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~uriyet 73 yaşına girdi 
~ iki yıl. içinde başardığımız devrim

lerle örnek bir ulus olduk 
~l -------'Uf 
~ıti 1

Y"'ticniz; yarın on iiçiintti Acunun inanamıyacagını, parmak ı--
lti,./~r. Büyük Türk ulusu, bu sıracağını bir çabuklukla yerine ge· 
'• 1, 1 ,~tıderinin ardı sırası giriş- rirecegimizi göstermektedir · 
1 ~,:.1~dığ1 Aiyasal, finansal ve Türk ulusu , on iki yıldır , her 

~ ··rı l k ~ıl·ı ın erinin ilk merkez nok· biri başka bir ulusun tarihini te 
~u~tl.•tıniş olan Cumhııriye· başına şerefle doldurmaya yetebile· 
f1P% •ne; yıl dönümü için bay· cek kadar önemli devrimlerle bütün 
'ıl r. 

!d 1 ~ı,,. evren karşısında tuttuğu taribsel 
; I ( ·~ k' sevinç ve bPyecanın en mevkii bir kat daha yükseltmis , 

~ 11f ~ll<dıuvuetli•i ilf' çarpıyor. bir kat daba kuvvetlendirmiştir . 
o .. '~is; ~ıınız bu bayram bayram· Ataıürke ve onun~f'seri olan re· 

~Q I,~ ~.rfen büyük, brpisirıden jime karşı beslediğimiz sarsılmaz 
lıa~~ "Yranı; bütün bir ulusun ba:llılık ve sonsuz sevgi, asırlardan 
\ 

8 
ve utku ile dolu büyük 

~ fı;,'lık ilerisi devrimlerlP- do- güç alao, nihayetsiz ve ;;urlu bir 
t 83 r istikbalin ışıklarıyle aydınlanan 
.~hl Y_~•ıuı açtığı gündür.. h .. · b' 

1 ı }ıl .. donümiidiir: nurun taribioe er gun yeııı ır şıı· 
"n ref sayınsmın daha eklenmesi -

' lıl Ce. Cumhuriyetimizin ~ 
•ı ı k oi temin edecektir. _ij~ • ntlalanırkeo Büyük 
lı "Ok Büyük Türk ulusu bu hakikate •s.. aradan yükselen sesi 
ı,.l "na· k tamamen inanmış huluouyor . ve 1 lr-1t ' Ya ıo zamanda me-
'~ıı1 e~ seviyesinin ü•tüne çı. bu gün , yurdun her köşe•iode 

'ıı .. iç;0 d ~-ber vermi'lıi. Geçen eu Jeriıı ve özlii bir s"vioçle 

1
1•r 

1
• • f'ndiisıri, ekon<•mi kutlanan bayrama karşı duyıılan ilgi, 

•r, \ıa •_nında elde etıi~imiz Lıu hakikate olau _in~mrı ifadesinden 

1 

~rku0 müjdelediği şeyi başka bir şey değıldır. 

~ 1 1lci at koşusu yapıldı. 
~,J ~~<l/qr 

1'11 i0~ ~IJ 1 İ 
.o'o ı 'l'llls 

tarn bir intizam icinde • 
ve cok heyecanlı olmustur I~ • 

~ il 
. , -·······-ll";~ı ~şh -

ıl''ı.11 l ·ur Tufan; yarış ve ıslah encümeni 
~ b ~ı ~~s b 
~~o ~ ~ !na 1700 liraya satın alındı. 
PiJı 1 bl'alı 

I~ "1 ~, at 1· 1 · k' C l.tr \.O§u arını\ı t ın 
01 I· t "uıı .. 
0 ı ı 1ti 11 ~ u 8aaı oıı.lö lt" ko 

~ /ıl ''e 'f" S 1 h 
1,r ~i 

1
• baı Umgerıerol a i 

;rJ' il •lı~ b'. dayre direktöleri ve 
.~ı 1 Ilı h· it halk kütlesi önüude 

~·~ ı~ ır · . . 
1• · ,ıntızanı ıçinde yapıl 
''ıı 

ı ' 1cı . '; lıo§w 
1 )a~ı~d . 
~it <li • akı halis kan Arap 

için verile11 duhuliye ücr•llerinin 
tutarı, ikiuciye .')5 v ! üçür •·üye 20 
lir~ olup ınes.fo 1100 metre idi. 

Bu koşuya giren üç taydan 
biriııcılıği 1,40 daİ\.ıkada Kodıo 

hanlı Lütfıoirı Demiri, ikinciliği 
Bozüyüklü İhsanın Ceylanı, üçün· 

cülüğü Bursalı A hınedin Beoli 
Boııı kazanmıştır. 

iklııci k·>şıı: 

1. 

.. 'il b· 
1
• tay. lara mahsus olup 

,~ ' lq 
b' · b~ k ncıye 180 liradan 

()§u . • 
ya gıren hayvadar 

Dört ve daha yukarı yaşta ve 1935 
- Gerisi ıiçıiııcıi say{ ada - 1 

·------
İtalyan kuvvetleri on millik bir i 
yürüyüşden sonra Adımesası aldı ; 

Asmou : 27 ( A.A ) - Ha 
b.şlerın güney cepbesiııde kuv 1 

veıle yağan yağmurlardan ötür.Ü j 
kuvvetlerin toplanması aoc, k ıkın· 

ci Trşrioiu ortalarına doğru yapı· 

labilecektir . 
MindefQadlı zehirli bir siııok 

asmsra bölgesindeki bir çok b~y 

vanların ölümüne seb•p ol'llakto 
dır. 

Adisabeba : 27 ( AA ) -

Resmi pveııler de (söylendiğine 
höre Rab , ~ hükumeti davaoııı 

halli ıçin İtalyadan hiç bir tr klif 

karşısında bulunmamıştır . Hükı1 · 
metin bu husustaki bilgisi gaze 
telerde gördükleriııdell iborettir. 

Habeş büküm eti V chip paşıı· 
nııı azledildiğine dair çıkan şayi
aları yalanlamaktadır . Vehip pa 

şa Ogaden cephesinde ı'~el mü

tebaassiı ödevini görmekte de· 

vam etmektedir . İtalyanların Ma · 
kkaleye sokulmuş oldukları hak

kındı. haberlerde ayni sıııetle 

yalaolanmaktadtr . 

İmparatoru Dcssiede kabııl 
için hararetle hazırlıklara devam 

ediliyor • Hükumet Dessieyeye 

doğru yolların tanıiri için acele işçi 
göndermiştir . 1 mparatorun Des · 
siede az zaman kalacağı ve oradan 
Hsrrara doğm yoluna devem ede 

ceği söyleniyor . 

Adisabeba ! 27 ( A.A ) - Bü

tün cephelerdeki Habeş kuman

danları İtalyan hucumunun ya· 

rın başlaması muhtemel bulundu 

ğuodao h~berdar edilır işlerdir . 

Bugün imparatorun Ba§kan-

lıibıı da yapılan bir toplantıda 
durum incelenmiş v• bütün lü · 

zumlu ıedbider görüşülmüştür . 

K~robai kumaodaoı Kaıohai 

ııin hekl e odığirıi bildiımiştir . 
Koro hai civa rırıdaki telsiz 

t, lgraf istasyonunun susması en· 
dışe uyandırmakıadır, istasyonun 

İtalyau bombardımanın maruz 

k8ldığı zan!Jcdilmc kterlir . 

Ras seyum, impa aloı u hal· 
yanların Aksum , Adua , Adiğrat 

Cephesi boyuuca yaptıklaıı hare
ketl·rden haberdar etmiştir . 

Harrar genel Valisi Nasibi , 

Cicika civarındaki büyük ·ordu 
nun kumaodaolığıı:ıı almak üzere 

Cicikaya hareket etmiş!ir . 
Asmara : 27 ( A.A ) - Gene 

ral Dıamante kumaodesrndaki 

--Gerisi üçüncü sayfada -

Lisel&rdeki olgunluk 
sın açları 

lh yıl liselerdeki olğunluk 

smaçlarına ve eski talimatname

ye göre yapılan sınaçlarına girip 

de bir gıuptan sıuıfta kalan ve 
bu yüzden diploma alamıyan 

talebelerin bir ay sonra yeniden 
sıoaçları yapılmasına karar ~·erilen 
sıoaçlara girmesi kararlaşt<rıl

mıştır . Bu sıoaçlar sonunda ka
zanacak olan talrbeler yüksek 
okullara bu yıl girmek hakkı 

oı kazanacaklardır . Kültür Ba· 
kanlığı bu kararı ilgili diıek 

törlüklere bu bir iki gün için 

de gönde .. cektir . 

Yarın açılma löreninl yapacaıJıımz Alalıirl> lı e!Jke/i ııe !torıı'i. 
manı süsleyen flkılrlerden bir daııesl. 

Açılma törenine all lafsiô.l CıımıırllJel buyramı proğrıımm
dadır. 

-------,----------------------------------------------~ 

Irmak -Filyos Hattı 
Cumhuriyet Bayramından sonra di
ger hatla birlikte törenle acılacak 

Bu suretle Karadeniz, Akdenizle 
bir kerre daha birleşmiş oluyor 

Ar,kara : 27 ( A. A. ) -

Bugün saat 10 u 48 geçe ırmak 
filyos hattıoıu yapılışı bitiıilmiş

tir . Bu suretle Karadeniz; Ak 
deni:-.e bir defa daha bağlan

mış oluyor . Memleketin kö· 

miir yolu olmak itibariyle bu 
yük bir önemi haiz olan bü 

hattın açılma töreni, Cumhuri

yııt Bayromınılao sonra ecıla 

cak olan Fevzipıışa Diyarbekir 

ve A{yon - Karakuyu hatları 
ile birlikte yapılacaktır . 

Hayındırlık bakaıılığıoıo gös 
teıdiği ço~ sıkı plaka ve bazı 
memur ve müteahh!dlerio bu 

Atatürk heykeli 

Yarın büyük bir törenle 
açılacak 

1 - Açma töreni Teşrinievvelin 
otuzuncu günü saat on buçukta başli

yacaktır. 

2 - Törende bulunacaklar. 
A - Bir süel müfreze 
B - Bir Jandarma kıt'ası 
C - Bir Polis kıt'ası 
D - Subaylar ve işyarlar 
E - Okul talebeleri 
[ Kız lisesi, Erkek lisesi, erkek 

öğretmen okulu, tarım okulu, orta le· 
cim okulu, orta okul, ilk okullardan 
onar delege.] 

F - Ulusal kurumlar : 
[ Kızılay, çocuk esirgeme, Türk 

kültiir, ulusal artırma ve ekonomi, dok· 
torlar odası, Türk hava kıuumu, iğci! 

savaşcılar, baro yön kurulları, Cumu· 
riyel Halk Partisi örgötü ocak, kamun 

•ve il yön kurulları, tecim okulu me
zunlan, Çukurova Spor_k';;lüpleri, - çif· 
çiler birliği, tarım, tecim odaları, borsa 
ve esnaf kurumları yön kurulları .. ) 

Ç - Adana şarındaki bütün Halk. 
H - Seyhan ilçelerinden çagrı

lacak olan uray ve parti başkanları 

[ veya bunların yerine gelecek dele· 
geler. ] 

- Gerisi ıiçıincıi say{ ada 

alaka ile mütenasip olarak ge· 

celi ve gündüzlü calışmaları ile 

hatların hu tııribde ikmaline 

muvaffak ol on muştur . 

Fılyos hattının ikmalinden 

bılk çok duygulanmış ve ma 

ballıode balk, memur ve mü· 

teahhidler büyük tez.burl..r ytı · 

parak sevioclerioı izhar etmış· 
leıdir . Hattııı ikmalini müjde

ley•n Bayındırlık muheodis(e. 
ıinio tel yazılarına karşı Ba

kanlıkdau kendilerine t•şekkiir 

ve takdirler yazıldığı haber a

lınmıştır 

Yağmur 

Dün sabahleyin hafif surette 

başlayan yağmur biraz şonra hızı 
ııı arllrmış Ve geç vakıa kadar ay· 

ni suretle devam etmiştir . Yeğ· 
murun ovaya ayni surette yağdığı 
zanotdiliyor . 

Yağmur yüzünden balk kür· 
siisfinde verilmesi kararlaştırılan 
SÖ}levlrr tamamile verilememiş, 

yalnız havanın nu dakika dinlen. 

ıne,.iodeu istifade iedilerek a~cak 
bir kaç söyl•v vrrilebiştir . 

,.B .. k.. , 
ugun u maç 

Pazar günü yapılan 

maçda üç sayile berabe
rekalfll:ış olan İstanbul 1 
spor - idman Yurdu ta-
kımları bugün öğleden 
sonra şehir stadyomun
da ikinci maçlarını yapa
caklardır. 



il E2 

Cumuriyet bayramı proğramı 

1 - Cumuriyct bayramı ka 

Dun gerrğine göre 28 iJk teırio 

öğlrden sonra ba~l•yıp 30 uncu 
rüoü akşamına kadar sürecektir. 

2 - Buna gfüe. Bayrnm ilk 
Teşrinin 28 oci Pazartesi günü 

s5at " 13 ,, d · saat külesiodeki 
vakıl düdüğünün çahomıısi ile baı
hyacektır . Bayramın başlaması- 1 
nı bi diıec k olan bu iş ! retle be· 
rahe bütüo fabrika düdükleri ve 

ıelıırd ki ntomo' i l \ e kamyon 
kornaları beş d:.kika sürmek üze . 

re çal c ktır . Bayramın başlao
gıcını Ş f' hrın her tarafıoa yaym•k 

üzere D} ıca davullar çıkarılacak· 
lir . 

3 - 1 k teşrinin 28 ci Pazar

tesi güuürıd ıı başJıyarak 30 akşa 

mm kadar sürect:k olan bayram ( 

güııleıiude b:.itün resmi dayıeler, t 

Curour yet Halk Partisi kurakla-

rı , Hnlkevi, spor kulübleıi, bü 
tüo okullar, müesseseler ve te

c·im evleri, bankalar, fabrikalar, 
dükkfrn, Evle r, Taşıt araçhrı \'e 

meydanlara ve caddelere kurula 
cak Taklar bayraklar ve yeşillik
ler, beyaz, kırmızı ko.delalar ile 

sü.dencce 'c gece bütün, mi na 
reler elekrrıklerle ışıklaodırıa

caktır . 

4 - Bu gün ve bayramın di 

ğer giinlerinde öğleden sonra be J 
lediye öoü, Kuruköprü ve Taşköp

rü meydaolamıda Cumuıiyet Halkı 
Partisi tarafından kurulacak halk 

kürsült:riııde , adlarını fiııceden 

parti baık•nlığıoa \ eya kü:sü 
komisyolarına blldirecrk olanlar 

tarafınd•o konf ranslar verile

cektir . 

5 - O gün 1 Bayramın birıo· 
ci gün& ak:.amı ] saat 19 da bele

dıye öoüode mabtap feoliklcri 
yapılacaktır . 

6 - Saat 20 de Halkevınde 
h'~yramla ilgili ve muzikli konfe

ranslar verılrcektir. Bu muzildi 

lconferanslar, liı:ıtkevioin Cumu

riyet Halk f'~u tiıi yeni evi ile be 
lediye önünde ve Kuruköpıü, Ata 

tüık Heykelleri meydanlarma ko 

Ji! caiı boporlörler ile yayılacak
tır . 

7 - Bu gece sut 1 20 ) de 
Erkek Liıesi, Namık Kemal oku

lund• çocuk babılar•na ve halka 

göıteritler verilecektir . 

29 Birinci Teşrin 

Sah günü 
8 - 29 Saı. · gönü Türkiye Cu 

murryeti adına İlbay tarefu:dan 

hükumet kurağınd• sut 8 den 

9 za kadar kabul töıeni y"pıla
caktıt . Kabul töreni proğıamı 
ayrıca bildrilecl"ktir . 

9 - Kabul löreninden sonra 
ilın en büyük ,buyurmanı olan İl 
bay , büyi.ık süel komutan ile bir

Jıkte geçit ıöreui >erine gidecek
tır . 

10 Geçit tö eııi, yeoi is-

t }Ona gi eu asfalt cadde üz.e
rinde g eçeo yıl yapı1uo yerde ola~ 
caktır . 

11 Geçit rür c nfode katı 
lac k ola n süel kıt'HI r, okullar, 

kurumlar v aaire kıokisınde gös
terilen ve fılanıalar lo işaıeıleı en 

yerlerde duracaklardır . 

C - Yed~k subaylar, jandar-
ma ve polis kıt'aları . 

D - İıcilH. 
E - Okullar . 

F - Spoıcular . 

G - UJusal kuıumlar ( Kızıl 
ay, Çocuk esirg.ame kurumu, U 
çalc, Türk külrür, Ulusal ekono

nomi, artırma ve esnaf kurumla 

il r hndi bayraklaril~ 1 
H - Köylü ve şehirli bütiin 

yn tdaşlar [ atlıliJr yayalardan son 
ra g<·çecc-k 1 

14 - Gt>çit IÖ reuio.. katıla· 
cak ve törene gireoler ile geçit 

y11pacak olan resmi .kurumlara 
bağlı olar.far resmi ve büyük üni

formalarınT giyerler , bütün yurt· 

da:.Jar da bu biiyük bayram gü
niicde en yeni v~ en temiz uru
balarırıı geyecekleıdir . 

15 - O gün 29 bırınci teşrin 
saat 12 d(' bayram oouı uoa 21 pa 
re top atılacaktır . 

16 - 29 Salı µünü saat 20 de 
sü r-1 kıt'alar , okullar, halk kurum 

ları , sporcular ve :ıalk tsrafıııdao 

fener alayı y p lacoktır Bu D~ay 

Halkevi ve büHim?.t kur ğı rn

sındaki c•ddcde toplanarak önde 

bando olduğu b"lde şr-bir geoel 
caddelerini dol.ı!ş.:ıcaktır . Alayın 
gidış ve idaHsini T. l. C l Çu

kurova bölgesi başi<anl ığı tRrafın

dan gösterilecek bir sporcu yapa

caktır . 

17 - Bu gün saat " 22 ,, de 

Cumuriyet Halk Partisi tarafın 
dao Halkcvir.dr özel çağrılanlara 
bir balo Lverilecektir · 

18 - Bu gece (saat 20 de Er
kek öğretmen okuluuda ) lııtJka 

göstnitler verılec. k ve bclecliye 

öoüode mııhtap şenlikleri yapı· 
lacoktır . 

30 Birinci Teşrin 
Çarşamba 

19 - Sani 10,30 da Atatürk 

adıoın •çılma töreni y1ıpılıcak
tır . Bu tören için bazırlanuı prog 
ram ayrıca Lildiril~cektir . 

20 - Saat 14 de ıporcıılar 
tarafından ıebir içinde bir göste

ri geZİ§İ yapılacak ve ondan son

ra ıaat 15 de şehir stadyomunda 

spor şenlikleri yapılacaktır . Bıı 

günün onuruna stadyomda giriş 
parası alınmıyaca\c.tır . 

21 - Bayramın üç gününde 

Atatürk nrııdıoın kuzay tarafında
ki çocuk bayram yerinde çocuk

lar için bAyram dolapları' salın

çaklar gibi cğlcnc .. lrr yapıl!lcak 
tır . 

Tacikistanda büyük 
deprem 

Bu güo alınan haberlere göre 

Tacikistandu ('l'oyil Dere) dağlık 
mıntakasında ılk Teşrinin aabab 

sekiziude kuvvtli lıir deprrm ol
muştur. 

Bundan bazı köyler tamameo 

yıkılmış, 50 d n fazla ir san yara· 
lanmıştır. 

Hın} a çayı köprüsü ydmı ş, tel 
g •ef, ıelefon müoas r betleri k !" sİI 
miştir. 

Büyük binalardan hükumet ev· 

leri, beslAhaoe, mrktep ve Taci

kistan tıcaret idaresi mağazaları 

incelf'omekte ve buralnrıo iL!·ası 

için tedb·rler nim makta ve ) ar
dımlar yapılmakta•hr. 

12 - S at 10 da İlbay ve ko 
mutan tö ı en nlanıoda yer almış 

olanların öaüod ·n veya arasın· 
dan gı>çerek her gurubun karşısın 
da durup bayramlarını kutlaya
caklar \e yerlerine dönecekler

dir . Hu od o sonı a muzika istik

lal marşım ve ondnn sonu da Cu· 

muriyctın onuncu yıldönümü mar 

tını çalacak ve mflrı:I r lıc:p hir 
ağızda söyienccektiı . 

,.. , 
Münür Nureddin 

arkadaşları 

12 - Marşların söyleoınesio
den sooro geçıt töreni başhya 
caktır . Bu töreo aş.ığıı.lalü sıra 
ya göre yapılac•ktır . 

A - Süel kıt'alar . 

---... ·-.......---
İdman Yurdu menfaatine 

Fevkalade Konser 

30 llkteşrln Çarşanba akşamı 

l'ilrk S6za 
Ü ?E!!2A 2 . 
llbaylıkda 
--·-------

Bugün yapılacak olan 
kabul türeni proğramıj 

1 - 29 İlk Ttşrin 935 Sa- I 
lı güoü saat 8 den 9 za kadar 

Hükumet konağında ve Vilayet 

.Makamıoda kabul töreoi yapı
lacaklir : 

,. 
Şiir: -

D Ut &12 

Güney yurtda 

Tunç Heykel __ .,... .. -
Kı§ıo Toroslarıoda ceylanlar, kurtlar geur .. 
Yaz gelince üstünde temiz bulutlar gezer . 
Burda yaşayanlarıo içiode bahar gezer 1 • 
Başlarında Atanın nur verdiai ıhk el ! . 

t9S5 
29 blriııcl teırlrı ,,_, 

= "1 Pazar ~ünkü rııaÇ 
ı Adan• 
lstanbul spor 3' 3 idman YurdU 

--- ı. ıol•"'' 
ı ·· ·de ta~• ·ık staubulun en guıı d jle J , 1 yur o JI 

1 dan lstanbul spor; · dyolll" 
P ·· - lıı· r stıı "' de maçı az r gu;JU şr . . c;rtıli 

ıki bin kadnr bir ıeyırCl ~,ıdı · 
·· ·· berabere tJIO 

yaptı ve uç uçe ı B•f . 
2 - r e§rifat, Heyeti Vt kile 

kararına dRyaoao öğrrneğe gö

' e aşağıdaki sırayı takib "de· 
cektır . 

• 
Erlerinin günt"-fleD kızıldır yanakları .. 

M•ça sut üçte bake~e b•tl•.,.tı: 
idaresi alımda şu suret , r-· 

İstnnbuf spor 'ı. 0 

1 - VıJayette bulunan Sıy
lavlar . 

Taşları toprak yapar nasırlı ayakları . 
Bunlara keder vermez 8açlarıoıo akları, 
Gözlerinden yaş ak!la, siler dağdan esen yel ! 

"•d 
Osman b"b }e . Sa ı ,, 111 

Sami (lrb 

2 - Toplu halde Tümkomu
lanı ve jandarma heyeti . 

3 - Vilayette bulunan Ve
kAlet Müfettişleri . 

4 - Vilfiyet Adlıy~ T ~ıki 
Jatı llatkanJarı . 

5 - Maliyeye Bağlı daire
ler Başkanları, İnhisarJar Baş 
direktör ve Dire"-törleri, Tapu 
\'e Evkaf Direktörleri . 

6 - İdare heyeti auları, 
Dalıilıye Daıre Bıışkaolerı . 

1 
1 

• 
lçiode bir ülkü var, gittikçe geni§leyen , 
Yakıcı bir güneştir kanlarına İ§liyeu. ... 
Bir &\'UÇ topr11gıaı milyona degişmiyeo 
Ulu kabramaolarla doludur bu üolil il 1 •. 

• 
Bunlanu hayatmda do~u nr, yoklur batı .. 
Kişnedi on altı yıl önce dağlardan atı 1 
Bir eavaşıo sonunda kurdular bu hayatı 
Bir ülke yarattılar ceonr.tten daha giiZf'~I ! .. . "' 

* 

Sami Hasan '}c'f~ 
Nihat lsmAil Ş oasi 5,tıb 

İdman Yurdll 

Hasan zeyorl ı 
Haydar Ad 

Cııbit Kemal f Ed P 
Kadri f{ fik Faruk MuzıJf ;~,,.rıd• 

Paray ı misafır tak•ıtl . e •' 
•• A •• c:ı· ıehf tr•0 ,,ı 

ve nııgarı ,,guoe:.r• ıoııı> 

dalar . Oyuc. başlodığı 18b.tıııde0 
"k cı .. el sdir takımlarla cekoı b O' 

7 - Maaı if Müdür ve mc
murlariyle lıüıiln m~kıepler Mü
dür ve foallimleri . 

B -N fıa Müdürü, Su işleri 
Müdürü, Post telğıaf ve t~le-

Bir habııdır Toro~lar, bir anadır Akdeniz; 
Bu iki glir vıırlığın yarattıttı t·rleriz .. 
Ülkiimüze varamazsak dağları da ekeriz 
Yolumuza çıkamaz, ne uçurum, ne de tıel ! .. 

* 

bizimkilere: faik olduğıJ 11el•'" 
heJii oJdu . k15a ve atak 1I, f~ 

1 
oynayan misafir oyuııcll rke ıtf' 
kale"i için büyük bir teb: ı•"'/ 
kil ediyorlurdı . faka d• ıÇ 
gt çdikçe Yurt takınııoın b•fı1df 
dığı ve mukabil akıular•. IJIİ ~ 
görülüyordu , OyuouD yı• sert bil 
şinci dakikasında sold•" 1,cı I• 
akın yapan Yurt oyuacıJ .0dılel' 

foil B.şmü dür ve Müdürleri · 

9 - Zi na t, Ormaa, Bayhır1 
10 - Ticaret, Z1raat Odala

rı heyeti, Boraa Komiseri ve U 
mumi katibi . 

Alnımız pamuktan ak: kalbimiz günden sıcak ! . 
llu yt•§İI yurdumuzdan bir altın fışkıracak ! 
Bitmiyen gücümüzü tarihe haykıracak 

Bu gün altın ovaya dikilen tunçtan heykel 1 •• 

l 1 -- Silıbiye Mürl Oı ü, Sit 
ma, Trabum, Mücadele reis e . i • 

12 - Gumhuriyet Halk par· 
tisi Başkanı ve heyeti, Şarboy 
ve beyeti Vıliyet Müftüsü, U· 
mumi Meclis azası. Encümen 

azası, Kızılay ve Çocuk uirge· 
m~, llültür Kurulları, öiret

meoler bidıği, Çukurova İd
man birliği, spor teşkilatı ve Ga 
zetecıleı 

13 - llaDkalar, ~imendöfer, 
Şirketler, Fabrikalar müdür ve 

mümessilleri tBoaf cemiyetleri 

ve isteyen yurddatlar . 

14 - Vilayett~ bulunan Kon 
soloslar 

15 - Merasim başlamadan 
evvel ve merasim sırr.ımda Hü· 
kômct konağı öoiinde bir kıta 
Polis ve bir kıt• jandarma bu· 

lunacak ve seliim resmi yapıla
cakdır . Bu sırada muzika ça 
lacaktır . 

16 - Merasiı.nde giyilecek 

elbise : Talimatnameye göre t"f 

rifata dahil Müıkiye memurlan 
nın ı eisleri fıak, Siyah ydek, 

Beyaz Boyuobağı, [ bu elbise yok

sa bu senf!yc mahsus olmak ü
zere Rediogst ve jaket etay gi
yeceklerdir . ] 

17 - Mera si .ıı sonunda, Ve
li, Mülkiye memurlarının daire 

reisleıi tümkomu:anlığa iadei 
ziyaret edeceklerdir . 

1 18 - · Kimseye davetiye gön-
deıilın,.dığinden itbu tebliğ da· 
vdiye sayılacaktır . 

19 - Vilayddc yapılacak 
merasıındc Muhaıebei Husuıiye 
Müdürü Basan, teşrifat memur. 
luğu yapac~kdır . 

~~-------·.-.------~--
Yeni Atanamalr 

- == 
__ ,.Si_. - mı 

Köylerde Kutlama 
Proğramı 

- Bütün köyler birinci tetrinin 
28 ci Pazartesi gıinü her eve ve köy
ün iÖze çarpacak yerlerine bayriklar 
asacaklan gibi Fırka ocak binalannı 
ve okuJ bulunan köylerde okulları 

yapraklarla ve yeşilliklerle sösliyecek· 
lerdir. 

Bayram günlerinde her köylü en 
eyi ve en temiz urubalarmı g-eyecek· 
!erdir. 

2 - Bayram birinci te,rinin 28 ci 
Pazartesi günü saat 13 te bqlayaca• 
ıından bayramı yapmak için bu saatte 
Davullar çalmacakhr. 

3 - Bayram geceleri köy mey
danlannda ateşler yakılacak ve köy 
odalan, okullar fenerlerle ışıkıandınla· 
cakbr. 

'4 - Bayram günlerinde köylerde 
Güreş, Cirit ve milli oyunlar aibi şen· 
likler yapılacakbr. 

S - 29 Birinci teşrin Salı gÜ\)Ün· 
de köylerde köy muallimleri tarafından 
Cumuriyeün ilAm sebebi, millet ve 
memlekete yaptıtı eylikler ve manası 
hakkında köylüyü toplayarak mey
danlıklarda konferanslar verilecektir. 

6 - Bayram birinci teşrinin 30 cu 
Çarşamba akşamına kadar sürecetin· 
den bu üç gün içinde yukarıda ya
zılan süslemeler kalacak ve bayram 
şenlikleri eksilti)miyecektir. 

7 - Her köy ihtiyar hey'eti bu 
şenlikleri bayranaa yakıfacak biçimde 
yapdırmak üzre lazım ıelen şeyleri 

önceden hazırlayacaklar ve şehirde 
29 teşrin bayram geçit törenine katıl
mak üzre çıkarabildikleri kadar eyi 
geyinmiş köylüleri güzel takımlanmış 
atlarla 28 birinci teşrinde tehire gön· 

1 

dereceklerdir . 
8 - Köylülerden istenilen bütün 

ı bayram günlerinde ve Ata Türk hey
kelinin açılış giinü olan birinci teş· 
rin 30 cu Çarşamba gününde şehre 
gelmeleri ve temiz urubalarile törene 
katılmaları eyi olur. 

--
Osmaniye Orman 

mühendisliği 

Osmeniye İlçeAİ Finans gelir 

yazganlıgıııa terfian teblii i~ · 
arlarıııdaıı .Mustafa, İlbıylık ev· 

rak dagitına i:.:yarlıgıoa Sırıaçta 
fazla numara almış Ali Rıza, 
Şubt tehi ğ "şyadiğına da Çiç .. k 

dağı labsiJdarl ğmdan açıkta kalan/ 

ALrn t Gü ışık ııtanmışlardır. 

Osmaniye f lçtsiude ynıiden 
kurulao Ormao Mübeodisliğioe 

Seksen beş lira ücrelle 934 -
935 yılı mezunlarından Mehmet 

atanm şhr -· 
Acele sallık ev 

B• b 0 kli kil se sokağında şimdi "biçkı yurdu• nun itıticarıııda hu-

11111011 eskiden ııııırhum doktor S<ılitı Yusuf ailc~inin oturdu<,.u ev acf'le o 
satlıktw ~lıırac •ıt : Atlano.'Ja Bekik.ı fdbı ikrısında Rıza Sahh. 

Taha Toros 

Londra mektubu : 

Sivil tayyarecilik 
~'•YSSt .. 

Geç.-n yıl , acun hava yollarına 
yirmi bin mil eklf'miştir . 

Tüm yolu 51390 olan İngiltere 
aeuoda iluocilıği almııtır . 

Birinci 50800 mil ıle birle§İlc 

Amerik11dır . 1934 uçak yıllığı bü

yük Britanya hıvacıhğı üıtüoe 
Önemli rakamlar veriyor . 

Sivil uçaklar ( 1933 ) yılına 
bakınca 116 sayı aıtmıttır . 

1: 34 de sivil uç.klar eayısı 

708 eder . Bunların 329 u rekor 

kızıomıştır . İleri açılıt çok atıl
gandır , 

Hava yolculuğunun ertma11 

llzerine günden ıüne uçak yayımı 
ısmarlımaları artmaktadır . 

Bir yandın da daha güclü , 

daha uyiun ye daha büyük uçak· 
lar istenmektedir. 

Şimdi amaç İ§letme parasını 
artırmadan hızı artırmaktadır . 

Bu ereve varmak için uçak 

yılın iki türlü dön~me yolu glh 
teriyor . Biri y•ğ tükenimidir . 

Tulu§ma korkusu az olan ve 

ötekinden ucuz olan ağır yağ Le· 
ğenilir . Motörleıde ona göre 
yapılır . 

Bu motörlr re yeni soy bir kar

boratör konuyor . Motör ığır!ığı· 
ııı artırmadan yüzde ~5 artık kuv
vd de elde edilmiıtir . 

H•va yolu tecimi de artmak· 

tadır · 1934 yılında hava postala 

rı122 toD ( Pltı milyoo sayı ) mek
tup taşımı~tır . B..; bir yıl ÖnCt! 
( 95 ) lO.-ı iui . 

Posh pı.k tl..:ıi d~ ( 74 ) ton 
dur . 

1933 de uçak verimi 1,921,102 
logiliz lirasıdır. 

1930 daob·ri bu en büyük 
rakamdır • 

Geçen yıl sonunda birleıilc 

Ametikada deniz , kara uçak 

durak alanı sayısı;{ 90 ) idi . 

Hıtva s~rvisi ra<lvosu bir yılda 
yüzde 50 artmıştı . 

Gök gözetlemesi durağı da 

çok işe yarıyordu. Bir yılda 5,998 
rapor vermiıti . 

1934 nibayetiode 14 uç~k ku 
lübü sayılmı§tar . 

Sivil uçak mektt plerinde yir
.ni soy ulusu 130 öğretmen ders 
veri)'Or . 

tanlml spor kalesine kad•:, '. 'l'ı 
Kadri güzel bir orta Y'~ ,dıı' ~ 
Farukde. pla1e bir şut. ;yıJO t• 
tanbnl spora ilk golu · b'11 ı,a' 
rarıbaşladığı zaman lstıP 

111
,s k' 

yine kısa paslarla Yur::.~ b"' 
lrsiac inmeğe ve muh• 111tsf'.. 
bertiği temin t.tmete ·çı y11ıl 

k 111 r· lardı . Buna mu a 0 11Y" 
battı da çok enerjık oY fır"' 

1 ·oe .A 
Kartı taraf mubaciDJ erı fdlP"',oı 
vermiyordu . Bu ııraddıJ . 
Yurduna bir korner ol ~~ıı-
açık Nihat aüzd bir koroe;" b'" 
Sağıçleri bir kafa vurut111 ,-;;' 
berliii temin etti . Bir•:, 1,p' 
misafirlerimiz bir gol dı_ çıil-'~ 
rak 2-1 Galip vaziyet~ ge ~ 

k•OJ' " Bundan eoau Yurt tab 11 ..0 
bir oyun oyoamaia fe 

11 "'~ 
siri olarak da İstanbul •P f ~ 
lesi sıkışmağı baıladı "'e ~tır~' 
raftao ortalanan top• İ: f •~ 
Hasan kafa vurmak is~et İelff 

top bir fasıla ile keoch k• j~İ r' 
girdi . Bundan sonra he~ le 1 ~ 
kımın mütekabil 1tkıol•11Y ~jıll' 

1 ki" . 
ti ve haftayım beraber 1 aıe" 

İkinci devrede oyu" ıı>rO'ıl' 
e r 

zin bir ft- kilde cereyPP .
9
,f r • 

başl.dı . Yurt enerjik· "' 1

1 .ıı ~' 
O ti o JJ ı.1t' 

teknik oynuyorlar . Y ,1111·. 
bt ,, 

ziyette yarıyı buldu .,,. t:ıı' 

f 1 ' ~-devam c di yo r . M sa 1 5ıı 

daha lıaki. 11 oynıı} o la~ · 81ıı~'t 
wımiyetleı irıio 5emeret•% e'"' 1 
rı üçüncü bir golle isbııt )ıl' 

d 00111 .ıı'' oldular . Bu gol erı s S t"~ . 
takımı tamamen aı_:ıld! · bıo?lll ~ 
soldan akrnlar y a pıııag~ 

0 
ti~ ı 

Edibin çok güzel t)lf fst•"bf 
Refik bir k fa vuruşu~k bl1 

1 keıJl ı' kalesioc att ı . Fakat ıa 0.,ıı 

lü saymadJ. "Üfsayid,, btJ ,:ıP 1ı kasından tekrar biı" ?k ıt, ~,e 
yurd muhacimlezi mıss . .' ~rdıJ ~ı 
bü}·ük bir tehlikeye dllf .,ıı 1 

v d rİ ıor ı 
Faruk ayagrn..ı geçır ıg . i t ( 
bir vuruşla \ ~ ber~ b rl•~ 0 , ~ıJ' 

. 1 bıılsP ~ı etmek f'uretı l e stno ~ r' 
sioe tıktı ve oyunda b 11 ;,b' 
bir netice alınmadall bt ~' 
b. . "~ 
ıttı. . k bi' 8' 

lstanbulspor tekoJ 1 Jıi· 1f ··ıe 0 

<•yoayor. defansl arı g.tı 
1
,,i • 

na mukabil muhacıdJ f 
hiç birındc şut yok. ;~i ',ı 

Bizim takıma gelirıcto:ııı"''f İ 
ılao beri bir dafa olsıı 11ç.1ıtıjl11ı,ıı· 
Lir ekıcrıiz yapmadı .,~ ,ıı 
salardı, daha iyi hir .,eti '' 
lırlerdi • ;ceJe O 

Mama fi aldıkları oe~ ..,e" 1 . 
lışmamı~ olmalarına rıl ~ti'' 
zeldir. ıerd' 

B - İğc•I :kahramıınlar, ilıti 
yır gıoziltr \C şrhir anaları . 

Alsaray slnemasıudcı 
1
_

6 6055 
__ .._ ____ ...__.., ___ &~&~Wi!--S--..-~UUSe9~ --~·&•&•-·•--111mıılil ........ !1".9llJI!! ....................... .. 

Son on yıl içinde mr88fe 6ç 

kaı ve yiik t•§•m~ reeli kat art· 
rnı~ıır • 

Her iki takımıde gö
9 tfır• 11' 

~ ,, fi 
temjz oyunda9 <lol:ı ) 1 uort 

M· 
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~elıır Dayakları 
,, . . 
k ilk okullar 
: ~ros ______ _ 

l& 
1 
~ bakanhkdan 

10 ) '9a gönderildi 
dı: okulları .. w k d 

n '-·· o ogretmeo a ro 
llJlt"" ?, g·· Ur ba~:anlığnıdan İl 
k OoderiJuıiştir. 
ad, od ... y l . d w. • • }eo. .. er en egışllı ı -

0 ~ 1 •ttJnau öğretmenlere 
ı~ ertesi K··ıt.. d' l .. tr,f u ur ıre (~o · -

ıeı~ııdan tebliğat :yapılacak 
~~i enler •y baştndan itiba 
tirıi a~~udıkları yerlerde ö 

ol go, ceklerdir. 
ip ş 
dı ar Kurulu -....... 
· ~ l\nruıu 1 İk' · T · 

~ull:ı • ıncı cşrıo 

eıJ ı~ 11 
.. günü saat 14 de lop 

e i~ndeliğindl! bulunan 
' uı · u erıode müzakereler· 
·ıacakd . ır . 

1

~nliği 
•,o ~İ~ Vali • J'v• H 
ı '\-y mu11vıo ıgın~ eo 
1jt ı ~u~~kaınt Emin Refikın 
bt Sek tasdikten çıkmış· 
bi' 
ıs ~tehlikesini bilen-

ler için 
' ----ı~· v~ t b . 

d ~, ~k ,. e lıkcsini bilen üyelere 
ıc "'ık U~cre hava kurumu ge 
()ot ı etı t 
r ~llıı •ıafı ndao şehrimiz 
~· t~11~ın~na kafi mikdard ıı 

~ıiı etılecek n bunlıır üyc
~i~Cektir . 

'-..... Ulmanı geldi 
1-ltik~ 

~~l .1rnanı Ethem, Şeh· 
llııştir . 

Okullarda 
8u akşam iki müsame-

1 
re verilecek · 

Naaukkemsl ve Gazipaşa okul 
larında hu akşam saat 20,30 da 
öğrenici aoa ve babalarma mah
sus olmak üzere ıniisamereler ve
rilecektir . 

Finans ispekteri gitti 

Bir müddetteoberi Şehrimizde 
bulunmakta olan Finacs Bakae· 
lığı İspekterlerindeo Nedim Gök 
m~n, Ankaraya gitmiştir . 

Erkek Lisesi Direk
törlüğünden : 

29-10-935 de ihale edılmek iize. 
re münakasaya konulan pansiyo
num uzun aşnğıdo cinsleri yazılı 

evrak ve Sl:lİrenin ihale günü Cu
muriyet bnyramıon tesadüf ettiğin
den 1 ikinci Teşrin 935 Cuma gü
nüne tehir ı· d • lmi~t'r . İsteklilerin 
bu günde saat 19 da Kültür Direk
törlüğünde 1oplanacak kuruma baş. 

vurmaları . 
Ekmek 34000 kilo 

lfoyuoeti 15000 .. 
Sade yağı 3500 ,. 
Şeker 6500 ,. 
Pirinç 5500 ,, 
z.,ytinyağı 2000 ,, 
Kuru fasulya 4500 
Sabuu J500 
Salça 1500 ,, 

Maden kömürü 85 ton 
~5~27-29--J 6035 

( Türk Sözii ) 

ikinci at koşusu 
yapıldı 

- :lirine sayfadan arian -
senesi zarfında 250 liradan fazla 
ikramiye kazanma maş yeı Ii, yarım 
kan Arap ve halis kan Arap at ve 
bsra)ara mahı:ıua olup ikramiyesi 
bi. inciye 130, ikinciye 50 ve üçün· 
cüye 20 lira ve mesafe 4000 
mette idi. 

Bu ooşuya on iki hayvan gir -
miı, birinciliği 2,28 dakikada 
Mersinli Halilin Maztiimu, ikinci
liği Fehmi Diokci oğlunun 
Meşkfi.k:csi ve üçüncülüğü Ceyhanlı ı 
Ha8aoıo Yıldırımı kazenmışt&r. 

ÖçLincü koşu {Handikap] 
Döıt ve daha yukıarı yaştaki 

yerli, yarım kao Arap ve halis kao 
A ap at ve kısraklara mahsus 
olup ikramiyesi bi· inciye 225, 
ikinciye 55 ve üçüncüye 20 lira 
olup mesafe 2800 metre idi. 

Bu koşnya yedi hayvan girmiş 
birinciliği 3 30 dakidada Yüzbaşı 
Kara Eminin l"' ecibi, ikinciliği 
Bozüyüklü Yıldızı velüçüncülüğü 
Gerdanlı Hüseyioiu Gümüşü ka
zanmıştır. 

Dördüncü koşu: 
Döı t ve daha yukarı yaştaki 

yerli, yaıım kan Arap ve halis 
kan Arap at ve kısraklara mah · 
sus olup ikramiyui birinciye 265 
liradan mada bu koşuya giren 
hayvan içio verilen duhuliye üc
retlerinin tutarı, ikinciye 55 ve 
üçüncüye 20 lıra olup muafesi 
3,500 metre idi. 

Bu koşuya rlokuz hayvan gir-
miş, birinciJiği 4,26 dakikada Is 
tanbullu Mahmedin İkinci Sedası, 
ikiacıliği Ç~murdan oğln Ahmet 
Cevdetin AICcylaoı ve üçüncülü 
ğü de Mersinli Halilio Mazlumu 
kazanmıştır. 

Bu koşuya girmek üzere ka 
yıdlı bulunan Ceyhanlı Ali oğlu 
Duranın Tufanı, yarış ve isJab en 
cümeni tarııfından satın alıomış 

olduğundan koşuya girmemiştır. 

Atatürk Heykeli 
- Birinci sayfadan artan -

2 - ilçe ve kamunlarla köylerden 
isteğile gelecek olanlar. 

3 - Birinci ve ikinci maddelerde 
yazılı olanlarla Adana urayı veAdada 
bulunan her türlü fabrikalar ve diğer 
endüstri evleri ve Bankalar adına~ birer 
çelenk getirilecektir. 

4 - Törene çağnlacak ve kendili
ğinden gelecek diğer kurumlar ve 
her kes de çelenk getirebilir. 

5 - Açım; bandonun çalacağı 

İstiklal marşından sonra bir söylevle 
Seyhan llbayı tarafından yapılacaktır. 

6 - Adana urayı ve Cumuriyet 
Halk partisi adlarına da birer söylev 
verilecektir. 

7 - Bir mektepli kız deyiş oku· 
yacaktır. 

8 - Bundan sonra Cumuriyct 
marşı söylenecek çelenkler yerlerine 
konacakhr. 

9 - Çelenklerin yerlerine konul
ması ile törene son verilmiş olacakbr. 

10 - Törene çağnlacak ve kendi· 
liğ"inden gelecek olanların duracaklan 
yerler bir kroki ile saptanacak ve top
lanma yeri işaretlenecektir. 

italyanlar taruza 
geçiyor 

- Birinci sayfadan artan 
Faşist fukıeı on millik bir yürü 
yUşden sonra bugiio Adımrsas 
"öyüne girmiştir . Habeşlerin 
oldukçıı mühim mukavemetine 
maruz kalan bu bareketio geoel 
hücum hazulıklarıodan birisi ol
duğu zannedilmektedır . 

Hava kuvvt tltıri bütün cephe 

boyunca büyük faaliyette hulun 

muştur . Mttgolo civarında müte · 
addit Habe ş karargablaıı bom
bardıman edtlmiştir . Keşif tay 
yarderi Sasabeuck mevkiine ka· 
dar jl,.riye doğru uçmuşlar ve gö· 
rüleu Habe~ kıtalau üz .. rine bir 
kaç Lomba .tmışlud,r . 

Meraki Mahmut vasiyetini tenfiz heyetinden: 
mPnkulün 

Movkii 

Derunukale 

Cennet Kııfirkron 

Bu dahi 

Dıı vutlar <la ml 

lncirlık 

incirlik 

Cenn~t 

V crayicisir 

Vera yıci:;ir 

Miktarl 
Tapucd 100 arşın ölçmede 

186,9 metre murabbaı 

No: 
258 

12 dönüm 2 evlek 202 

30 dönüm 203 

25 dönüm JO 

68 <lönüm 728 zira 154 

49 dönüm 155 

12 dönüm 2 evlek 156 

22 dönüm 2 uvlok 157 

65 dönüm 158 

Tarihi HuJuılu Tokdir olırnan kıymet 
(15.JO) lira ( yeıtiyüz 
ellişer lira takdir edi
len iki haneden iba
rettir. 

Eylftl 335 Sağı Artin iken hazineden ~fo· 
raki Mııhmuda geçen hane solu 
ve arkası Seyhan nehri önü 

taı ikiAm 

K sani 929 Gün Jo~usıı tarikiaın gü ı 
batısı Alicenin oğullu rı 
boyrazı Yusuf iken l\1t•ı&· 

delıer Jöııümü <30) 1 ıra 

Şubat 929 

T.•ıvvel 929 

T.ovvel 929 

T.evvel 929 

" 

ki Mahmut klblesi Ahmet 
Bün Jo<Tusu Abbas hoc:c\ o 13 hnr döııümii (30) » 
batısı yol bc•yrazı HaJıce 
iken Meraki zude Mahmut 
kıblesi Refıka iken Yusuf 

ve Hadice 
Gün Joau Karabet iken Sn 

t:> 

lıh batısı Yusuf oğlu iken 
Salih boyrazı dere kıblesi yol. 
Gün Joaüsü Artin iken huzıno 

" brıtısı Artin iken benzinci 
Mehmet boyrazı Ba~ılat <lfj· 

miryo1u kıblesi yol. 
Gün <loğ·usu Artin iken lıa7iııe 
batısı Artir. iker. Mehmet kıb

lesi Bağdat demiryoiu 
Gün doğusu tarikH\m gün ba
tısı Alicenin oğulları boyrazı 

Mehmet kıblesi Salih iken Me -
raki zade 

Beher dönümü 30 lira 

,, 20 • 

)) " (20) • 

(30) lira 

Gü o doğusu yol gün batısı Zey · Beher <lönüınü 
nep boyrazı fbrahim klblesi 15 lira 

Mehmet 
Beher dönümü 6 lira 

. ııf 
J ~" ,~~ ı, 
p or 

Gün doğusu Bedir iken Sü 
1eyman oğullan gün batısı 
Pazarbaşı iken Salı b Zeki ve 
Hilmi veresesi kıblı•si Sisli 
oğlu iken Akil boyrazı Ce-

"'ıL 
1 

~J' 

"' Vera) i 20 dünüm l 11 
mal efön<li verı·sesi 

T.~ani 929 Gün do~usu Abbas hocı ve 
Bedir.gün batısı yol boyrozı 
Knrtum oğlu ibrohim kıblesi 

, Salih iken Mer aki zııde Mah-

Beher Jönümü 30 
liraJır . 

~b trı mut tarlası. 
~~o ;'ki Vo miktarı ,.o diğer vasıfları yokarıda yazılı M •rı.ık l z ,, ıle Mahnıudn ait gayri meııkulll·r Ralı~:ı <;ıknrılmış olduğıınduıı tılip 
11 ~r h~5 l~·nıinııt akçı:ıs 11.! b.rlikte 2 K. evvel 935 pıızanesi günü saat 15 de belediye mezat SJ{onunJu ,\{.:rakl M.ıhmudun vusiyctiııi ten-

11 rıı/'etııııize müracaat eylcınderi ''C fazla nıa!Urnat ulmnk istiyenltrin münadi Hanifi s· avuşr-ı verilmi~ ul•ın artırıııu kağıtlarını gör
llut. 6053 

~avfa: 3 

-------------------~-------------------------------------

Asr' Sinemada 
26 Teşrini evvel cumartesi günü akşamından itibaren 

Ollaıek bal ası 
Kahkahalar kralı 

Stan Laurel-Oliver Hardi 

.- şeytan kardeş -.-~ 
f1lminde 

Ayrıca: Türkçe izahatll dünya havadisi 

pek yakında ~ 

meçbal doktor 
esrar,muamma, heyecan 

6039 

Zarnanımızın hiç şüphesiz en Akrobatik 
numerolar yapan aktörü 

( Harry Piel) dir 
ve filmlerinin en güzellerinden biris1 de 

( Zeblrli gaz çetesi) 
Filmid ı r. işte bu kıym,•tli nrtisıin büyiik bir ku .lret ve t'nl ·k ı-1adıle 

vücu•la getirildiği ve s ıyrnd·ırıleri h ·yecana siiriikliyecek olan hu ~·o~c 

kuvvetli eser • 

Yazlık sinemada 
bu akşamdan itibaren göst• ri!ml'ğe başlan9cnktır. Alma 111.~tı sö:diiılür. 

pek yakında : 

arışa çavuş 
FedakArlık ve kalıramanlıK tims1li hir us
kerin f vkalaJe moceraları. 

6043 

--------··-------------------~ 

Alsaray sineması 
bayranı ferefine iki fılm birden 

1 
jenni krahad 

ıltünıcssill 

Si/viya Sidney 

2 

Uçan kartallar 
llhimessill : 

Fredrik marş 

30 birinci TPşrin çnrşarııba akşamı saat 9 d:ı idman yurd·1 mt;ıı fııuti n 11 

Alsaray siııem.ısındd Münir Nureddin ve 
arkadaşlamının fevkaldll ıı kon-:~ri 

1 



31 Teşrinievvel günü Arsı ulusa 1 

Artırma günüdür , bu münasebetle : 

iş Bankası Çocuklar Arasında 
Bir Mlsabaka Açtı 

Her çocuk '' Artırma ,,hakkındaki düşüncesini 
on satırı geçmiyecek surette yazmalıdır 

Bu yazılar • 
• 

29 T· E v v e 1 t a r h n e k a d a r 

ŞUBESi iŞ BANKASı iSTANBUL 
adres ne gönderilmelid • 

ı r 

En iyi yazan çocuğa 100 lira mükafat veri
lecek,ikinciden itibaren 25 kişiye birer kum

bara hediye edilecektir. 

Mükafatlar 31 T eşrinievvelde dağıhlacakhr 

B e 1 e d i y e i 1 i n 1 a r ı ı Niğde ilbaylığı bayındırlık müdürlü-

t-----·---------- tünden: 
1- Hükfimet önünden başlıyıırak Taş köprü önünden Abidin paşu 

caddesile birleşen yol, Şarbaylık Fen işleri direktörlüğünde bulunan 
proje, şartnamesi ve keşfme göre şosadan parkeye çevrilecektir. 

2- Yola haşlamadan projesine göre kesilocek yerler kı>silecek ve 
yeniden şartnamesine göre yapıldıktan sonra yol projesi , zemine uy
durulacaktır . 

3- Bu işin para tutarı ( 6933, 10 ) kuruştur. 
4- Proje ile eklisi olan şartname, keşif ve tahlili fıat ccı.lvellerini 

görmek istiyenler her güu öğleden evvel saat ondan on ikiye kadar 
Fen i§leri direktörlüğüne baş vurabilirler. 

5 - lhali kapıılı zurfla , 22 - KAnun evvol - 935 salı günü öğleden 
ıonra saf\t on bel}te daimi encümende yaplacaktır. 

6- Muvakkat ttiminatı (520) Jiradır . 
7- İstekliler Nafia <lirektörlüklcrinden ihaleden bir gün evvelki tarihi 
şıyan bir ehliyetı fenniye veaıkasını Fen işleri direktörlüğünden tas

dık ettirerek daımi encümene gö...ıtermeğe mecburdurlar. 6018 
23-26-29-1 

Sebze halindeki kahve icara veriliyor 
Sebze hali üzerinde yeni yapılan kahvenin 3 l-Mayıs- 937 tarihine 

kadar olmak üzere on dokuz aylığı icara verilmek üzere açık artır
maya konulmuştur· iğreti tutum parası otuz liradır. 

ihalesi Teşrini suninin beşinci salt güııü snat on boşte b.Jlediye en
cümeninJe yapılacaktır . isteklıleriıı şartnnınHyı görmek i~·in her gıın 

yazı işleri kalemine vo ıhalıı günh ıte belı•d ıyo encüınerııne gelme! ri 
ılan olunur. 5996 17 - 22-26-29 

Kok kömürü ahnacak 
Belediyemiz n kışlık ihtiyacı olan yiı mi ton kok kömür ünün satın 

alınması ı:ıçık olarak ok8iltmeye konulmuştur . ihalesi Te~riııi sanioin 
12 inci salı günü saat on beşte belediye encümeniode yapılacaktır 

iğreti tutum parası yetmiş beş liradır. isteklilerin şartnamesini gör · 
mek üzere hor gün yazı işleri kalemine ve ihalo gunü de Daimi encü-
mene gelmelerı ilAn olunur.6042 26-29-2-5 

Semikok sobası ahnacak 
Belediye daire ve şüebatı için satın alınacak olan otuz dört adet 

Semikok sobası açık eksiltmeye konuımuştur. ihalesi Teşrini seninin 
12 inci salı hüoü saat on beşte belediye encümeninde yapılacaktır . iğ· 
eti tutuın parası yüz liradır. 

isteklilerin şartnamesini görmek iızAre her gün yuı itleri kalemine 
e ihale günü de daimi encümene gelmeleri ilAn olımur.6041 

26- 29 2-5 

1- Eksiltmeye konulan iş Niğde 
VilA.yeıi hükumet binası dahilinde 
merdiven döşemesi tamiri yeni çer
çive ve camakA.n , helAlAlara su 
isalesidir . Tapu kadastro daire· 
sinde Banko yapılacaktır. Keşif be· 
deli ( 3679 ) lira 4 kuruştur. 

2 - Bu işe aıt şartnameler şun
lardır 

A- Mukavele projesi. 

B- Nafıa işleri şeraiti umumi
yesi . 

C- Fenni ve hususi şartname. 
D- Eksiltme şartno mesi. 
E- Keşif cetveli. 
fı'- Proje. 

lstiyenler bu şartnameleri ve ev
rakı Niğde Nafıa müdüriyetinde 
görebilirler . 

3 - Eksiltme 22-10-935 ta
rihind"n 7- 11 - 935 perşembt.ı 
gönü soat 14 J6 N .r.a miidiirlü
günıio yupılııc•ııktır 

4- Fhılt·•·" kııpnlı Z••rf Uırnl.lc 
)·np.loC'aktır 

5- E~siltın··yc girı•lıilm k i~·iıı 

ist"'kl nin (:")51) liru t86) guru~ 11111-

vukktıt tıııııin ıt verıne .. i lt\z m 1ır 

b 'l'kl f mAktuplıırı yukarı ftı 

ı rüncii moJJedc yazılı suottarı lıir 

sıH.ıt evvel ne krıd:ır N!ıfıa müdür 

liığüne getirilerek ~ksiltme komis
yonu reisliğine makbuz muk.abi
linıle verilecektir . Posta ile gön 
derilecek mektuplar nihayet üçün

cii maddede yazılı saata kadar gel 
miş olması ve dış tarafının mühür 
mumu ile eyice kapadılmış olması 

lAzımdır. Postada olacak gecikme
ler ktıbnl edilmez.6040 

26-27- 29 

29 birinci teırln ~ 

Fabrikası mamulat. arasında Hesabını bilen ev Bayanlar.- ;şlerin• 
yarıyacak her şeyi bulabilirler 

Halis filtre 
Turan Zeytinyağı 

16,5 ' 5, 2 ve 1 
Kiloluk tenekeler 

Tur yağ·: Yemeklik yağlar. 

Ece : Temizleme tozu. 

1 u rsil : Çamaşır tozu. 

H • Sabunu evin bü · urma. tün işlerinıle kul. 

lanılabilir . 

b 1 küçük Banyo sa un arı:ve bü· 

yük. 

T raş sabunu ve 

kremi. 

Baronia: Güzellik yağı. ....----------------------------~ !Cenup viliyetleri için Acell 
tası ve deposu 

Rasih zade Biraderler 
Halefi: Rasih zade Fey=i : Adana P. K. 93 

1 Telgr. Adr. Rasih zade: Adana 
Telefon : 90 11-3'V 

------------------------

VilAyet daimi encüme· /------------,--------
ninden: h ı'tl 

Karaisalının Hamidiye köyünde 
Hususi idarenin malı bulunan ve 
beher döaümü yedi lira muham
men kıymetli ( 30 ) dönüm tarla 
( 46 ) parça olarak ayrı , ayrı mül-
kiyeti pe§in para ve açık artırma 
suretiyle satlığa \~ıkarılınıştır . is
tekli olanların yüzde yedi buçuk 

pey ak çel erile 19 - 11 - 935 Salı 
günü saat 10 da daimi encümene 
müracaatları . 

29-1-5-9 6054 

Çif çi fabrikası direktörlüğünden : 
Ftılırıko ı.ızda lıir h fıııdan ev

,."ı \'ı• sonra ~lısır p oıııuğıı btılll-

1 on ı·cnel tücc.ıı la ıırıız ta· ılıı ili\ ı 
r" 

ınıuızd:ın 3 Ü<· gii · ı z.ıı fıııd ı pa-
ııı 11kı..rı11 ı k o ı. ıı r ili .ı " 1 \"!! k ı! ıl r -

1111 varılır ı llcrinılt.!k ı koı;.ıııl r n tcs
~· llc-rı t r lı: bilinmiy· nlt r lc~:1 l>1..d1 r 

g-iın ·~· n on kuru~ urd•y ... olına

Müderris Doktor Raşit Ta S 

1"uğsavul 

Akıl, sinir bekillll 
srıııt 

Avrupa ve şarımızco tanınmış lloca doktor Raşh Tahsin ş 1 
gelmiş, eski sevgili muavinlerin,len Doktor Mazhor Esırnin Ordı.ı0"

1 

t t9rı 
nındaki evine inmiştir. 22 gün kalacaktır . Bnşvuracak haS ıı 

gün orada kabul ve tedavi etmektedir.6012 5- 10 / 

------

c· ğı ve tarihi tt-S\'ılleri b )İıH·n ko
t;nrılarınd1n tarihi tesçıld n itibn· . 
ren bır haftA znfında pamukla- · 
rını kalJırmaJıkları takJird-3 Borsa t' t!:i-i!::!::;!:=!ti.!~ 
ıı;zamnamesinin 82 inci maddesin· 
deki sarahat çevresinde hareket 5370 
ederek pamuklarını borsa marife-
tile sattırılacağı ve bununla bera-
ber yangındıın başka m bllarınJa 
zuhur edecek genel zazarlardan 
fabrikamız hiç bir suretle mesul 
olamıyacağı maluml ırı olmok üze. 
re ilan oluour.6037 26-27-29 

138 

a~O 
Umumi nı-şriys t o> 

M. Bakşı 

\dana Türk soz 1 

1 


