Asın Buga, 
Asan Togrul, Aıkın, &nas, Asut, 
Aziret. Ata, ta 1bie. Atakay, 

ı. Okay, Atala , atalık Gazi , 
Atılmıv, Ataman, tam, Ata Oğ· 
lan, Atılmı , tınız, tı , tila, 
Atıtlay, tla tmı§; At ak, yebc, 
Ayıaıt , ka Aykul Teli, Ayluc 
Tarhan, Ay Mergen, Aytaş, Ay 
temur, Ayyarkm, Avar, A\•ıaa, 
Avkao. \garı, Avsar, Afur Ay. 
Ay Aııa, ka Aya Oku, Ay Arıg. 
ka Ayos, Aziu Aug, ka Ayaz, A)· 
bara, Aybek, Ay Boğa, Aybirdi. 
"-ycıl, Aycrl Mirza, Aycicek, ka 
Aydan Ar•g, ka Aydar, Aydemir, 
Aydm, Alp Aydın, Aydojdu, Ay· 
gan, Ayıf, Aykut Alp, Aymaz, 
Ayoa, Aytrkin Aytimur, Azalı. 

Kay seride 
Konferanslar, Halk•· 

vi dersleri 

KAY ERİ : 27 ( A . A } -
Kıza \e aahiyeJerde C. H fırka 
81 Koogrelc i bitmi tir. Merkez 
deki kongrdue (leum edilmrk· 
tedir . 

KA )! ~JJH : 'J.i ( . A ) -
Hılke\•indc dıl denlerioe bı 
lanmıştır . 

Derslerin içinde Frnneızca , 
Almanca, lugilizce ve nakıt ye 
drkiş cleıleti vardır . 

Muğla Ulua evinde 
Son bir kalkınma 

tugla· 27 (A. A.) - Halkevi 
1'~olklor heyeti llaJkevind~ toplan· 
dı . Folklora ait aygıtları derleme 
için hir kılavuz yapıldı. Bu kıla 
\UZ\ İll)etin köylerin .. dağıtıla 
r.k bilgiçler~ verilecek ve yoJJa. 
nacak tar. 

Buralardan gelecek aygıtlar 
ayıklandıktan eonra Dıl <lern•ğine 
yollanacaktır. Kılavuz baakıya 
veril mittir. 

oy adlnı 1 iç.in bir bro ur ya 
zılıp ba~ılma ıoa söz krailmi§tir': 

Elazizde Bayındır 

Eliaiz : 'l:l ( A . ) ) •1111· 
makta olan lıin 111 ırr uıunlu~nıula 
Vt. 20 uırCrt ~t'nitlı4indekin Parkr· 
do, lt'Iİ i ta yon cadde i hiıirilt"r«>k 
halka açılmıırır . 

MuGlada seçim işleri 

Muğla: 27 ( . A.) Ml"b'ue 
aeçimi hazırblılen Muğl•nın ber 
verinde tam olarak yapıldı: HÇİ 
min ıııııl yapıhcığını bildiren 
huyu111k r idi. Seçim iti ri buna 
göre yürltülecekdr. 

Ouyak Fltikleri: 

Öz Türkçe 

Fitikler nasıl toplamr: 

Bizim, bu gline~ yuulumuzda şöy· 
le Lir ata sözü urdu: "Adamın 

çokluğunda usa bun olmaz,, 
derler 

Çukurovaıııa ye il gomelerin· 
dr, uluıumuz l< .. ıoda çok değerli 
ulusal bilgil~ri vardır. Bunları top 
lamık hem zor \C hem tle kolay 
dır . 

Çok eıkideu açılmış mığaıa 

oygunlnrındın rutuauz: balku, 
deyiş, ağıt , öğüt, Ö\ üt, duygu, da· 
ha ne bileyim. birçok dtyimleri 
toplarken zorluklar la karşılaş 

maıoak eJdr değıldır. Bu i in en 
zorlusu hulunao 'e elde cdılen 
bu fitikleri: bozmadım, karı ., tır 

madan, eıioi uuutmadao ıra· 
ıııa koymaktır. 

Ulu un bilgi ini aruk yurdu
muzda toplayanlar t;oğalmı 10 tır. 
Bu çoğalma u a hun Hrmt z. Bir
birimizle f?;Öriişelim , konuşalım: 
bu işlere eveti bir cm bulalım. 
Atalırımız onun için : Adamın 
çokluğunda u ı buu olmaz demiı 
ler· 

Bu işte co <lölek yol; ele ıeçi· 
rilen fıtı~i ( bozmadan, t~mizle 
mede•, biçimini değiştirmtden) 
au olarak bilginlerin önüne yığ 
maktır. 

Bir llkım arkadaşlar biliyo
' um: elltriııe bir türkü, bir ata 
özü, bi deyi§ 8Özti, bir deyim fıti 

ii geçse: Bunu evirir. çe" irir bu 
gOnUa ridişine uygnn görmez, 
omı drğiştiıir : l'itik kirli ise yu 
111ktı ır11ır. kimini değiıtiıir, 
aoounda bu oki Vt. çok dt"ğerli 
ötnek fıtiA"mi lulığından eder. 
Dır uluımı e kı gunlerieiain, ötO· 
ğUou bulup orıaya koymak içiu 
bu itlr'r<le •olı:ç11 ittik (l,., ranmak 
gerektir. 

lık lukı ta kirli, biçimıiz, 
gı-) im iz, <luyunısuı. nldugunn 

umdugumuz fitikler belki Türk 
budununun t u ayı ı hir üliiğü 
olabilr. 

Bualırı toplarken: olduğu gi 
bi erkin ulularına armek bize 
düşen biiviik borçlaıdan biridir. 

uradı ize bir yırdım olur 

umuduyla benim dı-r lrdiğim tür 
küleıden bir oı nek onayım .. 

Sabahtun uğradım yarin lwyii -
nr / • J 

Hoı grldln srvyılim in dedi bana 
Domurcuk memesin uerdl aiJ:ı 

ma 
Yorgunsun sc11d/ğim em dedi 

bana 
• • • 

Annucımda11 gı ie11 bir bolıık ce· 
rt 11 

Mail oldum sırlwdaki posl1111a 
T< lli mahramasuı allı llslumc 
Al oğlan terini ıll dedi bana 

GorOyor ınız 11 , •• Bııtan ya 
z lmıı olan bu ıkinci dizi bugu· 
nün duyğaalariyla ka' §ılntırıca g<> 
nül avutmıyor. Bu ıki dıziyl de· 
gi tırirack çok büyük bir ıut 
yepmıt <>lu ruz Toplayıcılıkta 
değr.r bunları olduğu gibi ver 
mektir 

• 
A mıucınıclcm gelen 1'ur/\ me11 

Arabı 

}'azarı: Yalman Yalgın 
1 A. Rlza l 

Bir al\ allı ayırdı, yarla , aramı 
Kzl ar bir <'fil elli sardı yaramı 
ı'nr oğlan im derilen öl dedi 

• • • 
barıa 

Bakınız biz~ bu tllrkü bir ül· 
kuyii aydınlahyor . Biz diyoruz 
\ıi acunda Ata TUrktür .. Başka 

ulu ] yoktur ... Bu deyişte 1?eçeon 
( TUrkmf'n Arahı ) rekiden Arap 
olmuş Türkm nlerin samnı orta 
ya koyuyor \ e dediklerimize fi
tak veriyor . 

Hamazıda, karaca o!Jları hamau 
Bulamadım bir haramı yemezl 
Geçlr/pfe k1lmadığ111 namazı 
Gel oğlan döıurndc kıl derıl 6a 

• • • 
na 

Bu karalamamn birinci dizi· 
ıind~ de ( hamazı ) eözü karanlık
gi bi görihıüyor. e yapBJam biz 
bunu böyle du)duk böyle ,azdık 
el<'iye hun olmaz . 

işte derleme itımle tutulacak. 
ca doğru yol lm oldur. Böylece 
der lenmiş olan nesnelerin adına 
fitik ıdı 'erilir 'c onda b&tüa 
aruu fırnek bulur .. 

1 • J Bu ıUrkil : V ınakh Ökkttt~n 
alınmıırır . •• Dua içi ,, 

Sozluk : 

1 - Duyak : Şair. 2 - Fi 
tik · eflika 3 - Güney : Cenup 
4 Usa Akla, S - Buo : Dur· 
gunluk, 6 friime : Çukur ko· 
yok, münhat 7 Uluı uluıal : 
Millet, Mılli, 8 - Mağaraoyğu

uu : TiineMir, q - Balkar : Ha 
ralM:" 10 ÖAüt : a ihat, 11 
Ö\ut · MedhiyP. 12 Deyim 
kt lime , 13 - Eveti : Acele, 
14 Em · Derman ilaç, 15 -
Dolek : Düz, kolay 16 - Yu 
nık · ıkama erı. 17 - Otldl 
tarih, J8 - Ouyumıuz : Hi&1is 
19 a ın · t;üzide, 20 - Eris 
Hükumet Devlet. 21 - 'uç: ka 
balıat . 

~~-------·--------~-
Pariste 

Deniz görüşmeleri ne 
uyandırdı? 

Pırı : 28 ( • A. ) Mafll 
l'rın v 1ıalyınrn Vııiogton df'als 
muıılı dt ı ııd n Japonya İlf! birlıkte 
gf'rı donm İni" dair olan Japon te 
ft'bhU U hakkında büyük bir ıbu· 

al muhafaıa t"dıyorlar 

Bu t khf tazammun ruiıı, me• 
ulı) t tlı r f'b bıle t'U büyük bır ih 
ıimınnln t<>ılınka li~ık gorUlmt'kte 
H' 1 r n anın Japon gorü~lerinc ta 
ıııemonı n u un hır karar iuibu 
<'ime ı nıUmktln olat' ğı aanot'dıl 
ınf'klt'dir • 

Tekirdağdan haberler 

l t kmlığ : 27 ( A A ) ikinci 
umumi mUfettİ§ mü nvirlt'r , i kin 
unıum müdırrh • F dirnf", Kırklareli, 
~ anakkıtlı- valıl i dUıı ıebrimise 
elmi lı rrlir . 

l>hn ak am bir toplantı yapılı• 
rak vilu t•ıimiım mühim itlt'ri 11-
rU ulnıi\ttür • 

He et bugUn dt· tt'tlnklenDf' cle
vım c lmeluedir • 

Tekirdal : 27 (A.A) Bu ub 
Romııı1adıa 2lk) muhacir ıelmif* 



Firtik : i ( Tiirk Sözü -- --

lst n Başka ülkelerde. 

o 

Toroslu g nç e n se P.•muk ürümü ne kertede? 

($AR SAVALARI) 

Yeni soy adları 
En çok kendi dillerine 

çevrilen bitikler .. 
• Son 2amoularda gerek memle

ket içinden ve gerek dışardan ya
pılao tolepler dolayısiyle pamuk 
f111tlrııı 47 kuruşn kadar çıkmıştır . 
Ha )ılki rekolte geçrn yıllar re 
koltt"leıiod ıı daha fazla olduğu 
b, ide fıyet]arm im kadar yüysel 

mtsi dabıli'istib akin son yılin·da 

yüzde 40 dereresindt' ertmış 1 u 
im masıı den ve Almaoyanın Ame 
rikao pamuklarmı şinıdılik alma 
ması ve Jlanıuklarımıza tal:p ol-

Baroda kayıtlı Avukat Feyzi 
bey ''Oldaç,1 ve Sabih b.-y "Üç 
ok,, ve Galıp hey ••Ceylan,, adla 
noı kcııdıleriııe soy adı ayırmış 

lardır . 

-
Geçen giin, İstanLulda tahsil 

de buluoao Tor oslu gençlerimiz 
halkevi salonunudo güzel bir kon 
ser verdiler . Ölmez ve klaşik e · 
serleri çal.Jrnk davPılilere çok gü 
zel ve unutulmaz iki sr.at geçitti 
ler . Konserde , s loouo dar, he· 
vanın sovuk ve yağmurlu elmssıoa 
rağmen üç yiiz kişiden fazla da 

1 vetlı vardı . Bu , çok kıymetli da· 
vetliler Toros Gençler Birliğinın 
konserine iştiıfik etmekle yalnız 
iki seatlık güzel bir vakit geçir 
mek değıl, ayni z manda bu ha· 
valioin kıymeılı geuçlcrine karşı 
besledikleri sevgilerini de açığa 
vurmuş oluyorlardı . Geııçlerimiziu 
kemao1 piyauo, mandolin ve kitar
larla ve dünyanın ölmez ve her an 
birer sanat if ııde eden parç · 
ları çalark.,n göstcrdik\erı çok 
yüksek muvaffal.Iiyetler yalnız ken 
dilerinin değil , içlerinde· daima 
bulunmak zevkinden mabrum olan 

bızim gibilerin de göksünü kabart· 
tı , her çaldıkları parçalan uzun 
uzun hararetle alkışladık . 

Bu dikkatli, itinalı güzel ko 
serin bizde bu ktığı izt yalnız 

geçirdiğimiz iki saatlık bir zevk 
değildir • 

Gözlerimizin önünde canlanan 
şey, bu aziz v ver mli toprağın 

yetiştirdiği yül sek ve temiz alınlı 

gençlerin İstanbul muhitinde, tah 
sil mubıtinde ve diğer sahalarda 
bıraktığı ttsirdir . Göksümüzü en 
çok knbartaıı , seri}eleri sağlam 

ve müsbet Toıoslu geoçlerimizin 
unutulmaz bir sempati yarctılmış

olmalandır . Zeten bu sempatı 

Toros lcelimesile ifade edılebi en 
Silifkf", lersiu , Tarsus , Adarın 

Ceyhan , Osmaniye , Kozan v~ 
dabn yuk rılara kadar uzanan bu 

kıymetli sabaııın kaı akterisioio • 
bir. sembolüdür . 

Hu muba\<kaktır. Torosu vf' 

Ak denhirı çerçevelediği bu va

tan parçası. içinde dogup büyUyeo 

veya içi o den gelip geçenlere his 
ettirmeden bu sempahyı aşılıyor. 

Burada doğml!Ş bir gPııç hiç 
şüpheııiz empatıktir . Burada ve 
lev on gün kalmış bir vatandaş 
sempatik oluyor ve onu adeta lıir 
Adannh bir Tarsuslu , bir Kozao 
lı veya bir Silifkeli oluyor . 

=== 

Acunun en büyük 
deniz uçağı 

Acunun en bii} ük drniz uçağı 
Toulou ede bir fuhrikaCJa ) ı:ıpılınok
tadır \e yakmda bitirilecektir. Uçu· 

ğın deneme uçu lan hu O) ın t-Onuıı 

da Bi caro o liınanırıdıı )DI,ılacok 
ve onrn uçuk, }t'rnn n İlt> rcnrbi 
Amerika ııra_ıııda yolcıı taşımakta 
kullnnılacaktar . 

32 ton ağırhğırıda ol, ıı im dev ı 
ğihi makint>de 46 ki~i )Olculul· f'de 
hil&cl'ktir. (ç k 32 meıre uzun , 9 1 
metre ) liksekrir • Kanatlarırıın eni I 
50 metn·dir , her lıiri 850 lıP)gİr 
kuvvrtinde olan 6 motörii ile uçak, 
sııatlo 230 kiloınetrP. çalıuldukla ve 
2000 metre )Ük ekH· uçabilt'ct'I tir. 

Uçağıo laoklorı 27000 litre benzin 
alabilecektir. çok hu kadar lıf'ııziıı 
ile hn\•nda bir kalkı to 1000 kilo 
metreden fozlıı uçuş yap:ıbilecektir. 

Uçağın gövde indt•ki on iki uıne 
hirinrı sınıf yolcu kamaraı:ıı, \'apıır-

larrn lıirinci ıoıf krıınor. lrırı kadur 
büyliktlir ve iki yn<ı:ıklıdıı. Hn kıı
marada tam tntipli hir lı;ınyo '. r· 
dır. [ça~m gö' desinde ikinei rnıf 
yolculura ve Uçıığırı ıaifdcrinc ı•rnlı
eus )erlerden hıı§ka bir ınutfJk , lıir 
har, hir alon H lıir rad}o )t"fİ hu · 

luouyor. f'nlii bir Fr n ız uçnkçı ı
om adım ulııcak olan bu uçak , iki 
sene e\' el 'npılmnga lıaşlnnımş ve 
şimdiye kadar 18 milyon franga 
mal olwıışrnr . 

lstanbul : 25. 11. 934 
Sabrı Çıtak 

Farzediniz ki ; lir vataudaş 
mesela Adanad ı on güo , yirmi 
gün i{a)nıış veya memurluk yap

mış . Ona yrı 1 dıktaıı sonr m m
lrlretio bsşk hir }Hinde rastla· 

yınız muhakkak içtea gelen sami 
mi bir hislt> derhal k caHı:ışmak 
ilıtıyııcıoı duyarsıaız. 

Lisede 

Çünkü bu muhitin } üzlt'rdc 

gözlerde , konnşmalarda Lıraktı 
ğı çok derin ve nıaoalı bir tesir 
vardır . 

ı • 

l ınası yüzünden ileri geldiği anla· 

Etkck Lisesi Lebesi [MJdür] 
bay Sdlım .. Atıı ak., , Kimya ~ku
lanı bay Kemal '"Güveuç,, , Rıya

ziye okutaoı bay Rasım 11Ü~ç~,, 
Riyaziye okutanı h"y l\lubıttın 
·'Ereıı,, . Türkçe okutanı bay Nu 
rettiu "Saıgut,1 , Resim okutanı 
bny Keoaıı •·Dulda,, sözlerini soy 

adı olarak almışlaıd r . Ben şabs10 bu gil>i hadisel<'r 
pel< çoli J fa rast geldim . Ada· 
nada bt>lld de a cak iki de frı gö 
ıüşıüğüm haş!rn )Cıde doğmuş ()r-

kndaşl r ayni yerde doğmuş , ay· 
ni suyu içmiş , ny i hav ya tent-f 
füs l'imış ve kıs ca Adanalı olmuş 
gıhı lıaoa s~rılmıştır , Muhitimiz 
bu kadar kuvvctlı hır yerdir . 

1 

Bız konser salonuna girdiğimiz 
ve hu konsere- ş ref v • güze li k 
veren yüıll"rCe yi.ıks k ve temiz 
d&vetlHeri gördüğümüz zaman 
çok sevinç duyduk .. e ıbtiy rsıı 

1 
sorduk : 

şıluı ktadır. Filb kıka son yıllar 
da mı mleketimizde açılan fabrika-
ların istıblak c-tıikleri pamuk mik· 
tarı çok f 1.lnlrışmıştır . 1929 yılm· 
da 9400 balya pamuk islıyen lzmir 
fabrikalarının bu sene 20 bin bal 
) a pamLJğa ıhtiyaçları olduğu gö· 
rülmektedir . 

Ege mırıl ka ınıo son lıcş yıllık 
nkolttsiyle dabıli istihlaki ve ya· 
pılmış olan ihracatı balya olarak 
şöyledir: 

Sene Rekolte Dahili ihracat 

1929/30 
1930/31 
1931/32 

istihlak 

9,400 28,600 

13,000 17,000 1 

15,600 11,400 

§ Mubasebei hususiye müdü
rümüz bay Kani 11 Akgüo,, soy adı· 
nı almtştır . 

Bay Rağıbın soy adı 

''Kamusi Türki,, de Dabağ111 
Uz Tiirkçesi olan (Sepici) sözütıü 
soy adı olarak aldım . Bundan. 
sonra 1 'Dabbağ zade Rağıpıı )erı
oc (Hoğıp Sepici) olanık kullana 
cağım . Kumuca biliumek üzere 
bunu gazetenize ya:un::mızı diler 
ve sayğılarımı sunaı ım efendim. 

- Çocukl r , bun ar hep To

ro u mu? 

1932/33 

t 1933/34 

38,000 
30,000 
27,000 
20,000 

23,500 
13,000 7,000 

17 ,000 6,500 
Belediye encümeninin 

söz kesimie ri 
Cevap şu oldu : 

- Hnyır ! f kat bizi canda 
seven çok kıymetlı orkad şlaramnl. 

Dışnııda , ababdan bqşlıy n ve 
hiç durmıy.uı , arasırn ağ çl rı 
ikıye büken fırtına , gördük l<i : 
gençlerimizin bu hakiki vicdan 

arkadaş! rını bu konsere gelmek· 
ten alıkoyamamış . Bu . evinden 
çıkan dclı dedırtecck k palı , sa· 
ğuk yağmurlu ve fırtınalı günde 
davetlıl :in konsere s etinden çok 

evvel gdip salo ıu hı ca hınç dol· ı 
dıırmaları e vefı:ılı arkadaşlar ol· I 
duğunu apaçık gösteriyordu . 

Kon er bıtip de karanlığın çök· ı 
tüğü aat 17 de Halkevinden Çı· 

kaı'ken davrtli'cr ve biı , başl< 
başka ve hirlıirind n kıymetli bıs· 
le le ayrılıyorduk . 

Davetliler dt" Toroslu nl'kaJaş 
Iann111 çağırnı larıuıt u~fırak güzel 
saaıl r g çirm k onları sevmdir · 

m k bizde de be01 g~oçleri;.ııizin 

ko ser ruuv ff kı) eU ini ~cm de 
mubitt bııaktıkl rı güzt-l tesirleri 
görmekten doğ o bir öğünç vardı. 

Hindistan kongra

s nda değişiklik 
K.:mgr , fırk içtimaıoda , bü

tün H adıstau köyler bırlığı ·n 
tcşki i e, f rkan n f a iyeli s lı sı· 

na d bıl olJuğ 1 n dol yı l · r.3 

ıoüs nde etm ş İr Hu bir iğin 
teşk.J Amerika-fa t c üh s ol D 

Hmtli ılttısatçı lr. J C- Cuma -
uıppay bav it' edil 111 tir . F kat 
bu ~at G ntlıi ı•ı rchb rlığı ' 
t \ iy leri d bilinde ~· lış c ktır. 
1180 birlık Gaadhinio ıl r de ta 
kıp etmtk istedıği gayeye vaımak 
içıo v ısıt ofoc ktır . 

lklık s ayii der başka esi i 
Hındıstao san ıi i tek r ilıya 

cd rck töy} ~in m dtli ve m evi 
surette 1r kış fını t m · e çalış 

e l tır . Ke disi e u'z moam l H 

Bu yılki rekolte 35,200 bnlya 
olarak ot·aul nmaktadır • Bu re· 
ko1te eldm yerleri itıbaıiyle şu sıı 
relle bcsaplaumaktadır . 

Belediye encümeni , fabrikalar· 
daki ku}uların sularını tahlıl ettir· 

mcğe ve bu işin biliminde içmt-ye 
Baly uygun olmıyauJrırı ~apatmağa söz 

Meııemeu 200 kesmiştir . 

Manisa , Kasnba . Salihli 8,000 Bundan bışke gene fabrikalar 
Soma, Balıkesir, Bergama daki ayakyollarının düzgiin yapıl· 
Akhisar, Kırkağaç 5.000 ması ve temiz bulundurulması içio 
Tepel<öy, Çıplak, Bayıodrr, ı fabrikalara bir aylık ara vermiş , 

Tire 7000 0 güne kadar bu işi bıışarnııyao 
civnr ( SarıkÖye fabrıkalarıo para cezasıoa ç 0 rpıla 

kadar ) 15,000 crğını bıldiı miştir . 

Aydın ve 

35,200 

Rrkohcdeu dahili fabrikaların 
ihtiyacı olan 20,000 b ly çıkarıl· 
dığı takdirde ihracat için yalnız 
15,000 balya pamuk kalm ktadır. 
Bu milttrırın da bu günkü taielclu 
karşısında dış piyasaları tatmin 
edeıniyeceğı .anlaşılmaktadır . 

Me\ sim iptidasından şimdiye 
kadar satılar pamuk miktarı 11200 

balynyn bat ~ olmaktadır • Bunun 
6,400 hJlyası fabrikamız tarefıo 
d::t s hu al ornışlır Geıi kalan 

4,800 b lya 111 3,085 balyası ib 
rtiç edılmiş "e 1,715 b !yası da 
pamuk fiy ta ınm l ükseld ğirıi 
gör .. n ve d. h yül<.,elcceğici ümit 
eden spel(ül ·törler eline g çmiştir. 

nun fn liyct m ı olduğucııı ile
ri sür rek içtımaın bir kısmında 

bu unm miştır . 
Fır k nın tak p e: ttıği siyaseti 

i e hem {il ·,. olmaya,, bir çok 

lem nl ı- vardır, f kat , gi1iş t 
n Ga bi rzul rı ı , lıalın 

hali cabınn göre tekip ve id re 
ed n yegan lidt r dir . Omın li· 
dcrlıgıne bariz sur'etle nıubolifet 
ed cek siy si bir ııdnm mevcut 

değ ldir . 
Mab z , kongranın siyasi ele 

m. ları üzeriodP- olen niifuzu ek 
silmiştir . Kendisi c göst~rilecek 

s d:ıl·at siy s tiı1e değil sırf şah
sİod dır 

Bunun bebi, kongrnıfaki de 

Kenan bey 

Mercimek aygır deposu müdü· 
rü Kenan bey şchıimiıe gelmiş\ir. 

Maaşlar verildi 

Ücretli memurların mS&şları 
dün kiimileo verilmiştir . 

Cüma günü maç var 

Gazetemizin tertip eltiği kup:t 
mı:ıçınıı cüma günü devam cdıle 

cel<tir . 

Muhitimizin f'D kuvvetli takım 
ları aıasıııda yapılacak olen bu 

oyuuların çok heyecanlı olacağı 
muhakkaktır 

Polisi kandımış 
·------

Ahmet oğlu Ali udındn b'ri 
m ntaıcılık snretile parnsınıu ça 
lıudığını ihb r ve şikii)•et etmiş ; 

çelındığtnı iddia ettiği porolıuın 
üzer ind., bulunma sile , eşya me· 
selrsinden dolayı bu parayı kar 
claşlarından kaçırmak maksadilc 
bilııfı bakılrnt ihbarntta bulunınak 

zabıtayı iğfal elliği aoJaşılmakla 
bokkın·da 1-.anuni muamele yapıl
mıştır . 

Bilmeden 
------

Yusuf oğfo Emin adında ~i-
ri s ocılonClış ve f('skia için kon-

Bundan bir kaç sene t'Vvel ter· 
elime hareketine dair çıkan ma
kalede bu bahsio, en çok tercii
me edilen kitap ve muharrirlere 
ait taraf. tetkik ~dilmişli. l\lem· 
leketltr dışında en çok yayılmış 
olan edebiyatların hangileri bu
lunduğunu bilmek meraklı olmak 
la berabrr en dyade tecrüme edi
leo eserlariu ne gibi eserler ve 
cihan lkitap piyasasında en çok 
muvaffak olan muharrirlerio han
gileri olduğunu öğrenmek de da· 
ha az meraklı değildir . 

Bu suale cevap vermek için 
gt-ne bey nelınilel fikı i mesai tC§· 

riki eostitüsüoüa çıkaıdığı risale· 
ye müracaat edegeğ m • Mesela 
Almanyayı al hm . Enslitüoün 
verdıği malümata göre 1933 sene
si ikioc üç aylık devresinde bu 
memlekette tercüme edilen uerlcr 

listesinde Fıansızcad n tercüme 
edilmiş olaıok üzere şu eserlere 
lf· adlif ediyoruz : Calvinin "La 
F. rnıe dts PriCrce:,, isimli kitabı 
Auguste Coınteun .. l\lüsbet felse
fe:, si Vıctor Hugonun ''Sefiller,, 
i , Mauroisniıı ve Laforgueun bi
rer kitabı : Bu kadar . Buna mu· 
kabil ayni listede Rusçadan çev- 1 

ı ilmiş bir çok feoni kiteplnrla ı 
Shav , Conald Colsvothy, Steveo
son ve Vallace gibi İngiliz mu
harrirlerinio romanları vardır . 

Daııımarka ise yalnız iki F · 
rans1z muharririni.. üç kitabuıı 
teıcüme etmiştir . (Bi·i E. Suerıün 
"Paris esran,, dıı) . Diğer tercü
me edilen eserler bilhassa Alman 
ve lngıliz muharrirlerine aittir . 

İspanyada Fransızca<lan çevri· 
leo eserler şunlar Jır : 

Renaaın 11İsaoın be.yatı,, , Ro 
ussaunun "Confessios,, ları , Ste· 
ndhalun iki eseri • Bundan başka 
Kari Marks ve Kropotkioin eser
ı~ıine , DostoyevsH \C Andre
yefin ro~anlarına , İogilız muhar
rirleri arasında Vallaccin bir çok 
zabıta romaııfı;rıoa tesadüf ~di
li r . 

Amerikaya ait listede gördü 
ğümüz mubarıirler : Gustavc Fls· 
ubeıt ve onuo yanında l\1aurice 

Dt kobra, A. Frar ce , J. Romarıs, 
Villon ve saire. 

lngilızlerin Frasızcadaıı teJcii 
me ettikleri eser leıio adedi A 

merikadakiferdeıı yükselttir . hı 
giltere miltercimlt:ri en mühimi 
S.intc Beuve olmak üzere bir çok 
Fr ıısız muherrirleriııın ueıleriui 
İngilizceye çevırmişlcrdır . Fakat 
bunların urasuıda zabıt ve ma· 
cer romanlarına tesadüf edıle
mez . Çünkü bunlar, İngilizlerin 
iuhiserlımndadır . 

İtalyacla Fransız muharrirleri 
çok okuomaktndır • Fııbakika bu 
nıcmlekete ait listede Balzac, Hu· 
go , Dumns , Stendbal, Maupaos 
sant, France, Maeter lir çk gibi 

muharrirlere tesndüf edilir . Yal
nız İtalyanın yeni Fransız muhar· 
rirleriııe fazlR rağbet göstcıme 

diği ele anlaşılıyor • 
Sovyetler elinde ise en çok ter

cüme t>dilt-n liitaplar ilmi ve tek
nık kitcıplardJr , Edebiyat ihmal 

çi ı k ri ırıı opl m .. k hakkı 
\erıJm ştir . 

ğişiklıkte bulunal-ilırıir . Tf>şcldıı.li 

lü es s g vclemı de s dıl< kal 
m ld her b r. hrken n n ctod 

, ediliyor el ııilebilir . Maahaıa. 
terı•üme edileo edebi eserler arc· 
sı da Romaio Goethe Roll uduın 
v Heethoveo hakkındaki kilepln· yak zan!ıile bir fıncan lerıdirdıyot 1 

iç ıck z bidcndiği haber alınmış ri c '·Jenn Chıistophe,,una tcsa 
diif ediyoruz . Listede J Roma-Hı çok ldınst lcr G ndhı ta 

r fınd:ıo ın nıl lct"lle içtimai va 
z'feleri inkiş f ra d b ii} ül-
bir g y f t l ayd derk{. , diğer 
1. ri d idığin , kongt n ın E-İya i 
fa lıy ti d n taımımile ri olm 
sı , k r flllfl rıığmen pek ilf'rı g t 
m~k ilı ı a i olan s·yasi r 11arc· 
krt te al ·i etm ktedir . 

Sosynlizmiu inki afı 
:Uu içlımada Gaudhi, huzuru· ı 

1 rdan ı:yıılrnağa m yli v ıdır. 

Kar ıılıi içtımaı da dni socı 
yalist hareketinin g nişlıyec<·ği 

ani r;ılı~or . Komünist politikası· 

ı n r zam n kadar sosyalıst -

1 ·ıi ı leHct:ühüuc nnıl lacnğı z -
m nl b ili oJdcaksır. BunlGrın 

Jco"r J 1 ü) uk ir varlık oldu Ha
rı muhakkaktır . 

Tlw 1'imes ree/,ly 

ve Emın has•nharıeye göndcrıl 
miştir . Tnlıkıkat devam elıııtkte 
dir . 

Uğru konuK 

Melım t oğlu Sıdık adıı·da 
biri misrdır bulnı doğu Sıdık oğlu 
Hüseyiııiu t'viodeo "and ğıoı kıra 
r" para zaonile bir dcfıerini Çil· 

lıp kaç rkerı ycıkalanmıştır • 

1 ic~, Hugo ve hatta Chodt·rlos de 

l..ıclosouo isimleri de mevcuttur . 

- M<·rkür dö Fraas -------·O-______ _ 
Dayak 

Mehmet oğlu Mustafa adında 
biıi k, rısı Meryrmi döğüp sopa 

ile d · hıışıodao y rnladığandan 
yakalandığı haber ahomııtır • 

Ü 1 .. e s• 
Ç yı oDC 'tlll' 

na ilkbaharda gı 
• k fırtıPI 

yeııne ar, b 
··k ko 

ğultusu, go d• 
uzaklaşmış kaıf1

1 la• ' hulul yorgan ·lııtıll 
baharın kucak bil 
(erde biz oolırıo k 
laühali olnıuştu k. 

ken, 1ağları .r.•~, 
kin bir ses hızı 

dırdı. . b•bl' 
Oğlum bır b• 
_ Amanb• 

.. r or lü şarkı soy 1Y .... t 
Srsın geıdıgı l• 

<lum. Kulakları;uı 
istikamette ııırf -

• 11ot• 
ların gayrı Ol • sa 
sıocia iki de lıı~ ." 

. erırı, 
tehlikelerı g "' yf' 
olan lıcn, çalış•' 
oin de ıevkıne 

.. · arıı•Y' zemberegı el" 
dd' 

ne gibi ses dulll· 
laübali buJuo 
söylemiyordu . ... 01 

Öyle yeıııtt•,Uıt 
'eriyordum· slu 

.. ı· [ po a soy ıyco . JJJ 
Kamışlı aoıeff.ıb ,.; 
di. O gür• saba , 
ğuk bıııyosurııJ ~fi 
hakkak kırıklık 
yecekmiş. 10rıt' 

YemekteP d• 
rica ettik. Aşk bır 
tan sazım onu ,ıı; 

.. 0tııı 
ne götürınUŞ 

du : d 
llaJebe uardı(11ı6' 
Çek/im Jıallçer go 
Mdcmsirı /a:ı 

11
10 

G6rıişesin ya~a b• 

" - Efendı elli 
giden meleıJJ~0"e 

Ü d .. de<h n n ur " . 11 

d OOV•• - arletiııl• uguou 

te Laşladı. tlt 
Düğün oıord~: 
Bayram gtli~nı y 
Duydum serıe arıld 
Görı'işesi11 yar · 

Ve soor• kCl1 

Süyle beyim sör~' 
Evde yatır serı ~ôl 
Bilmem gene 

,arı 
Görıişesin yo 414 

ıd•Ol 
Notaya ıı ıtl•*' 

lcr o kadar 58" ı.,dı' 
k ~,ı ,., 

ruki· beste 3 .. ,. 
' af" 

yan Mustaf~ ~ 1'''~ 
nağmede bıl 
yordu. ~') 

T •. kil tiz ( .,,ı 
uı bıtl 

p,. s ( Re ) de ftf i 
teknik il~ ( flC ıO ( 

.... G'd şi t• 
ccgız. ı ' dl 

Bu şaıkıY• td•' 
pılaidaıına do •'' 
mühendisi btJ r r,I 

k 0101 J' iki defa sy ~11tt. 
- Cauıoı ııJİ,ı 

b"I 1ct eli şarkı 1 rı bcı.ıP 41, 
ded~~' .~~d~' 

. c bildıgın' ~ec~-' 
ŞUH Sil lladl: jıil•"'o 
[ Esine ) tür ·şe "1 
kıvrakhğıle 1' 11• 

k. beste 
okudu ı ]ıır>ıl 
uyğuoluğa bıt tıl 

... 1 çorP 
Çay aşag. 1;oP 
Ellrıde11 gol rı çık·:.,, 
lliç akI1111dll ol' ır· . 
Yar sc11f 11fe !/ * / 



üçük Asyanın büyük şehri 
~~--------··--------~~ 

günlerde. miiliikatlar burada ya 
pılır. 

An kom l1ü) ümcge oamze ttir. 

( TürkSözii) 

(s ON SAV ) 
Deniz işi \ Muğla halkevinin yeni 

ı kararları 

Flrtik : 3 

Adana Borsası Muameleleri 
P A M U K ve K O Z A 

Kilo Fiyntı c ı :ısı En nz En çok 
K. S. K. S. 

12 43 -----

Saıılau Mikdar 

Kilo 

Bır vakiıki O mnrılı saltana· 
ile Lu giinkii Tlirkiyc Cumhu 
eti ara ıuda Dil'\ cut olan farkı, 
nhuldnn Ankara) ı 16 ııat 

en seyalırı.indrıı dalıa lıariz ve 
1 

e ir hir taızdn meydana çı 
acnk bir §'"Y yokıur. 

İptida ehıio salıa ı lıi•az fazla 
ge1ıi,. tutuluıu;ıu. ilıayt~t 'l'ürk ı 1.onclrn : 28 ( A. A. ) Ami· 

ral Yamı oıo Jiiıı deniz mı sele İ· 
niıı teknı ) ôndrminc doknnnrnk 

1 

1 
Muğla : 28 AA) - Bu gece 

halkevinde toplnnan Savsal yar· 
dım komitesi balkevinde her ğüo 
fakirlerin bedava sağlıkları bakı
mına , fakir mektep çocuklarına 

cıcah yemek verilmesine eöı kes· 
miştir . Bu işleri başarmak için 
ayrı bir dernek ku1Ulmuştur . Ço 
cukların bakımını korumak için 
yeni kavna~ları bulunmasına ço
lışılacaktır . 

4!l 

ııınilt"ri, rııulıteşeın sarayla 
delik ılt şik ve lıakım .. ız so 

kları, inkıraz Lulmuş de\ irJ ı·· 
n lcnlma sen'at lınziııelcri il,. 
anbul : Klişe halini alını bir 
tflıum, ) almz maziden mürf'k· 
)> ne güzellik iç ude cat çeki
n bir şdıırdir. 

Buna karsı Ankara : Maksat .. 
gayesine uyğun deHiBa inşaa· 

gı ni~ ve lı ıvndnr caddeleri ve 
lınlleleri ile c ki Boma devir· 
İnden l\alma kalenin iç ve dı 
<laki E kişebriıı yanında balin 
i tikbnlirı bir şehri 'c aydan 

a büyü} en bir metro poldur . 
•"•i>le 1919 - 1923 1stıklal 
uhnrebelcriııin karargahı olmuş 
adoluıum im tnoınmamış dağ 

ka ahacıı•mı Gazi Mustafa 
malin yeni de\ letin merkezi 
rnk inıihup etmiş ohıı ı: çok 
in iyn i lıir ınnuayı hoizıli . 

eni Tiirkiyeniıı maziclen cezri 
r surdte ayrılarak rnrlığinı uy 
•ınak iste) işi, garp tcrekkiya
ın b kıkat ı:;iarlarmı Anadolu .. 
lpgahında yfikscltmt k matlup 
i. 

\ oksul Ye fakir Anadolu Boz 
tında on senede modern hü 
k bir şehir meydana getirmiş 

nk ıhir ve kerameti, Türki· 
nin rrı çok aygı ''e itibara 
ğrr bir eseridir • 
nu eser rı.ıuı J1eniiz ttım:ım

brunmıştır . Ht•men her ayda 
r d fa yrııi hir binanın açılma 
diğer yem lıir binanın temel 
ı atılma merasimi yapılıyor . 

liçük, fakat temiz hir istasyon 
ha 1914 te Anadolu ic•erlcrirıe 
den tek bir d,.mir yolunun son 
kta ı idi . Şimdi ise im istas
b 1935 sene inde hiıirılmiş ola· 
lı olan SıHıs - Erzurum demir 
lurıuıı bir gr.çıl ııol ıa rdır. Bu 
rıkü Ankara istasyonu, AHupa 
A )8 dış politıkasıoda sahit 
mefhumdur . 
Yeniden km\ et bulmuş Tiir

Y•)i ziyaret için bir nıiiddelttn· 
ti burı-ıya nıüt madiyen iyasi 
}'iık adamlar g~Jiyor: 

• O\ yet R u ) a nıurahh ı he· 
ti, Jran in, Af~anic:tao Kralı 
rıiot, Ç.ıldari , Titulesko. ) ev· 
, l\fnksimo • Gömhö Kaııya , 
uşı11of.. . Bnranııı ay na gıbi 

mdiiz asfo t ceıldesi hzcrindcn 

ın ler \'e Anknrrıpalas oteli 
lük IJiıın ıncln oturnm lnr 

1 'ki v iinvan ııahibi lııç 
eruehi yeni mrtropolun bu 

a .e rl'smi zitaret v mis firet 
liııe uğraruıu) n geçemez ve 
lar burada malıir bir iman 

dürü tarafından İ)ZRZ \ e ıkr m 
1 r 
Otelin geniş ve ruulıte r.m 

Onuu<lR hergliıı poJirika, d·p 
n i, l\1atburıı,t'lkt 1sat 'e Sarın. 

•damlarJ yckdığcriyle l.ıuluımr 
Uşurlnr. 

Bütün dhamn kur ulu!' \C 

@eli:; halnıdc hııluı:ıaıı Türk 
itti .. le yapmak i tedıgi i 1 r, 
•da konu u]ur. ) :ıbarwı un-.. 
ıran burada hıduuduğu sırada 
lcau dcvJeılcri müz l ere için 
laııclıklarmdo, yıılrnt ilk trş 
d Cnınhmi) et hauamında 
Cbi devletler;n lıu::usi delegas· 
ları gt'ldiğiode, biiy ül ı.i) asi __________ ._. __ _,,, ____ __ 
r Yitirdim afjlarun 
ltuı sıtma lııltıı11ş 
ısıtma ba!/lurım 

• * .. 

Sılla Dinç 

hükumt'li, Alman .,elıircilık mu 
taba· sı prefesör Jdnsen'ı bir şe 
bir pliinınm tanzimine memur 
etti. Bu plfın birkaç eacdenberi 
tatbik edilm ktedir. 

ı Bu sen,. içırıdc ele su tedariki 
mesele i, büyük bir beoclin inşası 
nın ikmalıyle lıallcdılıniş olacak· 
tır. Bankalar ~ e 'J icaret c\ )eri 
c ki .. "lıİı de bırakılmış, e ki şehir· 
)e yeni ,.ehir arr ıoda ikamete 
mabsu mnhnlleler vucut bulmak 
tadır. 

Ycı i şekilde plan \ICçbile du
rup diolcomeksizio d~v:ım edeo 
mesai ile vekfıletl r için büyük 

binalar kuruhn ktndır . Bu veka· 
Jet bionlaı·ıoın civarında nıt-mur· 

lar ordusunun ikameti için mrs • 
kenler yapılncaktır 1 rgeniş Çan 
kaya bulvarının sağ ve solunda 
ecnebi srfaretler vaıdır . Daba ile· 
ridl': yukarıda bir tepe üzerinde 
Gazinin ilrnmelgiibı > li' ' oı Ue· 
dir . Böyle hüyük ve geniş bir da
ğınıklık içinde müosknle ve mu· 
v snlnoın nasıl ltmin edileceği 

d h b ıl:i müşkUI bır meseledır . 
Tramvay olmadığındcın ve y pıl · 
msı d l a\lvur cdilmedığinden 

otomobiller le hırlikte iptıdai şe
kılde bir otobUs müna~aluh var 
dır. Yani otomobil şası i üzerine 
8 ld§'nin oturacağı bir ahşap snn· 
dık konmuştur . Pek rahat dl'ğil, 
fakat bu şehrin büyük mcsafeleti 
arasındaki münak le ve muvasala 
ihtiyıci içio:çok lüzuwlu bir şey· 
dir. 

Büyük lskenderin , imparator 
Cnrecallanıo , Harunurreşi<lın , 
Ebıisalibin , T•mürleagiu ve niha 

yet oımanlı hümüındarlarrnın etra
fında muharebeler ve ynim•cılılc 
Jar yaptık]atı v bükum ıiiıdük

lcri enki b~ybetli kalenin yanında 
AnlcarA şehri ax bir zaman cvvd 
yeni bir cnr daha knanmıştır : 
Hariciye vekaleti karşısında daimi 
bir sergı sarR) ı vücııdc gttirilmi~· 
tir . Bu binanın 50 metre yüksek 

liğiodeki kuleıı Anksra yayl11sınrn 
g niş uuklaıından görülür Yeni 
Türk zeka ve kudretinin yaratlı 
ğı bu en yeni eser , Balk D pakti 
devletle inia haıicıye bııknoları· 
nan Ankarada tesadüf ed o hu 
eneki Cumhurı) t h yramıoda 

be s nel k ıktis t plamo mübeşşiri 
sıfatıyle Tfök ~ oa) ıiDin bir sergi· 
si haliode açılmıştır . Bu bin ile 
Ankarn şehri her neviden ergiler 
için elveıişli bir yer kazoomıf ol 
m:ı •~ ı nlru > p , D) ni z manda 
umumi toplnutılnr , mer sim ve 
kous rle.t için dahi büyük bir içti 
ma }''trı elde etmiş oluyor • Sergi 
bınasının etrafındaki hoı \ e kar 
arazi umumi park tesisatı , por 
nıeyda ı , yüzme havuza , ot Her 
ve eğlence yerleri ve emsali tesi 
sat ile bu nrct'ktır . 

Aokııra bir iı ve me oi şehri 
olup rğleoti bakımıocl rı fakirdir . 

Fıkot bııon kaıeı canlı ve faaliy""t
li bir ceıuiyel hayatı inkışıf elmiş· 
tir. Çok spor yapılmaktadır. Ea 
başın binicılik sporu gelır ve bu 
spora d r, krndisi mUkeınmel bi .. 
nici ol n Başvek.1 lam l paıa , 
tcş\iklifir b r sur tlc müess·r olu 
yo~·. 

Yillts k Zi ant m ktehiaden 
başka A man talım \ e ıd resi nl· 
ıınd h den terbiyesi icın de yük 
sek lıı m .. kt p vardır ~i bu m k
tcp y ııi yetış n Turk g nçlıği 
ta• nfınd Ül iık bir rağbet gör 
mektcdir. Şeh dış nda G zi nu· 
mur ç fıligı bı hır uyorl ı, gezinti 
ve eğl utiyi ha) ırı v fa}d sı ıl.e 
sines udc birleftİrmiştir · Şcbır 
bılkıoıo bir 1 smı süt,· ) ağ ve di-

demi ıir kı : 1 
Jnpon) nııııı i teklerini yerine ge· 

tirmı k nretile \ oşin~ıon nnla,.nın ı 

yerine bütiin ııkitlerin kulnıl edebi· 
lccckll'ri bır metin bulmak müıu· 
kündiır, gcrçrk it k umut ııilnhlonn 
cin i , r ne\ i itilUflarile tehdidinde 

kalmıştır . 

Amerika - İngiltere arasın-
da bir anlaşma yoktur 

\ o;iııgton : 28 (A.A) -Dış İ!jleri 
hakam ~1. llul Aınnikanın İrıgiltı·· 
reye l'n ifık deniz i)ndc lı'r kar§ılıkh 
yardım antlaşma ı için hiç lıir teklifte 
lıuhınmomış olduğunu gazctccilnc 
sii) lcmİ§tİr . 

Yeni Viyana elçimiz 

\İYA ~A: 28 ( A.A )- Yeni 
Tiir k elçisi hmct Ce~at reisi 
cumhur Mikln n itimatname ini 
\ermiş \'e hu müoa ebet le dost -
nııe nutuklar SÖ) lenmiştir. 

Siyaaal bir görüşme 

} ondra: 28 (A. A.) - Alman 
'efiri 1. Voıı Hoe eh . i Jon 

Sn) mı·n 'i görmu~tür . 
llu göriişmcnin buğiin AlmAn 

yauın yenıden si ahlaıımat!ı bak
kında ) epılacak koouşmnlar la 
alfıkcdar olduğu öylruınekterlir. 

Karşılıklı görüşmeler 

Berlio : 28 ( A. A ı - Alman
yanın Loodra sdiri İngiltere bari· 
ciye ba'knnlığında teşebbüslerde 
buluoff uğu sırada başbakan M. 
Hitl,., de legiltt>renin Berlio sefiri 
Sir Eriç Phippsi kabul ederek ken· 
diııi ile h:slib•t meselesi hakkında 
ııörüşmü,ıür . . . 

Bu göıiiımeden ıonra logılıı 
sefiri l.ondıaya gitmiştir . 

Ut-rlinio diplomasi mahefıli 
hu görüşmeye büyiik biı· clıenımi· 
yet vermektedirler . 

Engerek zehıri Kanseri 
iyi t•der mı? 

Paris : 28 ( A A ) - Eng r k 
yılanının zeh!ri Kaos ri iyi edrr 
mi? 

Doktorluk el 11dcmisi. bu mcse· 
leye daır bir rapor di11lemiştir . 

Bu r porda Engerek yılanının 
detisnı özgü bir madde lıulun· 
duğu n" ınadclc d rınin altına 

şıııoga edıldiğirıde öz re d.cğcı 
netice alındığı bildirilmeatedır . 

ğer zirai ronhsulfıtı bur dan te
darik etmektedir . 
Az uman ewel bu çiftlrğin bira 

f brıknsı çok iyi bırasım ilk defa 
olar k piyasaya çıkardı . Çıftlığin 
geniş araıısi üzerind r iki bü) Ü~ 
) üzmr bavuıu vardır ki Kor denız 
ve M rm ranm şekillerıııi temsil 
ctmcUcdirlcr • Çıflliğin henüz 
genç olan ağaç vücudu daha şim· 
diden geıintıleıc saba olmakta· 

dır. 
Zira Anknra ) aylası başka yer-

lrrdc ağaçsııclır . Şehrin caddele· 
rine dikilmiş ol n milyonlarca 
geoç oğaç bü) udlikteıı sonra An 
kara ş hri )'OZ mcvsimiod~ de ta 
ze ve yrşil bır manzara orzede 
crktır . Eski İsıanbuld Boğaz 
içinde kfün "Ş hiı lerin hakim si , 
nııı hiıkfım \ c s itan hn artak oİ· 
bay t ~erilm' tır . Buraın fimdi 
yolı ıı bir llm n , cu bıleri Çf'ken 
bır nokta, kı leh tık hir vılfi) et 
ş brıdır . Yeni Türkiyenin ıub ve ı 
diuıegı Küçük A yads , Ankare-
cl işliyor . Kımkı bu ruh \e di 
ınağ h kku • bir r şt rnıa y p· 

.w k ısters , kendi i Aokarada 
onua tc iri ıiııe an eımdıdir . -

Alman büyük Elçisi 

Londıa: 28 (A. A.) -- Almsn 
Büyük Elçisi 1\1. Fon JJos, Dışba. 
knnltkta M. Sirııoıı ile görüşmüş· 
tür. 

Bu konuşmada siHihsızlannın 
işi gözden grçirılmiştir. 

Tethişçi mirala~ bıra -
kıldı mı? 

\ i}llllU : 2H ( A. A. ) - \\US· 

tıır)O barit•iye ncızarcti ıeılıişçilcr 

'" kil:iıııııı mensup oları ıuıraln) 
l't rcc} için sıılıurildi~ini tekzip el· 
nıekwılır. 

Miroluy lınpiste olııp tnlıkikat 

sonunu hcklcıııekredir. 

İsveç Veli:ıhdi Tahrandan 
Bağdata geçti 

Tahr n : 28 ( A.A ) - İsvl'ç 
Velıahdi Tahrandan Bnğdato gıl· 
mek üzere yola çıkmıştır . Preııs 
hudutt n lran Şahmn bir tel ya· 
zısı gönııererrk lraoda görmÜ§ ol
duğu konuk sr.verlikten öıiirü te
şekkür etmiş, İrentla gÖ•mÜş oldu
ğu Aıya lıazioelerile Şahın idare· 
sinde elde edilmiş olon öniirmeler 
bakkın<la hnyrsnlıklarıııı bılılir· 
miııh. 

Tayyareci kadın 

imes: 28 (A. A) - Londra 
1iaıı Kop'a gitmekte olan İrıgiliz 
kadın tayyarecisi llrııce Li)On· 
clno buraya gelmiştir. 

Ses ve sadantn zaptında 
tekamül 

insan srsirııo ve 'i~er sadnlnrın 
fenoen znptt'dilip tekr r aksettirıl 
mesine nit ve iv vırı mc~cut bir 
çok usullere :rağmen bu " sada 
zapt amelıyesi ,, ni ucuz , iyi ve 
hudutsuz bir zam n için deuemlı 
\'e az yer tut r bir malz me şek 

li~ıde ya,nnak şimdiye kadar he· 
nüz mümkün olmamıtlı . 

Bu m,. ele şimdı flollırndııılı 
profo Ör Holst tarnfrnd ;ı kendi 
sinin Eindhoven deki büyiik tclki· 
kat lnboraıuvoılarında h Ilcdilnıiş· 
tir . Pröf.,ısör Holst'ıo kimyevi su 
rette yaptığı bir kağıt • ses ve sa 
ayı zoptelm Lte kullaoılmnkta· 

dır . Bu hu stakı tecıübelcr çok 
g:zJı olernk yapılmıştır . 

Lııboratuvar binaları çol şid 
dr tii bir kontrole tobi lutulmuı 
\C bor da çnlı,.anların bl'psi sıkı 
lıir krtümiyet mnbnfazasıue mec-
bur edilmişlerdi . M lbunt oıümf•s· 
sillt.riııin tecrübe sıılonlarrna gir· 
mcsirıe , orelarda gö tf'rılen fe ni 
ameliyele> iıı h p ini malırı m tuta-
caklarırı dair bir taahbüıname 

imr.aladıkt n sorun mıha de cdıl 
miştir . Y lnız r Vf'. sed mn z p 
hrıda kullanılan kağıd111 ııdi k:iğıt· 
tarı n ıcan üst yiızü ılıbal'ilt" far 1 ı 
olduğu ıfşa e ılmı ti ; bu kağıt 
s slı fılm şerıll ri gıbı biı malrnıC"" 
va tasile çevrilın l tc 'e zapt ame 
Jıyrımıd n sor r" ses ve sedayı 
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Sanı im 

Suriyede 
olup biten 

Ol 
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- Birinci firtlkden artan -

har edılnıiş ve giimıiik idaresi de 
şirkete bu cezayı 'cı m ştir. 

1\te ele mahkeme) c havale 
edilmiş ve şirketin w·rdigi uak. 
<li kefalet iizt•riue cınbarlarn ko· 
uıılan haciz kaJdırılmrştır. 

Bu uıulıak~mruin çok meraklı 
olacağı tnlııııiu edilme] rndir. 

Bir Türk heyeti gliyor 
Hnlep - Tiiı kiye Ökoııomi ) 

haknnhğı tar fındıın ııriye \ c 1 
Irakta ökonoıni \ e ti "nı ı tetkikut· 
t buluıırnnk iiz re Kcı l Ömer 
beyin başkanlığınıle bır yet ya
kuııle Tüıkiyeden bura) n gele· 
ektir. 

Uu heyr.tin tctkiknııodau son 

ra Suri) c ile Tiiı kiye nrnsında 
uzun zamnndaııberi sürünmedc 
kalan hir ıiçeıet anloşınası için 
)Cniden konuşmalara başlana

caktır. 

Bağdat - Mekke yolu 
JJ,,ğdat - Unğdaunlı fekkc· 

ye hi, şosn io .. Bı ıçin Itnk '~ Hi· 
en lıiikiimetlrri nrosıoda yakında 
konu uıal r hn§lnncaktır. 

Ru !ar 85 bin altunluk 
muk aldılar 

Bt rı t - So\i}<'t Rnq ticaret 
rnfüıı il iği torafıoclno urİ} e 
nin mulıtt-lif )Crlerioden sıtıu 
alı rıı 85 hin altım lırıılık pamuk, 
iki Hu \O)>U'u t rafından yükle 
n r k Ih&) )D gdııderilmi tir. 

J imaıın gelen im 'apur mliret 
t lı tıuın krırll)ll çıkmn t ) s k 
<>dil mı~ ~ \ npoı lıtr har ket rdin· 
rıy(• kari r znbila 1 oolrolu alııııdn 
knlm şlıı ıhı. 

Sif 

Sterlin "lnıziliı" 
""---ıı---~--ı 

Dolar "Anwrikıın,. 
Ji"rarık "leviçrr,, ................................ 

r 
Amatör işleri 
En Kısa Bir Zamanda Ha 

zırlamr . 

Foto Coşkun 

Ziraat mektebi müdürlülünden. 
65 Tnkırn e\hiso 
65 Adet tolebo kasketi 
65 Çift siynh iskarpin 

1 

Mcıktebiı!1fz talebesi kin yukarda 
cinsleri ve miktarları yazılı eşya 
27-Tcşrinisani - 934 tarihinden 
itibaren yirmi giın müddetle miı 
nnkoeaya konulmuştur. Hepsi h' 
dcın veya cıyrı ayrı ihale odıln 
ııı r l 7 Kdnunuovvol-934 
z \r ı ı günü snnt oıı dörtto 
ilınlol ri yııpılncaktır . Talipl 
şnı aiti nnlomok üzere cum 
nınılll hor gün Ziraat mektebi ı 
durhığiıııo ve ihale gününde 
7,5 pey nkçolnrilı vilıtyet Ziro 
ınudurlüğlindo muteşekkil komis 
yora muracaatları ilAn olunur.479 

27-2 6-J ı 

gece nöbetçi 

Eczane 
tı 

HükOmet t•harırula 1 
istikamet Pczanesidir 

il 1 ft -Q il lllll 11 l IUlU.llllldUIUllllllltlUlftllll 

leri İngiliz kıoluındc te.,hir etmi 
\C karar vc:rmi§ \ e hususi mek 
tuplaı]a bir çok kimseleri davet 
etmiştir. 

Mısırda hürriyet 

ak ctth nıt•ğe daım hazır bulun· 
maktadır. 

Lnğıdın miiknleme , muhnvere, 
nutuk ynbut rnuzik ıbtiva edt-a kı 
mı i ter ildrği yer en kl"&ılip bir 

Hafriyat heyetinin muz:ıyık
\,ırı teşhir ediliyor .. 

K11lıir - :rf'aim Paşa kabi 
ne· i kanunu ıı i nıucihioc·e Mı 
sırcla hlın ve mutlak bir hürriyet 
il:iıı etmiş; rski kaLine tarafınd•n 
gazete lrre l,.oımlan murakabeyi 
kaldırmıştır. 

Yeni kahineııin icraatı bütün 
.Mısırlılar, bilhas ıı Vcft fırkası 
tarafından ee\'İocle kar§ılıomık
tndar. 

01<' tup içit d i tenilen yere gön· 
deıilebılmektt.dır . 

nt.ık) o hıiıi) t he) eti, 
933 931 ) ıllarındn meydana çı 
kardığı eski e erlerden muzıyik· 



-· Firtik : 4 

Alsaray sineması 

"Eski Elhamra" 
Bu akşam 

Mevsimin ilk şaheser filimi 

8UyUk ve neteli artist Mori• Şuveliyenin 

Gülen Paris 
Baıtan aşoğı zevk neşe Vti kr. hkahadan yapılmış bir filim 

ilave 

Diinya havadisleri 
Gelecek program 

Madam Batr FIAy 

Gazetemizin 
Abone ve ilan şartları 

--~--------·--------~-

1781 

3 Ayhğı Uç , 6 ayhğı altı , yılhğı on iki liradır. 

Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zam edilir. 

(Türk Söztt} 

1FOTO 

--

COŞKUN 

Agfa," filmlerinin her çeşidi, 

Dıinyaca meşlııır ( A G FA ) filmlerinin en lcı · 
:esi bulunur. Fiyatl<ır. dlr/er bıitiirı markalardan ucuz
dur . 

Amatör işleri en kısa zamanda 
verilir 

Atölye fotografları, vesika resimleri, agran 

dismanlar. 

Talebeden lerızildllı la 
rlf c ile ıicrel altmr · 

a•a 
FOTO COŞKUN: 

Y.ag Cami Civarı 

--·--------------------- ALGOPAN Dişçi M. Nedim 

Asri sinemada 
29 Teşrinisani pcrşeobe akşamıodaa 

Mevsimin en mUstesn• 

Uznu zamaudaoberi sabırsızhkla bek 

1 Kim olduğunu bilmek 
1 Oyn•y•n yıldızl•r 

l Lione Hayt - Gusta 

1 Rejisör 

1 

l 
) 

Gezavon bolvari 

Filme ilheteo : B~beoin 

Bugün gündüz iki buçulıl 

Milton bedavacıla 
Nazarı dikkate: Cuma günü iki matio• 

Birinci matinede 
Milton 

bednacılar ~ahı 

lk. 
ıo-

İzdihama mahal kalmamak için bileılerin evvelden 

Şehir abonelerimizin gazeteleri 
hususi müvezzilerimizle her gün sa
bahleyin erkenden istedikleri yere 
bırakılır. Şehir için aylık abone bir 
lairdır. 

Yeni Otel karşısında açtığım 

diş muayenehanemde snat 6 dan 
21 re ka<lHr hnsta kabul eltiğimi 
ve trdavi ve diş imali hususunda 
muhterem müşterilerime aznmi 
tashilAtı göst~rıliğim gibi cumn 
gunlr~ri fukaru için tedavi ve ıliş 
çekmok meccnnendir. 

Boş oğrıları, diş ve sinir- sızı 
)arı romotizmıı ve grip rahat15ız
lık larınn knrşı en faydalı ve miıskin 

bir illlçtır ı - 6- ı 2 lik orijinoı 1 B e I e d i y e 
aıa<leni kutulsrda her eczaneden ' _________________ .;.. _________ _. __ 

alınız. Şehirde umumi satış ve tev
zi merkezi ( Yeni eczane ) dir. 27 

• • • 
Bir defa konacak ilanlar1n üçüncü ve dör

düncü sahifelerde her satlrı on kuruştur. Rek
ıam 111-..~ıiyetindeki devamla ilinlar için ayrıca 
pazarhk yapıhr ve en ucuz bir fiyat istenir . 

--------·------------------------------------------•• 
Uç ve altı aylık ikinci kurs 

Fatma hanım 
Yı ni istasyon cadılesinJ •. ki biçki dikiş ve şapkacılık yurdunda Mu

arif VokAletiuio resmen kabul etti~i Be)~:ika metodu ilo gösterilen 
biçki ve makastarlık kıırslorın11 görült>n raA-het üzerine yeni bir ikinci 
üç ve altı ayhk kurs devresi birinci kAnunun birinden itibnren açmağo 
karar verilmiştir. Kaydolmak ve şerniti tt:ılıımak istt•yen honımlar 
yurda müracAat etsinler. 4799 1-IO 

Satılık arsa 
Bebekli kıliso yanında evvelue 

masura olan orsa sot.lıktır . Talip 
oloıılnrın suathane civnrıııda bok 
kol hallaı,: zade Yusuf cfendiy~ 
müracaatları.4792 3-5 

r 
Doktor 

, 

A. Melik --p 
idrar yollar1 hastahk

ları mütehassısı 
Bolsouklıığunu ytoınİ uı:ıullarla 

pek çapuk ve ko.li surette teda\'İ 
eyler . 

Adr•~8 : Namıkkomal llk mek-
tebi korşısı . 4706 19-26 

• 

•Y•DELICN 
mAzazu 

. 
SICRHl!IRDR MiDE ue -
BIJGIRS!JHlllRIN~Z!/ ÇOK 
OIKKRT Elif1EJ( LllZINIJIR. 

BUNUN l{lll\f /{ORKM/JO!Jt/ . . 
f< KRYRDELEN G!1ZOZU.>ı lf/IYIZ 

• • • t 

f1Efl1 SER/NLıh· l'ERlR HE/.1-
06 BESLER. 

Nafia baş mühendislilindan: 
AıJımu - Misi~ ve Aılana - Ki\

• raıaş yollıırı beşlongıcınlle(3573 35) 
metre murnhbaı parke knlılırım 

ilınlo surotile yaptırılacnktır. 

1 - Bu irı~natırı keşif beth·li 
( 11829 ) lira ( 37 ) kuruştur. 

2 - Eksiltme ( 2490 ) rııımn 
rolı artırma eksiltme ve ihalo ka
nuuu hükümlerine göre vo kapalı 
znrf usulu ilo olacaktır. 

3 - ihale 934 senesi hirirıci kil
nun oyının 20 ci perşnnbe giiniı 

snat on birde Seyhan vilAyeti ıln 
imi enciiıneninde ynpılectıktır. 

4 - inşaata ait keşif cetvdi 
res:mlcr, mukavolename sureti vo 
şartnnmckr Seyhan villlyeti Nafıa 
bnşmühı•ndisllğinden he~ lira dok
suu bir kuruş mukabilin le alırın

caktır . 
5 - Bu işi taahhüt etmek is

flıy~nler en <'ok 30 - 12 - 934 pcr
ştırıbe gi.inii Pa ıt orı h're kn frır 
SeylıJn 'il Ayeti <lnimi encümeni 
r icıliğino ,. r<'cl'kleri teklif mı ktu· 
l u• un ş ldi hu i şn ait olup nı sıı -
n tlc t ~ıııitı ı·dilcr·eği ( 4 ) rıuınar::ı 
i'ı~ lıilJıı İİ• ıı ~ıırlntHrH lı'r :ırnt;ı·ı
ılnki •1ksılt ın ;• ortnaınesirııl•ı !!ÜS 

~ . ' 
lt:>rİlrhİştir. 

6 - Teki f nıektuhu ılc hirl klo 
\ t) ll)'rl hir zorf için<lr• : 

A - < 887 ) lirn 20 kuruşluk 
muvakkat teınintıt . 

B - 'l'ukl,k srıhilıinin tiçaret 
odnsmn koyıtlı olılliğunu gösterir 
934 sPocsinde alınmış vt:sika. 

C - Teklif 11ahihinin şiın<lıye 

ku,lar yaptığı işlore ait evrak vn
sikalar ~üslerilmek sııretilt} S ylınn 
vilayeti N fitt hnşmühentlisliğinden 
alacakları fenııi ehliyet Vl'sikası. 

D - Bır şirket veya ortaklar 
nnınmn t••klif yapılJJğı taktirde 
şirket veya ortnkların her biri ta
raf ırnlan toklif so hibinin ke'1tlılc
rini temsile selı'lhiyetli hulundu
ğunu gösterir vekdletnamrl verile-
cektir . 4758 19-24-29-4 

Belediye riyasetinden ı 

Dört bin cilt makbuz tab• 
Belediye tahsılAt işi için dört bin cilt makbUJ 

mtsi mucibince vo kapalı zarf usulile münaka1ay• 

ltıalesi Kdnunu evvelin 18 inci sııh günü saa& oll 
Taliplerin o gün belediye encümonine müracaatlıtl 

21-

Belediye dairesi için odun ~· 
satln ahnacak 

Belediye devairinio ihtiyacı olun 31,000 kilo~ ... 
mür ve 1000 kilo kok kömürünün mübayaası k•r"i 
nakasaya konulmuştur . ,,. 

ihalesi KAnunu evvelin 18 irıci salı güoü 1&9t 
ceğinden taliplerjn ihale günü belediye encüıneoiıt•f 
olunur. 4790 21-2-

itfaiye efradı ile temizlik amel 
' yaptlrllıyor . 

Bı;letliye temizlik işleri amelesiııc seksen iiç ıaJı~OI 
çift roıin ile ıtfoiyc efradı içirı yirmi beş takım ,.~ fi 
kım elbise nü r•unosi veçhillil kum:ış VA imaliyesı 111 r 
iiz•·r~ kapalı z9rf suretilo münakasaya konulmut&U • 

1halesi KAııunu evvelin 18 inci snlı ~iinü sıı:ıt on 
tolıpler in o giin Lelediye t•nriıın"nİne nıiirscaııtlıırı 

"l7-2 6-11 

1 - <( 7438 » YeJi hin dört yliz otuz sekiı l•"' 
paznrmda yapılacak muvakkat .Bebzo Jrnlı inşa•" 
münako.soya konulmuştur . 

2 lh::ıle, 18-12-934 tnrıhinf4 miısRdif •811 

Belediye daimi encümeninde yapılacaktır . 
3 - T*'klıfler. 17 -12-934 günü ukşauuoı -~. 

tine yapılmış olacak ve ihale günü hiç bir ttt~·~· rr• 
4 - Talipler in, bu hususa dair izahatı ve ık• .' ih 

olan ovrukı keşfıye ile proj~yi almak üıero yevlll~. 
lrıliyo heyeti fenuiyesinc müracantları ilun oluP f 

26-30-4---


