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•• -- •• B. M. M. 
Dihıkfi açılışında lıüyük Önderi· 

nıizin öz \ c ıemiz Tiirkçe nuıku 
fcvkaliide alkışlandı . 

Irak tayyareleri dün şarımızdan geçtiler 
B. M. Meclisi dün açıldı ı Büyüklerimizin Dostluk eserleri 

' Gazi Hz. nin öz Türkçe açış 
nutku dakikalarca alkışlandı 

ANKAHA : 1 [ Hususi ] - 1 
liyiik Millet meclisi bugün top· 
ndı . feclisin dışında ve salon
rda §İmdiye kadar göıülm~miş 
r kalabalık vardı . 

Biiyük Gazinin meclistrki lo· 
larıada Yugoslavyı, Homaoya 
Yunan hariciye nazırlariyle 

adamları mevki ılmıılardı . 
Uei i Cumhurumuz hazretle-
tım saat on beşte, Büyük mil· 

t lllrclisini açı§ nutkuna b8~ 
dı . Tamamen öz Türkçe: olan 

nutuk yarım saat sürdü . Ga. 
hızretlerinin bu nutukları ge 
k 8Öylenirkoıı ve gerekse bit· 
kterı onra uzun uzun alkışlın 

· Büyük Önderimiz, bilhassa 
utkunun: Balkan misıkından ve 
nıisakııı tatbikata için Ankara-

8 gelmiş bulunın konuklarımız· 
•11 bılıscdeıı kısmmı söylerler-

ken, sıygı değer konuklarımızın 
bulunduğu locayı işaret edince 
bütiin meclisin kubbe ini çanlatan 

müthiş bir alkış koptu . 
Reisi Cumhur hazretleri nu· 

tuklarım bitirdikten sonra tekrar 
ürekli alkı~J., arasındı kürsüyü 

terk ettiler . 
Müteakiben riyaset divanı se· 

çimine geçildi. Önce reis seçimi 
oldu ve rei lığe müttefikan Alp 
Kazım Paşa hazretleri tekrar ıe· 
çildi . Bundan sonra reis vekil · 
lıklcri, idue amirleri ve katip 
ler eçildi . Divan azilıklarına 
geçen yılki divan azası telcnr Se· 
çildi . 

Katipliklere de hu yıl. Mersin 

meb'usu ve gızetemiz alıip ve 
başmuharriri Ferit Celil \ e Kon· 
ya mebusu Ali Mazhar beyler 
seçilmişlerdir. 

Şehir meclisi toplandı 
n maddelik ruzname üzerinde 
hararetli münakaşalar oldu 

~~--------·---------~~ 
vekilleri, katipler ve 

enciimene azalar seçildi 
altı 

Yeni şehir Meclisi dan ıaat 

1 4 le Turban Cemal beyin reis· 
iinıfe Belediye meclisi ıalonun· 
toplandı. 

Üç dört gün öuce, yeni izalaıs 
Plantı günlinü ve birinci devre 
"11ci toplınh ruznımesini bildi 
il davetiytler gönderilmişti. 
' saat on üç buçuktan itibaren 

talar yavaş yavaş Bdrdiycye gel 
iye başladılar. 

Tam ondörtte Reislik yerinde 
Urhan Cemıl ve lcitiplik yerle
•de de Sabri Çitak ve Cavit İh · 
n Beyler bulunuyordu. 

Ev,eIA yoklama yapıldı, top· 
auya gelen azanın 24 olduğu 
. 1~§ıldı. R~is Bey, yeni meclisin 
ırınci devre ikinci toplantııında 
Welce dağıtılan ı uzname veçhile 
onuşulacak mesele ve maddele
i~9 b ettiler ve diğer enciimen 
hlıaplarıoa geçmfrlt-rı önce 
eclise Lir birinci ıeis vekili, bir 
İnci reis \'C meclisin muvafık 
lduğu kadar kitip seçiminin 
Pdmasını söyledi. 
lık ıözü Sabri Çitık Bey ıldı 

''Birinci Reis Vekilliğine Ra 
~&aa oğlu Kemal heyin, ikinci 
18li~e de Avukıt Sait Beyin ee· 
hnc·· · · · d d" alQl ısterım,, e ı. 

Hei Bey bu teklifi reye koy
"e ittifakla kabul edildi 
Bundan sonra meclis katip· 

lcrj se'6imi başladı ve ekseri· 
t katiplerin iki yerine üç olma· 
'• ıbri Çitak bey ise dör(ol 
sın, teklif etti. 
Üç olmısı kabul edildikten 

.~.ta Büınü, İbrahim Dıblao, Ca· 
1.ı ll·ı k fl 1'1 al beyler ayn ayrı te · 

er Yapıtlar. Bunlar reye konul· 
~ ve İbrahim Dıblan Beyin tek-

1 kabul olunarak, Esmı Zihni 
•nını, Sıhri Çitak ve Cait bey 

ler meclis katipliklerine seçildi· 
ler. 

Bundıa sonra Reis Bey: 
- Ef t>ndim, şimdi seçimle

rini yapacağımız encilmenler ade • 
di altıdır. :Mamafih muhterem 
heyetiniz bunun adedini azaltabi 
Jir de .. dediler. 

Heyeti umumiye bunun altı 
olmasrnı muvafık buldu ve encü
men seçimlerine geçildi. 

İlk defa bütçe encümeni seçi· 
mi başladı. Bunun için Co:ak.110 
Bey söz alarak teklifini söyledi. 
Co§ku B!y bütçe encümc-ni için 
şu zevatı gösteriymdu: 

Ahmet Kemal, Hamazın oğlu 
Kemal, abri Çitalc, Mülıeodi 
Ziya, İbrahim Dıblao beyler ... 

Bu hususta baıka teklif yok
tu, reye konuldu \'e bu zevatın 
bütçe ~ncümenine eeçildiklcri an· 
laşıldı. 

Sıra tetkiki hesabat encümeni· 
ne gelmişti. Cavit Bey: Hasim, 
Jzzet, Şevki, Dasım Zeki \'C Dok· 
tor Bahri beyleri teklif etti ve 
kıbul edildi. 

Kanunlar encümenine : 
Sıit, Hahmi :ıihıt, Rasim, 

Tedik Genç,!Baki Tonguç beyler. 
lymar ve tezyin cncli.mcnifle: 
Lemın İlhami Hınım, Eıma 

Zihni Hanım, Feyzi Raih oğlu, 
Coşkun, Mühendis Ziya beyler. 

Sılılıal l'ncümenirıc: 
Dotor lJıbri,!Alif ıim, Salim, 

Diş Doktoru Şevkrt, firza oğlu 
Muıtafa beyler. 

iktisadi oe mail işler eneli · 
menine de : 

Ahmet Kemal, İzzet, .ı: amık. 
Ali, İsmail beyler srçildilor . 

Encümen seçimlerinden sonra 

1 uznamenin üçüncü maddesi mü 

zakereye konuldu . 
_ Gerisı_UçUncü firtlkte -

Kutlama yazılarana 
karşıhkları -

A KAHA : 31 ( A.A ) - Ri
yaseti Cumhur umumi kitipliğin· 
den: 

Rri icumhur hazretleri Cum 
huriy t bayramını kutlayanlara 
teşekkür ve tebriklerinin Anado 
lu ajansı ile iletilme ini emir bu 
yurmuşlardır . 

Ankara : 31 ( A.A ) - höyük 
filltt meclisi reisi Kazım poşa 

bızretlcri Cumhuriyet bayramı ı 
mllnosebetiyle aldıkları tebrik 
telgraflarına karşı teıckkürlerini 
ve mukabil tebriklerini iblağa 
Anadolu ajınsıoı taveit buyur
muşlardır . 

Ankara : 31 ( A.A ) - Cum 
Jıuriyet yıl dönümünü kuflamak 
inceliğinde bulunanların hepeine 
ayn ayn cevap ve tebrikte bulun· 
mak imkinsızlığındau ötürii Ba§· 
vekil paşa hazretleri teşekkiirlc· 
rinin iblığıııa Anadolu ajansını 
tanit ttmiştir . 

C. H. F. 
Yeni gurup idare 
heyetine seçilenler 

Ankara : 31 (A.A)- Cumhuriyet 
halk fırka ı hurubu idart> heyeti rt'· 
i liğiodeıı : 

Bugün fırka gurubu 1 met P•t•· 
oıo reisliğinde ıoplandı • Umumi 
riy11et divan1 11rafından Büyük mil· 
lcı meclitıi reisliğine namzet gösteri· 
len Balikesir mebu u Kazım paıaoın 
namzelliği ve umumi riyaset divam 
tarafından cumhuriyet halk fırkaaı 
gurubu rt:isi vekilliklerine namzet 
gö terilen Tekirdağ mehu u Cemil ve 
Çankırı mebusu Abdulhalık beyinin 
intihapları müuefikan kaimi edildi . 

Tevfik Rüştü beyle M. Maksimos, 
M. Y evtiçin teline cevap verdiler 

M. Yeullç 
Ankua : 31 (AA) - Yu 

gos]avya hariciye nazıri l\f. Yev 
tiç, Cumhuriyetin on biriori yıl 
döniimü \'e Balkan itilafı konsc 
yinin içtimaı doloyısiylo harici 
ye vekili Tevfik Ilü§tÜ beyefen· 
diye aşoğıdıki telgrafı gönde~· 
miştir . 

Hariciye V'eklll Tevfik Rüş 
ili lıeyefendiyc : 

Ankara 
Türkiye Cumhuriyetinin on 

birinci yıl dönümü münasebetiy 
le asil memleketiniz hakkında ea 
samimi hissiyıtımın kabul buy· 
rulmasmı rica ederim . Bu mfina 
sebetle Balkın itilafı azlsı dev
letlerinin selahiyettu müme11ll
lerinin hükumet merkezinde kon· 
sey halinde toplanarak bu devlet 
leri birbiıilt-rine bağlıyan derin 
vo sarsılmaz tesanut hislerini iz 
har cylcdiklerin görmekle pek zi 
yode bahtiyarım. Şahsen bu mü-

M. Makslmos 

Tcllfik Rü.ştr'i bey 
lıim içtimaa iştirak etmek imka· 
nanı bulamadığımclan dolayı da 
son derece miitecesirim . Kalben 
Sizlerle beraber olarak bir teea· 
not ve sulh e eri olan Balkan iti
liifımızın miitezıyit bir surette 

- Geriıi ikinci firtikte -Cemil be)•in rei liginde müzakc· 
reye devam olunarak Bii} ük millet 
meı•li i r~i vekilliklerine, idare imir 
ve !katipliklerine namzet gö ıerilecek 
ZC\'&t ile gurup idare hcyt•li azası 

eçildi . eçileo yeni gurubun idıre 
heyeti fizaıu şunlardır : 

Deniz konferansı ne halde? 
Damar B. ( Adana ) , Rasih B. 

( Antalya ) , Aziz B. ( Erzurum ) , 
Abdulhak B. ( Erzincan ) , Kılınç 
Ali B. ( Gaziantep ) , İhsan paıa 
( Gire un ) , Fuat B. ( Kırklareli ) 

1 

Hamdi B. ( Ordu ) , Ha iın B. ( Si· 
va ) . 

Janponlar 5,5;3 esasını kabul etmi
yerek çıngar çıkarıyorlar . 

Samimi kutlamalar 
Müsavat esasını ortaya atan Japonlar 

diğer devletleri de tahrik ediyorlar 
Moskova : 1 (A.A) - 1üdaf aa 

komiseri .M. Voroşpof ile lzmir 
hrleeiye rei i araıın<la Türkiye 
Cumhuriyetinin on birinci yıldö 
nümü münasebetile samimi tel 
graflar teati oluamu tur . 

Vaşington: 31 (A. A.) - Japon 
cfiri M. aito, Japonyanın İngil 

tcJe, Amerika ve Japonya harp 
filoları arasındıki S-5-:~ nis· 
hetıni kaldırmak ve bu devletler· 
le mü avi hacimde lıir Cilo ynp-

Balkanı.lar konseyi 

Ankarada bulunaıı dost konuklarımı
za büyüklerimiz ziya( etler verdiler. 

Reisicumhur Hazretleri de Nazırlara ve 
Matbuat mümessillerine ziyafet verdi 

Ankan : 31 (AA) - Ballcan İktiaat Naıııı M. Peımaaoglu1 Jk 
itilafı hükümetleri Hariciye Na· ti11t vekili Celi\ bey, Yunan ve 
zırları ferefine Hariciye Vekaleti Yuaoılavya erta elçilerile heyet· 
umumi katibi Numan Rifat Bey leri hazır bulunmuıla rdır. Roman-
tarafınd•n Marmara köıkiinde bir yı hariciye nazırı M. Titüleıko ile 
ögle ziydeti verilmiştir . Ziyafet· refakatlerindaki zevıt Sovyet Ru•· 
te Yunan Hariciye Nazıra M. Mık ya büyük elçiıi Karabına dıvetli 
ıimoı , Yngosluya Hariciye Nı \ bulunduklarındanJ bu zitlfette 
zır muavini M. Puriç ile Yunıa - Gerisi iki"ci firtikte -

mak husundaki kıt'i irftde ini le· 
yit t>lmiştir. 

efir, Japonyanın bu müınvntı 
yapmak için lazım vasait \'C za 
man hususunda her türlü imti· 
yazlir 't>rmiye hazır olduğunu 
da ilam etmiştir. 

M. aito bu günkü 5-5-3 
nisbetinclen Jıponyanm hissesine 
diişen aşağı rakımın Japon lıaysi· 
yetini yaralıdığını bildirmiştir. 

Muahede yapılılığı zaman Bir· 
leşik Amerika Babrimuhit ıdala· 
rındau bazılarıadı istihkamlar 
yepmnktan f~ragat r"lmiştir. :Fa
kat tayyareler yüzünden bu1 feıa 
gatın bugün ehemmiyeti kılma 
mıştır. 

Sefir, J.ponyının her şeyden 
evvel deniz kun eti rinin hatta 
büyük mıkya ta ezalulma ını is
temr:ktedir. Fakat o zaman Frau 
sı, İtalya, Holanda, Almanya ve 
Arjantinia donanmalarının nRzarı 
itibare alınmasını istemektedir. 

Diğer taraftan cfir, hu d v
letlerin Jıpoııyanın niAbeti clere
cesine kader donanmalarJnı artır· 
mık için taleplerde bulunabil · 

-Gerisi ikinci firtikde -

Erkek lisesi 
Holk ara ında bir efsane ya§ar: 

Gi'ıyıı "Ele~inı a~mo ,, fahut "Ebem 
kuıaıtı ,, ııın nhıodoıı kim geçerse; 
erkt>k e di i, di i i e erkt•k olurmuş!. 

itckinı lmndıın l.ıir kaç yıl önce, 
sime hanım odı1Hla hir muallimin, 

bir kaç dakika için cerrah ma asına 
yatıp koldıkıan onra muallim Saim 
he) olıı,•erme ini de , o zaman bu 
hanımın , clıem ku ğının altındın 
geçnw ine lınınlcd nler olnıu:.tu ! .. 

Bizim şu elli iki yıllık Erkek 
Lise inin tepeden inmı• bir emirle 
Kız li e i olııverişini düşüntifü•e ak
lıma bu " 'Ehı•m kuşağı ~· cf anesi 
gı>li)or. Çi.inkii hunca ) ıldır erkek 
YBl!&)'on im, Adana valisi Abidin pa· 
şa yadigarı c•mr.kınr ynpı, gilııüıı bi
rinde Ş&)Ct böyle " J~lıem kuşağı ,, 
ahından geçmek ,:?afleıinde bulun· 
mamış ol a)dı, durup dururken Mu· 
arif Vekili Abidin hey zamanında 
lwr hnlJe, l>aşma bu iş gelmez ve 
pantolon yerine de eteklik. giymek 
halli ızlığınn uğramazdı ! .. 

H r ne i e,olon olmu tur artık • 
imdi ben , Hn\'\' ı k1zlarıo10 değıl, 
dem oğullnrmın lıallerilt> uğraşm ık 

i Iİ)orum . l\lnluın ya Erkek lise i, 
kızlara lnrakılırkeu , Erkek li e· 
!ilerin ha ına giizel , rengarenk , 
nefi bir çorap örül mesiode de i b· 
mal t•clilmemil2 vı• onlar,şelırin ıiau 
öbiir ucunda Aynaruzu andıran bir 
hin&)& liÜrlilmii tii ! l\tüharf'k , öyle 
bir bina ki, şehirle bağlılığını temin 
cJecek oları biricik tı•lefonu lıil ~ iı
lı•mez onun ! ... 

Ya, şı•hrin dört başından sabah 
gidiş, öğle dönii~ , öğle onu gidit 
ve akşam üzeri döni.iş gilıi dlirt Çf'§İ t 
yolculuğa katlanan yedi sekiz yüz 
çocuk ve delikanhnın halin1 hiç 
g<>rmeyio; arabalı, lıisikletli ve çoğu 
yaya olarak gi.inde dfüı defa katlı· 
nılan bu gidiş geli~, hemen her ta· 
lebeye en aşağı on kilometrelik yol 
yürfüneğe mal oluyor giinde .. 

}i't na rfoğil ; a kerliğf', pişkinliğe 
alışıyorlıır diyecek iniz ama ia val· 
nuı hu yol yorgunluğu ile hi11e yine 
İ) i •• Y n mekıt>pte yiizden fazlı bi
siklet için lazımgelı•n garajı , tenef· 
fiis zamenlarındııki hi iklı>t ve ayak· 
kain ıamiraıını , hazan öğle yemtği 
için gidil«'n en dii kün kt>hapçı,bak· 
kol, lokanta ve em ali yrrleri; lıele. 
yağmurlu giinlerd , belediyrmizin 
himmetile adı>ta ırat köpriisiine 
lıeıızcym1 Kuru ki)prü Türün fahri· 
ka ı )Olunda diz lıoyu çamurlarda 
dii c kıtlko gidi ı;eli ve anki hü· 
li.in im kadar czıyr.ıler yetişmiyor
muş gihi, zaır.n pek kı a si.iren ye· 
nll'k paytlo un<la , lıir dt> " geç kal· 
dm ! ,, diye mek1t•bc alınmayıp ka· 
pı önünde alıkonan yavrucukların 
halini • • . . • gör eniz , <·minim ki 
hiç de~il c Am.-rikanın meşhur Kav-
1.ıoy filimlr.rini BC) n•tmiş kadar hr.· 
yı• an cJuyar ııuz i .. 

Gı•çen giın tam öğle yemeği pay
do undu oradan ı;t>çi ordum. 1t>kte· 
biıı parmaklığı dıhiııe çhmelmiş yaı· 
lı a lıir kudm tıözıinıe ili§ıi. Yanına 
yakla.,11111. gördii~iinı şc n oldu : 

Kıtdıneaıtız , e\ inden getirdi~i 
bir tt>p i içincl · döğülmü kara etle 
çi lııılguru lıahirn ~ u~uruyor ve 
yanı ha ındaki ta tan da 11z az su 
ile lıuım •'Yİt'P. özil •ordu . Oradaki 
bir arabacı, kadınn sordu : 

- Ne o tcyz •. Ne yapıyorsun 
öyle ? 

KaıJın, yılışık, amimi ve baba
yani hir ·da ile cı vap verdi : 

-~~iyköfte .. kada ıoı aldığım ! 
Ehm "dinı ~vı•r de ona ·uğuru yo
rum, d ıyısı ! .. 

Mektebin ön il i mitçi , helvacı , 
ucu, hörı•kçi, şalgam(''··· nıakuleaile 

de dolu idi. 
Aklıma; 914 eforhrrliginin ilk 

aylarında harbi e mektehindf"n,Zin
cirli ku u,Le~erıt çifli~i, la lok veya 
O mani e, Kırık k ıldırıın ırılarında 
manevraya ı;öıiiriılcıı ihtiyat zabit 
namzerlerinin lıoli gPldi. Onların yü 
rü iiş kollarının arka ında da böyl~ 
ha ı lıozuk bir kiiçülC ağırlık kafi· 
it• i bulunurdu .•• 

1914 ılen tam yirmi yıl sonra 
buglin, fakt>k li eliltrinıize de ayni 
hayaı ya atılıyor. Tew~kkt>li demez· 
lt>r; tarilı tekerrürden ibarettir ! .. 

Mimnun 



firtik : 2 

Almanyada propaganda işleri 

Ahiren Alman yada «Halkı ten-, retinin ~~~tuğ~ siyas! ~.·~.tı hareket I 
vir ve propağanda nezaret » inde ve verdıgı. talımatıntııb~tuo memle j 
vilayetler propaganda daireleri 1 kette !•t~ıkın~. ye mer ı tutulması 
şefleri toplanmışlar ve bu toplan- oı temın de mukellef .oldukl~rı~dan 
tıda doktor Goebbels , vilayetler bu .. ebt-ple bu şefler keodılerıoe 

propaganda dairelerinin mesaisin- tayin edilen hatlt hareketi-ve veri-
1 

de meri ve miyar olacak esaslar len talimatı diğer makamlara kar 1 

hakkında bir saatten fazla mallı· şı dahi müessir bir tarzda temsil l 
mat vermiıtir . Bu meyanda mu· ile de mükelleftirler . Propaganda ı 
maileyb , propağanda nezaretinin işlerinin idaresi propaganda nez~- ı 
bir nasyonal sosyalist nezareti ol · retinin elinde bulunduğuna ve dı· I 
duğunu ve fırka devlette emreder»? ğer bilcümle teşkilatın propaganda 

1 

umdesinin şu suretle anlaıılması faaliyetlerinde bu idareye bağlı ı 

lazım geldiğini söylemiıtir. Naz1r, o1Juk1arma hiç bir yerde şüphe 
müsteşar ve şube müdürleri nas edilmemelidir . Vilayetler propa- ' 
yooal sosyalist ve eski fırka aza- ganda idartleri tefleri propagan-
ları olmalara itibariyle devlet ida- daya ait bütün faaliyet ve lertip-
resine fırkanın umdeJerioi lahak-" fere nezaret ve huuları kontrol et· 
kuk ettirmekle mükellef olup fuka mekle mükelleftirler . 
buoların şahsında temsil edilmek· Bundan soar a nazır , muvaffa · 
te ve bunlar vesıta8iyle devlet ma· kiyetli bir propagandanın ana bat-
kaoizmasınde nezarete mevdu va- ları ve metotlerı hakkında mufas-
zifeler ifa olunmaktadır •. Prolat , sal malumat vermiş ve bu me-
yani vilayetler propaganda daire · yanda eski ve faideleıi tecrübe 
leri için dahi ayni lüzum ve hüküm edilmiı propaganda metodlarıorn 
caridir · daha ziyade faideli olduğunu söy· 

Bu kaide ve. lüzuma binaen lemiştir . Her şeyden evvel eskı 
viliyetfer propaganda daireleri muhariplerin propaganda için tt'r-
için evvelemirde kendilerini hrka· cihan memur edilmelerini ve ancak 
nın vekil v~ mümessili telakki et- bu suretle propagaodamn devamlı] 
mek ve "endi hareht , muamele tesrii temin edılebilecPğini söyle 
TC faaliyetlerini kıymet ve f aidesi miştir . Eğrr propagauda bu esas 
mücerrep olan fırka esasat ve um- hatlar üzerinde yapılacak olursa 
delerine uydurmak vnzifesı teba- her hangi cebir ve lnyik' tedbiri; 
rüz eder ve bu vazifede muvaffak rioe biç hacet kalmaz . Mıhallı 
olmak için de fırkanıa diğer teş- gruplarm vilayet propeganda dai 
kilai makamları ile daimi bh· irti-: releri şefleri tarafından dainıa kon· 
bat ve mlinasehet tesis . etmesi trol altırıda bulundurulmaları ve 
lizımgelir · onların bu esas hatlar üzerinde 

Doktor Goebbtls, vilayetler pro. 
f çılıfıp çalışmıadıklarına mütema-pıganda daireleri şeflerine vazi e· 

lerini milli bir vazife olarak kabul diyen murakabesi lizımdır · 
ve telakki etmtlerini ve millet Sozünüo sonunda oazar • vila-
efradı üzerinde propaganda neza- yetler pıopaganda daireleri şefle-
retioin vilayetlerdeki propaganda rioe şimdiye kadar yaptıkları biz· 

d metlerden dolayı takdir ve tefek ıefleridin milletin ihtiyaç ve ert · 
kürlerini beyan etmiştir . lerini bildikleri ve bunların tehvio 

ve izalesi için gayret ıarfettikleri Bundan sonra nezuet müsle· 
teiir ve intibaını basıl etmelidir ıan M. Fuuk ' vilayetler propa 
demiştir . Vilayetler propaganda ganda daireleri şeflerinin bu kahil 
daireleri ıefleri , milletin boş gör· içtimalau her ayda bir dcfk tekrar 

edileceiioi ve bu sayede aezaretin 
miyeceğl ve hükumetle millet ara- bütüo memlekete şamil olan işle· 
ıında ayrılık ve alakasızlığı tevlit 
edebilecek olao ıeylcrdeu bazer rinio nazır doktor Goebbels tara· 
ve içtinap etmeHdirler . Bu nokta- fından ifade ve etbit olunan ve 

f f sarsılmaz bir azim ve arkadathk ya gerek reımi vazi e ve aaliyet · 
]erde ve gerekse buıusi hayatta saygısı ile takip oluuan fırka siya-
çok riayet edilmek lazımdar, Diğer seti dairesinde daha büyük bir 
cibettea villyetler propaganda gayret ve mvvaffakiyetle ifa edile 
daireleri ştfleri, prepığanda neza · bileceğini bildirmiştir . 

Dostluk eserleri 
- Birinci firtikden artan -

inkişafı hakkında samimi temen
nilerde bulunuyorum . 

Yevtiç 

Ankara : 31 ( A.A ) - Hari 
ciye Vekili Tevfik Hüştii beye· 
fendı) ı~ lla kan it Hafi konseyinin 
halı hazırdaki reisi l\l. Maksimos, 
M. Y evtice aşağ1:dakı teJgraflarla 
cevap vermişlerdir : 

Yugoslavya Kralllğt Jıaricl
ye naztrı M. Yevtlç Jıazretlerlne 

Belgrat 
Türk Milli bayramı münase· 

betiyle hissiyatım!ze iştirakimiz· 
den derin surette mütabassis ola
rak hu hususta ifade buyrulan 
dostane ve hararetli kelimelerden 
dolayı en samimi teşekkürlerimi 
takdim eder ve iki memleket ara· 
ıında müesses dostane ve sıkı teş 
riki mesainin istikbali hakkıqda 
ateşli bir imkio besliyerek zatı 

devletlcıine sarsılmaz dostluğu· 
mun teminatını tecdit eylerim .. 

Tevfik RUftU 

Yugoslav Krallığı Jıarici;;e 
nazırı M. Yevtlç hazreilerlne : 

Belgrat 
Balkan itilafı konseyi Türk 

Milli bayramı ve konseyin Anka· I 
rada içtimai münasebetiyle Tev 
fik Rü§tü bc-ycfeodiye gönaerdi
ğiııiz telgrafa muttali oldum. Kon 
eeyin içtimaında bulunmanıza 

mani olan sebepleri pekala anlı· 
yoruz ve M. Puriç hazretleriy1e 
te§riki mesai etmek fırsatını elde 
ederek müşaruoileyhin §&hsında 
mümtaz bir meslekdaş bulduk . 

Deniz konferansı 
ne halbe ? 

- Birinci firtikten artan -

rini, bunun o devletler için bir 
milıi haysiyet meselesi oldnğuuo 
ilave etmiş ve demiştir ki: 

- Japon halkı, hiikumetinin 
haklı bir talepte bulunduğu husu· 
sund~ müttefiktir. 

Son günlerin dabili karışıklığı 
ve suikasıler muahedenin imzaeı 
neticesidir. Ve Japonyanın irade
si şimıti Harsılmaz bir şekil al
mıştır. 

Sefir, İngiltere ile Amerika 
nw, Japonyanın müsavat hakkını 
tanıyacacaklarım ümit etmckt~ 
ve o zaman Londrıı müzakerelerı 
bir çok baft uzayabilrceğini dü 
§ÜDi dü~ünmektedir. Zira müsa
vat prensibi kabul edildiğin~ göre 
bunun tahakkuku için Hiz1mgelen 
sualler esnasında Japonya toni 
lato miisavetı tanınmak suretiyle 
anlaşmaları kolayla§tırmıya mü· 
sait olacaktır. 

Londra: 31 (A. A )- Vaşing-
tondan bildirildiğine göre Japon
ya büyük elçisi M. Saito gazete-
lere vaki vaki beyanat sırasında 
Japonyanıo muayyen birkaç sene 
zarfında Amerika ile bahri müıa· 
vat tesisine muvaffak olduğu tak 
diıde memnuD olacağını söy1e· 
miştir. 

.Mamafih müzakerelerimizde 2ntı 
dev letleriuin hulunamayı§ından 
dolayı derin bir teessür duyduk. 

Bu içtimamız esnasmda mu· 
babbet ve dosluğmuzun teminatı 
nı zatı devletinize tııkdim etmek 
le bahtiyarız . 

( Tftrk .. Sizi ) 

Seyahat hatıraları 

Zonguldak 
-28-

( ŞAR S~VALARI ) 1 - Birinci firtik~efl JI .. . 
bulunamamışlar ' "eJ;·:..,.n.ı 
oi M. Karahan oeı 

Türkiyemizde Zonguldağı : Bu 
kömür merkezini tanımıyao kimse 
yar mı ? .. Memleket için Zoııgul ı 
dagıo ne ebemmiyeıi haiz olduğu
nu bilmek ve tanımak iatiyenler ; 
hir kere gelip buralardan 'geçme 
lidirl t r . 

Zonguldaktan ne zaman geçer. 
seoiz geçiniz , orada dehşetli bir 
faaliyetle karşılaşır ve tüten baca
lar görürsünüz . Sahilde muaaz
zam , muhteşem atölye ve lebura· 
tuvarfor var . Bunlar müobasırao 
kömür üzerinde çalışmaktadhlar. 
yükıeleo bacalardan çıkan du
manlar , şehre , karanlık ve göl
geli bir sima vermiı .. Bu karanlık 
çehrenin arkasıoda ycmye.ıil, sekiz 
on tane tepe ile pir çok güzel bi · 
nalara rnstlayorıunuz. 

İşte : bakanın 11ğ tarafında · 
ki ıu büyük binalardan birisi haa
tahaoe , diğeri bir mektrptir . 
En solda , bir yeşil tepeciğe da
yanmış ve memlekete biolerce 
liraya mal olduğu b1elde bugün 
kapalı ve muattal bulunan büyük 
güzel bina : (Eski Zonguldak ma
den mektebidir) !... Bu mektebin 
niçin kap;ıtıldığrnı lııJmlyorum , 
amma , mektep kapamak en aziz 
bir varlığı yıkmak o!duğundan 
huna , kendi hesabıma , hayflaa
mamak elimden gelmez?! .. . 

Zonguldl'k, kömür memleke
tidir . Bir heHha göre , dünyamn 
en büyük ve zengin kömür madca· 
terine sahip bulunan bu havzanın 
(Kara <lamarlarıodın) çıkarılan bu 
ıiyab elmaslat la , ş~mdiki balde , 
biitün ticaret sefinelerimiıin ve 
bir çok ecaebi vapurLaıoın kö
mür ihtiyacını temine muvaffak o
labiliyor muşuz .. 

Tebrik Telgrafları 

Kemal Bey: Halkevl Reisi 1 

Adana. 
C. Ben de Bıyrammızı kut

larım. 

Reisicumhur Gazi 
Mustafa Kemal 

llalkevi Re/tJl/ğine; Seyhan 
En büyük Millet Bayramt bü 

tün .Fırka arkadaşlarıma kutlu 
olsun. 

Heyet ve kuvvet bakımından 
bir çöl olan bu şr.refli yurt, Cum· 
huriyette ve Cumhuriyetle yük 
seldi. Hu büyük ~seri büyük ön
derin ardmda başaran milletin 
özü olan Fırkımız onbirinci yıl. 
döümüode en sıcak sevinç duysa 
yeridir . Başlanmaz daima Bü
yük başın beraberliğile yürüyerek 
en yüce şerefle yüksek olsun ıar
kadaşlar. 

C. H. F. Kdllblumwnlsi 
Kiilahya .Meb'usu 

Recep 

Cumhuriyet !laik Fırkası yüksek 
umumi kô.tipliğine ; Ankara 
Cumhuriyetin onbirinci yıldö

nümünü ölçüsüz heyecan ve ölçü 
süz eevinç içinde kutluyoruz . Bu 
büyük manalı günü hepsi birbi 
rinden üstün ve sayısız eserlerle 
Türk milletine hızırlıyan yfice 
inaılap partisine karşı Adana çif
çilerinin içten gelen minnet ve 
§Ükran hislerine kendi bağlılığı 
ve en derin saygılarımı dı ekliye
rek yüksek ve kudretli umumi 
katipliğimi~e sunanın efendim . 

Çif çi birliği reisi 
c~vit Ihsan 

Çıfçi l:irliğinin bu telgrafına 

şu cevap gemiştir .: 

Cavit ihsan bey 
Adana çlf çi birliği reisi 

Sevinciniz bayram sevincimi kat
merleştirdi . Her giioünüz bayram 

1 olsun . 
Cumhuriyel Halk Fırkası 

Umumi_lciıtibt 

Recep 

Ziraat bankası 

Kra damarlar!... ak damarlar 
ve kan damarları bir memlekete 
ne kadar lazımsa, hiç büphe yok
tur ki, bu kara damarlara olan 
ihtiyaç dahi o 11i ·bette büyüktür. 
Ve yine çok iyi bilinmektedir ki, 
uzviyet i~in kan damarları ne de
mekse, toprağın içinde. bu en 
büyük v~ ihtişamlı laburatuvar 
dahiJinde ak damarlum yani 
nehitlerin, ve hassalen kara da- Kongre murahhasları 
marların yani kömüclerio de gidiyor 
o kadar ehemmiyet, kıymet ve ~ 

feidesi vardır... Haber aldığımıza göre ayın 
Kömürü olmıyan memlektt, 11 io<lc-•Ankarada toplanacak Zi 

h raat ha~kl'sı kongresine vilayeti· bugün ve yarın, er geç, ile mu 
taç olmaktan kendim kurtara- miz murahhasları olarak iştirak 
maz . Memleket miidafaası nok edecek olao Cavit İhsan , Kasım 

Zeki ve Ate§ zıde Hasan beylere tai nazarından, halihazırda, kö 
Ziraat bankası umum müdürlü· 

mür ve dcmiıden daha ehemmi · ğüodrn birer buyrultu ve buyrul-
yetli iki unsur yoktur. ' tulara ilişik olarak ta bugünlük 

Gönül çok samimi olarak di- toplantıya sunulacak olan idare 
ler ki, bu millı kömür sanayiine ht!yetimiz raporu göoderilmi~tir . 
bir de milli dEnıir sanayii iozı- .Murahhaslarımız yedi teşrinde 
mam et -io. · buradaa hareket edeceklerdir . 

Bu vadide yapılacak itirazlan ı 

bılirim. Bazı kimseler, kömürü bir mendirekten baıka bir şey yok. 
m~zün yanın_d~ demir bulunma- 1 Sonra , Kurüdeniz coştuğu ve kö
dıgnıı ve bu ışın pek pahalıya, ga- ı pürdüğü uman bu mendıreği ta· 
vet pahalıya mal ol1tcağını söyli· ı oımaz ki ?!. . . 
yrcekler<lir. Belki de öyledir, am· 

1 
Karadeniz coşunca gemılHı.o 

ma , demirimizin kömürümüz I Zonguldakta barınacaklarını ~ı~ 
den pek uzak bulunmasına muka-i ummayorum . Bu noktayı gemıcı
bil düsmanlarımızıo pek yakmı· le tdeo sorduğum zaman , bana 
mı1.da b~lundukları da meydımda· ( doğrudur 1.. ) dedi!~r · Fırtma 
d 1 V l A h d k 1 a patladığı zaman, gtmıler buradan ır .. e as a atır an çı arı m . 

k IA d ı E b hcme-n tası tarağı toplıyarak fıra mama azım ır .. sasen, unun k d b '-t d ı I? . ra a em asmaK a ır ar . . 
böyle olduğunu bilen Cumhurı- K·· ü k" ·· k.. .. ı . om r , omur ve omur .. 
yet hiikiimetimiz, memlekette hır Sadece kömür ı.. Her terRfta yal 
milli demir sanayii yaratmığa mz ve sadece kömüre ait konuı 
aht ve azmeylemiş bulunmakta- m'9lar vas dertleşmeler .. lskelet:leki 
dır, işte: beş senelik sanayileşme ve dııerıdaki bütün gemilerin bir 

Irak tayyare filosu 

Diln Ankaradan gelerek 
Bağdata gitti 

Cumhuriyetin onbirinci yıldö· 
nümü bayramı şenliklerinde hu· 
lunmak üzere geçenlerde ıarımız 
dan Ankıua)a giden binbaşı .Meh
met beyio kumandasındaki dört 
Irak tayyaresi., dün saat 12,30 d~ 
şarımızdan geçmişlerdir . 

Misafir tayyareleri,.Ankaradao 
birlıkte gelen dört tayyaıemiz bu. 
raya kadarı getirmişlelj ve uğurla· 
mışlaıdır . Iraklı tayyareciler p şa 

rımız üzerinde bir ıkaç dötıüJ ya
parak şarı selamlamış ve aşağıda 
birer suretini çıkardığımız kutla. 
ma kağıtlarım atmı§lardır ; 

"Iraklılar, öz kardeşleri otan 
Türkler le çöziilm(.z hağ1a· la bağ· 
lıdırlar ,, 

" Iraklılar ; Türkiyenin yüce 
bayJ"amrnı d~rin sevgilerle kut· 
larlar . ,, 

Ehli hayvan sergisi 

Bugün saat dokuzda 
merasimle açıhyor. 

Reisi Cumhur Hazretleriein 
yüksek himayelerinde ve Başve· 
kil ismet Paıa Hazretlerinin ri 
yasetlerinde yarış ve islah eacü • . 
meoi tarafından tertip ~dilmit o
lan ehli hayvan sergisi bugüo sa 
at dokuzda V.ali_ Tevfık Hadi hey 
tarafından merasimle , açılacaktır. 
Sergide birincilik ve ikincılik ka · 
zaoaıı hayvan sahipleriain adlarını 
aşağıya yazıyoruz . 

ineklerde._: 
Birinciler: Tabak zade Kani 

bey kızı Sabriye baoım , Reıat 
bey maballe~indeo Abdullah oğ. 
lu Mehmet efendi , ikramiyeler 
altmışar liradır . İkinciler Zeytun
lu İsmail oğlu Cabbar efendi 
Nacaran mahallesinden lımail bey 
ikramiyeler ellişer ,lıradır . 

Taylarda birinciler: 
Şahin ağa köyünden Süley • 

man ve büyük Men~ılt•n Necip 
oğltt Ahmet efendilerin . İkrami 
yeler ıeksaoar liradır . 

İkınciler . Hancı Reşit , İdris 
oğlu Kasım , Dinkçi zade Fehmi, 
Kürkçüden Aziz ve Mahmut oğlu 
Hımit bey ve efendiltri.n tayları. 
İkramiydc. ult r •• ş 1r liradır . 

Kısraklarda birinciler: 

Avukat Hüınü ve Ceyhealı Hü
seyin beylerin ~ ikramiyeler doksa· 
nar: liradu . 

ikinciler: Kürkçüdco Aziz Ta· 
nışmnndan Hamit beylerin . İ~ra· 
miye Seksan•tr lirdıı:. . 

Eşeklerde birinciler : 
Kesteldeu R,.cai bey ve Rr.şat 

bey mahallesinden Osman oğlu 

Ali efendilerin • ikramiyeler yirmi 
beıer liradır . 

İkinciler : TayyarJ' Cemiyeti 
muhasibi Turban bey ve Reşat bey 
maballesioden Usta Emin efeadi 
leıin . ikramiyeler on brıer lira
dır . 

Boğalarda birinciler : 
İstiklal mahallesinden Mahmut 

oiln Şaban ve Toprakladaa lımail 
~fendilerin . ikramiyeler altmııar 
liradır . 

İkinciler : Kesteldtn Recai bey 
ve Çimeliden Sami 'efendilerin 
İkramiyeler ,kırk liradır. 

planı da meydanda!.. tek emelleri var : kömür almak !. 
Kara denizde ( Zonguldak li- ı Bizim gemi de ayni :maksatla 1mııuıuuunıııınııııınımıııuııwııııııııınıııııgıu • · ::iıııııs.:•:mıı:cıt~ 

manı, Zonguldak limanı) diye bir buraya uğramış bulunuyordu. 1 · bu gece nöbetçi 1 
isim ağızlarda muttasıl, dolaşır, Onun için , kömürümüzü aldıktan 1 

durur. Hen de hunu bayağı bir şey ve Zonguldağın Kübik Halk Fır- e Ç z a ne 
sanır ve ümide düıerdim ... .Me- kaıı bioasım zevkle aeyrettikten İ . -
ğerse bu da münasebetsiz sözler ve çok:takdir eyledikten sonra de-, ,Tarsus kapısı cı varında! 

lerdir . A) 
Aukara : 31 (A 

ya büyük elçisi 1' 
' bir ögie yemeği'' • 

mektc Romanya b•' 
M. Titüleılıo ile 
Tevfik Rü§tÜ bey "e~ .... K!i"' 

li Şük,-ü Kaya be)' 
muılardır . A) 

Ankara : 31 (A tf 
ıam dahiJiye vekil• 
mum müdürlDğii tar• 
mizde bulunan tc0 '. 

f K · te bir 
ıer..c ıne arpı~ f af 
rılmi§tir . Bu z•'H e b 
vekili Şükrü K•Yf 
ıefiri HamdulJab 
refikaları Sabık Ro 
rındıın M. PopeskO~ 
matbuat Uınıını JJJii4 
bütüo Romen , YP t.} 

nfto g•zetr cileri TilD.'1 

graf muhabirleril~ 
tıaınt ıehrimiıdek•..,-. 
ve bu meyaoda Y 
Asım beyler bıJJI'. 
dır. 

Matbuat Umutll 
adat Nedim bey tıı: 
dilen nutka ecue~i . 
dan bazıları barır• 

bulunmuılaı dır · J 
Anktra : 31 ( A> 

cumhur Hazretleri 
köıkünde BalkeD it. 
leri hariciye nazar~ 
ziyafeti vermişler~., 
heyeti murab11alar 

rimizde bulunan ~ 
mümessilleri de bu 

Yugoslav O~ 

Belgrat: 31 ( AAI 
telet Balkan itilaf• 

b kkıO kara toplantısı ~ ~ 
ncıretmekte ve ııııP 
şerait al tında bu t"!' 
olduğu ehemmiyetli 
deylemcktedirler • ~ . ·ı 
zamanda BaJkao atJ 
ne gibi bir malc~tl~ 
miı olduğunu ya~ıD lı 
lafın dünyanın bu • 

'JJ sulb ve nizam aoıl • 
nu ilave eylemekte~•~ 

Politika gaıett•• 
ğu makalede Bılk•11 , 
mühim tırıhin 19 ttf 

k dır· duğunu yazma tı ~ 
müteıveffa Kral Ale 
ze meraıimindell 

Rüştü bey ile M. fil' 
Mıksimos , hükilıP." 
Yugoslavya ile oıD 
rıot ve şimdiye k•~4~ 
miş olen siyas~te ~r 
ferini ilin etmışler 

Vreme gazcteıi 
Jantısının Balka11 dit, 

iktisadi ve hersi tt .. 
sik ve bu itilafın ıetl'~ 

. .. Ielll 
zamatı tarızım e, . .., 
dan fevkalade JJlDbl s 
yazmaktadır . Bu ~ ----.... 
itilahnm iktiıade~ k• 
yetinin diğer meoı e, 
lafa dahil olmaiarıll 1ı 
etmiyeceğini ili•• e 

' 
lngilterede y~oı t 

müzakeres•~,ff 

~ ~) 
Loadra ; 31 ( do .-.. -.. 

k•maraaı ordu \f~ ,& 
rikit yapmai• curt 

zalandıracak "e. id" 
olacak tedbirler• t ,_ ... 

den biri imit I? .. Zooguldakta ben mir alarak Ayancık istikametinde Halk eczanesidir 1 
bir limana değil, bir liman minya · uzakleşmağa haılad•k . / i 

M d '-[ R t E- ıııııı1111111m1111u111111a t•ıwı1111ıııuı;ırr.11 • ııııııııııııl!llllllllllltllll 1 türüoe rast geldim 1 Ortada ufak a en og u ag p · 

mıtuf kauunlaı•11.Jif1" 
metguldür . Mu~ ~ 
hürriyeti tahdi~:~ded' 
bu kanunların 'jı.11tı 
bulaayl>rlar . Sir.,; 
aeleainin müzak.eı il 
8 tqrjoieaoiye ~c 



( T !idi) Firdk: 3 

Türkiyenin kalbi Ankara 
~--------···-----------

"TOrkiyenin k•lbi Ankara,. 1 deki ıeıt balnılaıı milli mart ... 
mlndelci Arıkara filmi , keadiıia· Biliio bualar ruhlan elektrikliyor 
tD b .. klen'n. ve istenıleoi yDzde 1 ve alkıt tufanlara koparıyor . Fa-

·(SON SAVA) 
Atlana Borsllsı Muamelelett 

PAMUK ve KOZA 
r 

C 1 N S t - Kilo 'Fiyata 
Satılan 'Mikclar 

En as En çok 

l vermigtir . 1 kat Tiirkl<rin ruhunu Ye hu ruh· 
Bu filim bir Sovyet Ruı fılim 1 taki 1ıiıli olup çıbuk y&kseliı 

rketi tarafıodaa Türk Maarif Ve- yolunda aarfedilcn mühim meaai 
letinin yardımı ile çevrilmlt ve Ye gaileler içinde bile mahfuz lu 

urada Berlinde bir aeyuci kütle tuldutuaı ıDpbe olmıyan sıcaklık, 
ne gösterilmiştir , Resimler : aamimiyet ye gllzelhkleri Tiirk-
Propıgandı . propaııadı !,, di lerin hau11iyetini , i11celikleri ve 
• {haykırıyor. Bıılaklaıda bile keakin fcr11etlerini bilenler T&rk 
opıgaada var, mamafih bu Rua lere ait menakip mevzuu babaolur 
ol~uiu için biz pek anlayamı- ken bu filimde 161terilenlerden 

Oruz • Gaıınia oo ıcae içinde ya b•ık• dıba bnı tam kıymetli ev 
Uıiı ıeyio · abidevi binalarila aaf ve kabiliyetleri de dilı;inür 

•ni Anlcaranın ordunun ve Tür- ler . 
'yenio mlUtefilderiain , ıimam- Acaba bu fılimin operatörleri 
ar tabsiyetlerio ve Camburiyetin niçin Türklerin ilk aaboelerde giS 
uncu yıldCSnOmO mOaa1t:betile rOldDjü ıibi uyuyan ve yilrüyen 
nkarayı g6ndriten Sovyct dele· bay~aohıla ve memleketin iç ta· 

1•Y•Dllll hıkil ede. Voro.ııito- rafıu dojru inklıaf eden kendi 
, KarabaQ ve Bud)enoy ıibi lerine mabıuı kllltllr biıleri ar 

uıl•rın da kendi ıdeml•rınaa k11ındın gitmediler ? Kezalik 
oqapoclaaı • çalıı çatan Türk gençlerini gaıte· 
Sanıtluının bitin ı,udreti ile ren resimler, yalnız parlak ve mu-

9yet Ruı operat6rlJri ke,dile- bılıplı uhaelerle dtiil, ayni za· 
bİ bu:vazifeye vel'lllitlerdi , ip manda basit VHıhlarla da derin 

• ıötge tuıf Y•Di eski • u,u. tesirler husule getirebileceğini iı-
lr ' harap ve viran Aakara, hu· pat etm,ktedir . 
r ve elilniu içinde olın dükkin· 

k Filmin g&teriliıinde Sovyet 
rı ile pazar 1emti ve reaglren 
1 

Rua Hf ar eti kltibi Hinufeldin 
•lalık t6ıterilmit , ıonra da da9eli ilıerine Türklerden ıteıe-
rlılı taraf ıeliyor yani; ıa.lü, 
rilaen bualar g&z alıcı, dimağı militer kıymakım Cevdet beJ ve 
nlaib tdici ve ıeyircilrrio ek11e· zevceai , ıtfaret kitabi Litfi bey 
yetiai teılcil eden Ttırlc erkek Ye Ye nlı.:leai ' muallim Ceuat bey 
ız t.lebeleriae beyecın verici ve ailesi de hazır bulunuyorlardı. 
ylu: TOrk sefiriae filim daha evvelce 

Gaıinin ve İsmet Papaıo mile· baıkı bir münaaebetle göıteril-
fonda g6rül61ü, Erkinıbarbiye mittir· 
eiıi Fevıi Pıpnın pçit reemin· - Doyçe Algemayne Zaytung 

Ş lür meclisi toplandı 

- Birinci fl rtlkten artan -

Bunda ~b~ mecliıi azilanna 
erilecek bumr hakkı vardı . 

un, çok ""alikı•• dolayıtila 
. 'lldtaa doğrıUa bfttçe ea~e_ 
ne havaleli teklif ve kabul 
ildi . 

Dördüncü müzakere mıdde
. • Belftdiye memurl1rı çalıtma 

•tlerinia teıbiti teıkil ediyordu. 
unun:için Tevfik genç, Turhaa 
ınal, Ziya Bakverdi, amık ve 
~&eyin daim beylerin bet ~ek

vardı; bu madde ilzennde 
\ t;ok" ıd blrer.hi,er aö&. lldJ · 
~ buqpn Zıya hak•erdi 
1'1 teklif eUiğİ kaouolar ve ni 
I~ encu.._,aiıae ~valeei .. ka-

1 olundu . 
Beıinci madde, yeniden tayin 

ılen memurların memuriyet
rinin tasdiki hakkında idi. Re· 
bey bazı izahatta bulundu. Bu 

adde hakkında Ramazan oğlu 
en.al, Tevfik genç beylerin ka 
Unlar ve bltçe encilmenine ha
ı~eei teldindeki teklıfleri kıbul 
ıldt . 
Ahıoqı madde gürültü ile mil· 

dele hıkkında idi . Ramaaan 
lu Kemal bey bunun iv.ahını 
di . Reiı bey bazı izahıt ver 

ktea ıoorı DahiUye Vek.iletİD 
en gelen tamimi kitip Cavit th· 
il beye okutttl . Da mufı•al 

hndt, otomobil ve otobftsle· 
il 16samıuz koraı çılmıtlaıı, 
•111,.ıy ve vatmınl1rın, ayak aa· 
•l1tınıo demir tekerlekli, yay-
••abalal'ID bmyonlarJn -· 

h1H11i madde madde yazılı idi. 
ilb111a tamimin arabalara taal· 

'den fıkr111 üzerine Cavit bey 
ıl.,-.k AcWjanaD bir çifçi 

ea.ıleketi olmııı dolayıeiyle bu 
ka.11m milhim oldupau eöyle· 
' Batka bir çok izilarcla ha 

n fikirlerini ortaya ıtblar. 
it.um bey baaan maliJ•J ka· 

I lar ve ııbhıt eacüme•i•• ha· 
e •i, çlpkü bu qıadpeDİD bu 
en-eae çok ııkı alakııa ol· 
"~11 ıl7ledi ve teklifini J.ıpb. 
~il laey ~e pbıea bu teklifine 
ra~ etti. Neticede bunua bu ft~ 

encümenden mtıteıekkil bir mub · 
telit encümene bavalrsi kabul e 
daldi. 

Yedinci madde - biaa ka1-
metleri o .. r1.den 7apdıcak tadi 
IAt la11kkıncla idi • Ba da mecliıte 
clıkkatle ve hararetle konutaldu. 
Bu hUIQlta belediye ile defterdar
hk ve malıye vekileti ar11ında ce
reyan eden ma&abereler ve def
terdarlıjın cenbı okunduktan 
sonra 'Halim bey 161 ıldı ve mec· 
liaio; bunu bir memleket ve' halk ._ 

iti olarak üz"rioe alm11ını ve 
doirudan doğruJı BüyUk Millet 
mecliıinden bun• dair bır kınan 
çıkanlma•ı için vekalete müracı
atı teklif etti. 

K11ım Zeld bey, kıymet tenzi· 
li için ıaheaa mllrıcHt:ettiiini 
ve memurl1r luymeii yDzde kırklın 
acaja dütk•eclilderiai Ye halbuki 
baiünkB dlıüklülr nbbetinden bu 
yllıde 40 dın çok aıajl olduA-anu 
ve bir çoklarınm kaaun yollari bi
lemedilderi için itlerini yapama· 
dıklıranı ıöyledi . 

Neticede bu mıddenia kı 
nu•lar eacilmenine baYıleıi kabul 
edildi . 

Gazi parkı mtıydanındalıi •r 
.. ıınn belecllye emükile müba · 
deleai hakkındaki belediye reİı· 
liti tezkirc'8i oknaclu . Reita bey 
iubat verdi · 

İbr1him Dıblan.ber "eöz ala
nk bunun daimi eDclmH ttra 
fındaa yapılmuı muvahkhr , ;il• 
ktl daimi encDmen isminden de 
ınlıtılacajı vecliıle her Yılut iç 
tima laalipdeclir., . dedi ve beyet 
amumiye bunan daimi eucümeni 
ne bavaleeıni kabul etti . 

Belediye Reiılilinfn bazı faııl· 
lardın mllaakale yıpılması bak 
lnndıki tezkirui oiundu . 5 Ki 

eunuaaai Ye .diler l»ayr1mlarda ıeb 
rimid ıereReri'1irecek miaıfarJe,1 
ıtırlamak içi• 1000; evrak mat· 
bu• için ke11 1000, ii cema•• 

2000 Hraaıa münakıleaiD bitÇe en 
clmeniae bawalrıi kat»ul olundu . 

Ml11kere edilecek mıddeler 
biUi~tea ıo,ua fteie bey: 

Selahiyeff ar bir Japon 
,_ 1C. s. - IC. . s. Kilo 

.K.aeımıh e•muk 
Piyaaı parl-ıı .. 35 96 
Piyıu ıemisi 

" 

Mançurya ve Sovyet hududu hakkında 
endişe verecek sözler söylemiş 

iane 1 
bne il 
Ekııprea 

Klevlınt 

39 .ıo 

YAPACI 
___ ....., ___ _ 

• .. 
Depı 

1 1 Japonyanın budunlar dern,ğio.e 
girmesine imkan kalmamıfmJş •• 

Siy ali 

Ekspres 
la ne 

T 

çtCtT 
~ 

-
Londn : 1 (A.A) - Japonya 

hericiye nezaretinin aelibiyettar 
memuru M. Amau [ Nevı cbıo· 
nicle] gazet,ıinin Tokyo muhı 
birine hulisetcn demittir ki : 

Sovyet - Mançu hududu n 
zeri•cle Mziyet ılUm ve ilkin ol· 
mıktan çok uHktar. Çok korka
nmki ufıcılc bir kibrit vahim bir 
ke,melıetı maclp o1ı'bnecBltlr. 

Vakiı M. Amıu Şırld Çia de
miryolunun aahn ılanmHana mll
teallik mtızakerahn hemen bitmiı 
oldutunu te1lim etmekte \eraber 
bu alaş veriıia temin edec"ti kar
dın ziyade Jıponlar1a Viladavoı 
tok mıntakuındıki Ruı aılreri 
tab§idıtını ehemmiyet vermekte 
oldulclaranı gizlememiıtir. Japon
ya payıtahh ile bqlıcı ıehirleri · 
nin dıimi ıurette Rus tayyareleri· 
nln tehdidi altaada bulu•chaklara
nı hıtırlatarak M. Amıu ıu .ati• 
ri ilive etmiştir: 

Halihazırdaki terait lçeriıinde 
bi>ylece ihdas olunan ba vaziyet 
iıtiağar cdilemiytcek lud.r va
him bir tehlike letlcil etmel&tedir. 
Binaelice Mınçuko huduttaranl 
tehdit eden bu tehlikeye kartı o· 
radaki J•pon kuvvetlerinin icıbe· 1 

- BuaGnkü toplantıda kon· 
UfDP inteç edilecek bat'* U..d
de kalmam11tır • Y ıh>ız en
cllmealere •rrılaa arkailaıtafıh: 
he••• toplanarak encllmen reiıi 
ve mazbatı mubarrirlerini meç 
meleriai rica eder im . cel1eıl 

10 11-934 camarteei ıüal tekrar 
toplınmak &zere tatil ediyorum . 
Dedi:ve toplantıya ıon verdi . 

• • • 
Yeni tehir mecliainin değuli 

lzalan 11loau 'yavaı 1av•ı terk 
ediyorlardı , Yaılı ve genç hepsi 

nia yUzünde çahımalc •e ldet61e
kete faydala olmak yolundaki fiian 
ve kaYvetlerieia ikleti virdı . 

E•:ıe•ç •"'Sabri Çtta-t hey 
ıorgtlmuiı ıöyle cevak Yerdi. 

_ .. Ben ve arkaaılanm ıeıelc 
tabıi ve gerekH kabut ettitin\iı 
diter memleket it1etile çok yük 
l&yllc • Fıkatfbu:yoıder bizi tiiçte 
yormuyor • l»ilaldı ~er yeni •uife 
bize yeniden kavve(veriy()r . Bft. 
Ula arlcaClıtl•rımıı ba 4ıuvvetle 
tebre faydah olmiığa çallfk8tız . 

• •• 
G"ç valut eacümealeria reiai 

ve mubıtı muh1rrirleri intihap 
lannın netice1ini ıa ,.kilde 6t 
rendik. 

Bülçe!encılmenlnde ; 
Reu::J'Abmetl .. ~emal her, 

Mazbata maharriri : Sabri Çitak 
TelklkL hesap encümeninde: 
Reia : Şe•ı be,7, Naamata 

muharriri İnat bey 
imar ve te:yin encümenlnde; 
R,iı ; Lemın haDam ' Mazbata 

muharriri ; E.ma Zehal llaaam 
lktiıadl ve mali encüme

ninde; 
Reia; lzzet;bey, Mazbata-mu· 

bırriri : "Namık hey 
Kanunlar encümeninde; 
Reaı : Salt bey , M11hata mu· 

h1rriri : Rehini Nibat bey 
Sıhhat encümenlrıde; 
Reil: Doktor AH Naim he,, 

Mazbata muliarriri : Ditçi $evket 
bey. 

l 

,, 

den müdıffaa tedbi derini derpif 
etmel~ri tabiidir. Hudut h diHle· 
ıile m~ıgul of mak ve Portımutb 
muahedesi •hkimıaı Mançuko hu· 
duılarına dı teamit eyle\nek lza
re bir Rovyet Japon· Masça mllb 
telit heyetinin teşkilini faide ad
deden M. A•au , Maaçoko 116116 
meti , Çia topraklarıma b~ .. Iİ' 
bir kı .... ı ele geçirmek ;,tiyeUa' 
de deiildir . Dedikten sonra ~aw 
ponyaaın pmdilik Aknm : cemi· 
yetine avdetinde imkla tolma 
dıjı beyınile ifıdeeini ikmal e1-
lemittir • 

Avusturyanın 
Ankara, Tahran, 

Irak Sefiri -

... 

~' 

lıtınbul: 1 (~. A.) - AAuı 
toryınan ayni zamanda ırak ve 
İru Sefiri bulunan Ankara Sefiri 
M. Kari Buhcerger, Ş.tıinph 
H11retleriyle Irak Kralı Hızıet· 
)erine itimatnamelerini takdim 
etmek üzere biriki gün evvel b 
tanbuldan hareket ~tmiıti. Sefir 
Cf'nıpları Bagdata varmıı ve Kra
la İtimatnameeini vermittir. Bir· 
kaç güne kıdar İrına azimet ede
cek ve ıelecek kiaunuaaninin 
bapndı Aokıray• avdet etmiı 
bolunacaltır. 

Sar mesele•i 
etrafında 

. Pariı : 1 ( A.A ) - " Havaı" 
aıansı bildirıyor : 

Fhnı-ız askeri makamıtının 
Sar .İıfikumeti taraf ıadın iatenil 
diği vakit emrine aıker vermek 
için tedbirler aldığına dair çıkan 
haberleri tavzih etmek lazımdır. 
Mtıahıdeain ileri sürdüğü tele.i
de reyiamın doğrulukla yapılma 
•ını ietiyen Franaa hiç bir tanda 
Sar balkının reyi llzeriade müea
eir olmığı lıtemn . Sar halkı re
yini tamımiyJ9 aerbeat olarak!kul 
lınmaktadır . 

Ft'4aaa kuvvetlerinin müdaha 
laıl ancak milletler cemiyeti mec
liebiin 1925 ve 1926 dıki verdiği 
karıi1ar netieeıinde Franıflya te 
rettiip Men beynelmilel vecibe
leı'lıa ifası zarureti betinde ve Sar 
hükftmetinin kati talebi herine 
vukilbülabiftr. S1r da 11ıyi1in de 
vımından ve can v.. mallıhn mu· 
hafazuından yegine ntelill olan 
hük1imet Sar hfikômetidir • 

Yerli "Yemlik" I,61 -
•• "Tohumluk .. 

HUBUBAT 
liu~dıy .K.ıbrH 2.70 l 

Yerli 2,37.S ,. 

" 
Men tane 

Are• 
Pıaulya 
Yulaf ,, 

~ 

Delice 
Kuı vemi 
Keten tohuma 
Bakla 
Sieam 11 .. 

UN - S.-lib Ue!~i ... -
liı ......... 1 !! 

-noı kırmı .. j: Simit .. 
~i l!amliarilet 

~> ... 
~8. ~ " 

Db kırma,. 
Allı " 
Liverpul Telgraflan 

1 / 11 I 1934 
Suda PM« 

c 

l Vıdeli 6 62 
Vıaeli 6 60 
Hazar 6 89 
Hine basar 4 86 
NeYY.,rk • . 12 12 

Girosun yolunda bir 
1 kamyon kazası 

Gireeun: 3İ ( A.A ) - 21 yol·\ 
cu ile Kaıahieardan Girauna gel· 
mekte olan hif kımyon, Aaarlık 
köyllnln bir kilo metre ileriıinde 
yoldan ~ıkııa~ der~·yunrl~ll 
mıı, kamyon parçalanmıttır. Yol-
culardan bir kıdın .. .,, iki b-
dan bir erkekte ağır ıurette yara· 
lanmıftu. anlılar hutaneye kal 
dınlmq 10för nezaret altıtaa aba-
mııtır • 

Adana - fl~ISI IOdD~OIOndın. 
Fabrika kırtısındaki arsada tü-

tün toıu yakmağa mahıuı bir fa-
run inşaıı &i'lk artırmak uıulile .... 
6-11~34 aah gunu saat 14 de 
ihalesi icra edılecektir . Proje ve 
ıartnameyi görmek üzere fabrika 
müdürlüğüne ve münakaaaya iıti
r4k edect!klerio de belli gün ve 
eaatta fRbrikada toplanacak komis
yona müracaatları. 4641 

17- 22-28-2 

ZlrHt lllktllll l~L 
Adana Ziraat mekteb1ııae 30- 40 

bin kilo ince makine aamanı ile 
hayvanata yataklık &aman paurlık 
ıuretile satılaca~mdan taUp16rin 
ber gün mektep idı*8ain :UriRA
caatları ilAn ohınur.4696 2-4 

420 
~ 
250 
:>:>ti .. 

Kaarlbiyo ve Para 
İt Bınkaaandın ahnmııtır. 

ı ~ıô sr 
l:iret 

\ 
T1 

Raytmark ~ 61 
Fr1nk"Fr1n11s,, 
Sterlin "loarilis.. b2.') Th 

Doler "Amerikan" ''m· '81 
Frenk "İaviçr~,. 40 ~ 

Adanı sulh H. ntlmqtildn : 
Adanada tüccardan Ak Memat 

zade Memet bey ile J{aaap Bekir 
mahallesinden Gerdanlı Haoa Dar 
ıua efendi sevceıi Naciye ve Ça-
narlı mahalleaind•n nall,.nt uı 
Osman hafideai Naime hanımlarla 
mttnn mutnamf tnrtamlaldaı ı 
tapunun eski 48 yeni 204 No. da 
ltYllen etil •e Wıtaai dlft 'bda,. 
ıamil bir bap hanenin açık artırma 
ıuretile satılmaıma ,.,e ~tlD ol-
ıu retle iuleaioe Adau Jna ... 
kuk mahkemesinin 30-'2-933 
tarih ve 1 135 No. ıile hüküm ve 
karar verilmiı ve mq\ideabih hane 
10-7-934 tarihinde satııa çaka-
rılarak hiHederlardan Ak Memat 
zade Memet beye ihalei kati eıi 
k·ı . y çe ı mıı ve bedeli ihaleıi olan 

2725 lira mahkeme veau.ıiAe yattı. 
rılmadığmdan 3-10-934 teri.
hinde ihale feıhedilmlf ve on O., 
gün müddetle yeniden ıa\ıta oıka
rılmaam.a karar Ytrilmiı olduğq
dın Ht•ıın 17-11-934 taribiae 
müıadif cumarteıi günft aaa\ 13 
ten 15 kadn ihale edileceği va ta• 
lipl~rin y~ıde yedi buçuk pey ık· 
çasıle birlık\e ıataı mahallinde ha
ZU' -hW.u.ou &Wf lll&llUll'UDa. 

münadi Hanili çavuta müracaatlan 
ve 1atıfın 1dau belediye mHa' 
Hloft'8da ile ılınacaA"a ilAn olu 
nur . 4701 

934 ikinci Teırininin birinci 8!fniJnden itibaren 
açılacak olan halkevi kursları proğramıdır : 

Kurı yeri Dtrı gılnltrl Ders ıaah 

Namık !Çemel: mektebi Cumarteıi, Paurteıi ve 18 
ç ...... 

5 K. ııni mektebinde Hanımlara Tflrkçe JHıp Cumarteıi, Puınteai ve ( 15,30 ), 14 
okumak Pet,embe 

-IKemal mektebiade Beeap ve ö19iler Camarteal, Pautteli •• 18 
Peqeaıbe 

N. Kemal mekteblade FnDl'wca Cumarteli, Pazarteei Ye 16 
Çanımba 

N. Kemal mektebinde İngllbce Pmr, Salı, 'Perıembe 16 

Ticaret mektebiiiile lYaktilograft Pazar, Pertembe 16 

&urllara byt ve paidnl anlamak için Halk derlUeleri komiteli reiai ve Nam k K ı k 
'ebi mpaua,Uiml Ömer be7e maracut edilecektir . 

1 
ema me 



Firtik: 4 

Seyhan defterdarlığından : 
Karyesi veya mevkii 
Narlıca 

Cinsi 
Tarla 

Dönümü Zira 
83 

Selman beyli Kara Yusuflu 40) 

Atik Verayicesir 
Kora enbiya 
Hadırlı karyesi 
Y.alanlı 

Kehya oğlu 

Mahallesi 
ÇiöarJı 

Kapalı çarşı 

Çukur mesçit 

Su gediği 
Kapalı çartu 
Cami.Cedit 

Taşçıkan 

Yağ cami civarı 

Babı Tarsuı 

Sevki Gebir 
Kayalı bağ 

28) 
10) 

Btahçe 6 
Bağ ve içerisinde hane ve garaj 9 evlek 2 

Tarla 35 
Bağ ve çardak 5 

Tarla 80 

hane 
32 Bap dükk4nı tamil bir 
bap bedeıtan. 

Bir bap hane 

Ilane ve bahçe 
Dükkan 
Hane 

Hane 

DükkAn 

Hane 

İki bap dükkanın nısfı 
Hane 

Sahibi 
Dinkçi mustafıı kızı Emiş hatun 

Kara Yusuflu kariyesinden Babuş 
zade Süleyman , Kasım, İbrahim 
ve Hamit efendi. 
Pazar başı Şaban efendi. 
İboş Emin oğlu Ali ağn . 
KerbelA oğlu İbrahim ve Hulıl oğa 
Kozacı Halit ağa vereselt"ri 
Sarıkçı oğlularından Mahmut oğlu 
Şaban ağa. 

Madam Şartiye. 
Hamalı zade Yahya efendi. 

Şam at zade Rifat efendi vereseRi 
Niyazi, Fatma ve Mediha. 
Furuncü Mustafa çavuş. 

Alasunyalı Hasan oğlu Yakup. 
Leblebici zade Hüseyin efendi. 
ve zevcesi Makbule . 
Kasap Mehmet oğlu Süleyman 
efendi . 
Benli zade Süleyman efendi ke
rimesi vakfından. 
Seyit Ali oğlu Abdurrahman 
efendi . 

Hamalı zade İsmail efendi . 
Akarcalı İbrahim oğlu SelAm . 

Hudut evsafa cinsleri yukarıda yazılı Em!Ak sahiplerinin hazineye olan borcundan dolayı tahsil emval 
kanununıı tevfikan 932 ve 933 senelerinde hazinece teffız ve to.puca tescil olunmuştur . 5 Teşrin sani 934 
tarihinde ihale edilmek ü:ı:ere bir senelik kirası yirmi gün mfüldetle açık artırmağa çıkarıl<lığınclan talip 
olanların Milli EmlAk idaresine müracaatları ilan olunur.4673 25 -2 

Seyhan defterdarlığından : 

Cinsi Mahallesi 

lcadiye 

Hızır Uyae 9imdiki id
man yurdu]. 

Bir fevkani ve bir tahtani hane 

Bir bap hane 

Karaaoku 

Emirler:mahalleai 

Bir fevkani ve bir tahtani hane 

Irmak hamamı. 

Hazineye ait yokarıda yazılı Hanelerle hamamın icarları 5-11 -
Q34 tarihınden 5-11-935 gayesine kadar muteber olmak üzere 5-
11 _ 934 tarihine müsadif pazartesi günü öğleden sonra saat 15 <le 
ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle açık artırmağa çıkarıldığından 
'-liplerin Milli Eml4k idaresine müracaatları ilan olunur.4666 24-2 

Seyhan defterdarlığından : 
Mahalle veya mevkii 

Sugediği Cedit Dabağhane 
)) 

" " 
" " " 
" ,, ,, 
,, 

" 
)) 

" » " ,, 
" " 

» " " Babı tarsus Edirne hanı ittisalinde 
Siptilli 

Cinsi 
Dükkan 

• 

• 
• 

" 
" 
• 
• 
" 

Numarası 

1-15 
2-17 
3-19 
4-21 
5-23 
6-25 
7-27 
8-29 

9 
18 

Yağcami civarı E11ki Şark tiyatrosu 
kapu mahalli 

Hazineye ait yukarıda yazılı dükkanların icarları 5-11 - 934 tari
hinden Mayıs 935 gayesine kadar muteber olmak üzere 5-1 1 -934 
tarihine müsadif pazartesi günü öğleden sonra saat 15 de ihale edil
mek üzere yirmi gün mü~.l<letle açık arıırmağ.._ çıkarıldığından taliplerin 
Milli Em14k idaresine müracaatları ilAn olunur. 4668 24-2 

Müjde müjda 

Ziraat Bankası karşısında içki san· 
tralına çok eyi Şarap gelıniştir. 

4689 3-5 

D. D. Yolları Adana işletme 
müfettişliğinden : 

3-11-934 Tarihinden itibaren Haydarpata-EIAziz- Haydarpaşa 
arasında bir yataklı .vagon seyrü sefer edecektir. 

Gün 
Haydarpaşa<lan kalkış Her cumartesi 
Elhize varış Her pazartesi 
HlAzizda kalkıt Her salı 
Haydarpaşaya varış Her perşembe 

Keyfiyet muhterem halka ilAn olunur . 4703 

Katar N: 
8 

1008 
1007 

7 

Sa.D 
8.45 

20,20 
8.10 

18·40 

Seyhan defterdarlığından • 
Karyesi 

Ali Kocalı 

• • 
)) • 
)) )) 

Kay arlı 
Verayicesir 
Şihmurat 

Ağzı büyük 
, ,, 

Ka raoğlanlı 
• )) 

'' 
)) 

• • 
Abdi oğlu 
,, )) 

• )) 

,, • .. 
" ,, ,, 

» " • ,, 
)) il 

)) , 
• • 
• • , 
)) • 
)) • 
)) 

" • » 
Hacı Hasan karyesi 

)) )) 

)) » )) 

" ,, 120 hissede 

125 sehmi 
)) )) )) ,. 
" 

)) 

" 
)) 

)) r . " • " Kireç ocağı 
Köprülü köyü 

Cinsi Dönüm 

Turla 

" 

" 
)) 

» 
il 

" • 
,, 

" » 

)) 

" 

)) 

• 
)) 

)) 

il 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
.) 

, 

" • 

31 
119 
86 
50 

120 
63 

36,5 
36,5 
31 

150 
150 
80 

117 
218 
109 
50 
95 
50 

14g 
300 
153 
60 

272 
115 
130 
193 
70 
80 

100 
25 

2705 
1592 
976 
513 

504 
364 
364 
340 
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Hazineye ait yukarıda yazılı 
tarlaları'1 icarları 5-11-934 ta
rihinden 5- 11-936 senesine ka. 
dar iki sene müddetle 5-11 - 934 
tarihine müsaJiC pazartesi günü 
öğleden sonra saat 15 de ihale edil· 
mek üzere yirmi gün müddetle 
açık artırmağa çıkarıldığından ta
lipleri Milli EmlAk idaresine mü
racaatları ilAn olunur.4667 24-2 

Zayi makbuz 
Belediyeden aldığım dirhem mu

ayene makbuzunu zayi ettim . Ye
n isini alacağımdan zayi mııkbuzun 
hükmü kalmadığını ilAn ederim. 
4699 Siptillide sebzeci Os-

man oğlu 
Hacı Abdullah 

Büyük Türkün, Ulu Gazinin başardığı tarihten biryaP 

-·ASRİ SİNEMADA 
Onbirinci Cumhuriyet Bayramı şerefine iki bayram bird•" 

Türkçe sözltt büyük inkılap ınınl 

lÜllKİYl 'İN KAlBİDİı 
Her gün gündüzleri iki matine ikide, dörtte fiyatlarda zam yokfll 

kon 4,0 dühuliye 25 talebeye yalnız gündüz matinelerinde t;,ı 

• • • 
ıl;ıNıZ 

Adana ikinci icra dai
resinden: 

No: 2511 
Adana Yeni istasyon cadclosin. 

de mukim yüzbaşı Halıt bey zev· 
cesi Emine hunıma 19-6-930 
tarihli ve AJana birinci Noterliğin· 
den tastiklı bir kıta mukavelename 
ile 1344 lira faiz ve icra masrafla
rını borçla evvelce Çınarlı mahalle
sinde sinema karşısında mukim 
kasap Mehmet efendiye alacaklı

srnın müracaatı ile 4-6-934 ta· 
rihinde gönderilen ödeme emri 
borçlunun ikametgAhını terk ede
rek yeni bir ikametgah gösterme
den g;ttiğinılen tebliğ Adilemediği 

mübaşirin 9-6-934 tarihli tas
dik ındao anl ıı şılmış olduğundan 
memuriyetimizce ildnon tebliğat 

ifasına karar verilmiştir . Tarihi 
iltlndan bir ay zarfında borçlu Meh
met efendinin ikametgdhını gös. 
termesi bu kendisine tebliğ edilen 
ödtme emrine karşı bir diyeceği 
varsa bu müddet içinde itirazını 

dermeyan etmesi aksi ha1de hor
cun kesbi kati yet edccPği ilan olu · 
nur . 4700 

Kiralık Ev 
• Yeni istasyon caddesi üzerinde 

Vali konağı köşesindeki beş o<lalı 
ev kiralıktır . Arzu edenlerin görüş
mek üzere Güzel A<lıtn a pazarında 
Muhittin kanuni beye müracaatları. 

4677 5-7 

. 
SIC!/HLllRD!I MiDE "' 
81/GIRSlll<I llR iN/Zii 
OIKKFIT ETNEK LflZI~ 

BUNUN l(ÜN KOHKll~ 
(( NRYADELEN GRzoıq: 

-~~ NEM SERİNLİK tJ&Rl11 
DE BESLER. 

ALFOPAN CEVAT 
LO.tfen dıkkat buyurunuz bu 

sakallı resim bir alAmeti farikadır; 
Bu resmi taşıyan madoni kutular 
içinde baş ve diş ağrıları nezle ve 

romatizma sancıları için çok müsek
kin ve faydalı bir ildç olan ( Alfo· 
pan c~vat ) vardır . 

1 lik kutusu 70, 6 lık kutusu ' 
40 ve 12 lik kutusu 75 kuruştur. 

Her eczanede bulunur. Başlıca 
tevzi ve satış merkezi ( Yeni ecza-
nedir) 4692 4 

~dana inhisarlar baş müdürlülün
den : 

iki milyon tütün, içki , tuz, ba
rut ve bunları müteallik mevadı 

inhisariyenin 25 Teşrin iR ni , 934 
den itibar(.ln bir senelik nu.kliyo ve 
hammaliyesi açık eksiltmeye ko
nulmuştur. İhale 15 Teşrinisani,934 

Keman· kayb~~l 
16 Numaralı bıP · 

belodiye zabıtas.ın~ ":, 
man teslim atmıştır· ol 
kiminse oraya başv-urf 

Kiralık.,... 
Mermerli mahallesı 

Ahmet beyin muay003
, 

nında elektriği oıe""~ut 
53 numaralı ev kiralı 
'lerin Ziraat bankasıod• 1 
ye müracaatları . 

Kiralık ~~ 
Eski istasyon k8~1 

sında ve istasyon an lı;f, 
müstakil . Su ve 010 Jet 
2 - 3 - ve 4 odalı et 

Müracaat - Mt-zkil' 
yahut eski istasyon ~~ 
şısıoda berber Mah1110 

2-6 

Kiralılt 1 
. ii .. 

Kolordu cadJesı Iıi ~· 
lık sinema karşısıod•\ııı•• 
mın evi kiralıktır. oıı ıi1' 
ler nıuhasebei hıısll 
Kani lıeyi görsünler· 

de inhisarlar başmüdürlüğünde ya- _____ ..,.._. 
pılacııkttf. isteyenlerin bedeli mu
hammen ( 892 ) lira ( 50 ) kuruşun 
yüzde yedi buçuğu ( 66 ) lira (94) 
kurusla müracaatları. 4698 


