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Konya : 8 l özel ) - Konyaya 

utnyao trrolerin yolcuları ; katar 
daha istasyooa varmadan ve da· 
ha Selçuk devleti hatıralarının 

1 baidaı kurup oturduğu gölgelik 
lerio kenarını yalayıp silzülürkeu, 
mazinin yükü altında yorulup se
rilmiı hisıioi veren ıehrin Dıtüo· 
de , ( her yer !c rastladıkları için 
artık nazarı dikkati celp etmeyen 
minareler mllsteına ) , ıiloetleri 

ufk• dDten iki yOksek nokta gö· 
rürler : 

Devirleri kadar renkleri , 
maddeleri ve tekilleri de biribi
rinden ayrı olan ; fakat asıl , &111 

manaları itibarile birbirinden 
ayrılan , uzaklaıan iki nokta , 
iki anıt !. 

Siloetleri ufka dOıen bu iki 
noktanın biriıi tunc bir sembol , 
Atatürkün heykelidir . Öteki ; 
yemyeıil çinilerden yapılmış ko
caman bir kubbe, Mevlioanuı tür· 
be1idir • 

Kooyaya utrayaa trenlerin 
yolcuları kompartlmanlarının pea· 
cereleriodea dikkatle bakarlara., 
tunç• 1embullln yağız yibllnde , 
tarlada •rhk iyice geliımiı , eki
nini oytayaa , yabot ııoırda ıilib 

tlinde nöbet bekliyen Mehmetci
ğin - bu iki yurt çocuğu tipinin 
- yüzlerindeki manayı bulurlar . 
Tunc ıembulün yüzünde bu 
iki mana , birbirinden ayırt edi· 
lemiyecek ıekilde kaynagmııtır . 

'Şark kiri , bir kaidenin bey· 
nine 11aki mıhmuzile darbeler 
iodirmiı .. ve ; bir elinde lcılıncı
oın kabzı11nı ~akarken , öteki eli· 
le - bir kugu kuıu munİlliği ile 
beline doğru uzanan - buğday 
başağanı okıuyor .. 

Ve sonra , ti ileride , o yem
ye:şil kubbe .. 3 Türbedarını kıs· 
kandıracak bir uyuşuklukla müte· 
madiyen ağırlatıyor , mütemı· 
diyen olduğu yere çivileniyor .. 
Hüviyetinde dinamik biç bir zer
re bulunmayan mahruti yeıil kub· 
be , Mevlaoanıa türbesi 1 

Siloetleri ufka düşen bu iki 
yüksek noktanın aynhkları sade· 
ce devir ,• renk , ıekil , madde 
bakımından değildir . Onlar , 
asıl , bulundukları yer ve ifade 
ettikleri mana itibarile bir birle· 
rinden ayrılırlar . 

Konyaya utrayan trenl~rin 

yolcuları yollarını devam etsinler. 
Siziole artık şehirde dolaşalım : 

AtatOrkü , § ~ hrin bııladığı 
bir yerde görü11üoüz . Siıe te· 
bessüm etmez ; fakat dikkatle , 

1&nki bir ıey öğrenmek isteyen 
insanların dikkati ile bakar . 

Yüzünü medeniyet yoluna , 
y ıoi istasyon caddesine çevirmiı· 
tir • Uzakdan , sığ eli bir bujday 
baıağını okşuyor gibi görüuftyor -
du ; bayır, bu elde, daha ziyade, 
o buğdayı korumak isteyen bir 
hareket var. Neye karı• koruyor? 
belki de , yağmurunu luskanan 
tabiata karıı 1. 

Atatürkün gözleri medeni
yet yoluna bakıyor • Sağında er· 
kek liseai , ıoluada ilk öğretmen 
okulu tatbikat k11mı , ve arka tı 
rafda küçük , ıevimli bir park l 

Bu dekoru hatıranızda: tutun. 
Sizinle ıimdi-Mevlinaoın tlirbeıine 
gideceğiz. 

Bir cami , bir cami daha •. 
İki tarafına ; içinde nılınlar ve 
keçeden ıapkılar yıpılan dükkan 
ların ııralan dığı, oldukça dar ve 
bayii bozuk bir vol . K6çük bir 
meydanlık , ortaııoda silılllce bir 
ııdnvao • Şıdrıvanın keaannda-

- Gerisi ikinci sag(ada 

• 

im itte 
Uçak gecesi yaplldı 

İ2met 9 : (A A) kendi ıdlan
na bir uçak almaya kara veren ka
dınlarımız ıkıam bava kurumu 
menfaahna ıarbıy ParkiDta bir 
çak geceıi tertip etmiıleadır. Eğ
lece çok kalabalık ve ıiizel ol
muş, sabıhın ikisine kadar devam
etmittir. 

MuOlada tutun ürUnü 

Muğla : 8 ( A.A ) - Bu yılki 
tütün ürOnO iki milyon tahmin 
ediliyor. Ürün geçao yıllara göre 
daba az olmakla beraber daha ne 
fistir. 

Yunanistanda dastUrl
yalar yapılacak 

Ankara : 8 ( A.A ) - Yunan 
hükumeti iki sene zarf ıoda teılim 
edilmek şartile döı t deıtüriye in· 
şası için münak.sa açmııtır. 

Avusturyada tevkif 
adilen naziler 

Viyana : 8 (A.A) - Avuıturya 
polis karanıaJa bir oazi faaliyet 
merkezi bulmuı, bunlarin eleba
ııları ilç bunların Almanyıdaki 
teıkilat ile muhıberelerini temin 
eden Almıo general konsoloılu 
ia f4ekreterini yakalamıgtar. 

20 ilkteşrin - Pazar 
Genel Nüfus sayımı 

Bütiin soysal yücelikler 
nüfusla başarılır .. 

Başvekalet 

lsta tistik Umum Müdürlüğü 

Yar depranmasi oldu 
İzmir : 9 (A.A) - DDo ıabah 

ıaat dörde on k•la §iddetli, fı
kat devamsız bir drprenme olmuı· 
tur . Bu depreomeyi birbiri ardı 
sıra üç hafif deprenme daha takip 
etmittir. Hiç bir hHır olmamı§ · 
tır. 

lzmlrde satllan uzum 
va incirler 

lzmlr : 8 ( A.A ) - Bir hafta 
içinde lıeı kur\lıtın 18 kuruıa ka 
d1r 49927 çuval &züm ve d6rt bu
çuktan 18 kuruıa kadar 20628 çn 
v•I incir ıatalmıttır. 

Bolu panayırı açddı 

Bola : 8 (A.A) - Bolu p11ta· 
ym açılmiıtır . Bu mlbasebetle 
yıpılan pehlivan gDreılerinde Te 
kirdıilı : H&seyin knıomııtır. 
Bu ıy içinde Mudurnuda, Düzce
de de panayırlar açılacıktır. 

Polonyada rejim 
deGlttlriliyor 

V ar§Ova : 8 ( A.A ) - Yarın 
beıiaci Polonya diyeti nçimine 
mareıal Pilıadesldnin GlOmünden 
aonr• kabul edilen yeni ıisteme 
baıl•yacaktır. Mevcut siıtemler· 
den biç biriıinel benzemeyea bu 
siıteme müotehibler arasında 11-
kıydi uyaadırmııtar. 

Almanlar Amerikahlara 
· kızdllar 

Berlin: 8 ( A.A) - Brtmen 
iımindeki Alman translaotiğinin 
hareketi Hnllında NP.vyur~ta ya· 
pılan nümayiılere iştirak etmekle 
suçlu olanların muhakemeleri es
nasında hakim Bradiskinin söyle· 
diği sözleri Almanya aleyhinde 
tel, kki eden Alman hükumeti 
Amtrika hOkumrti nezdinde ke
sin proteıtod• bulunmuıtur. 

~--------··------------KUltUr inzibat meclisi 
Kültür inzibat meclisi düa öğ· 

leden ıonra İlbay Tevfik Hidi 
Bay111'in Baıkanlığında toplan· 
mı§ ve kararlar vermittir . 

Yazılı 

Kara gömlekler 
satihyor_ .. -·-.. Ar yılı değil, kir yılı,, diye 

bir söz vardır. Bu sözUn manasını 
iyice aalamiı olan Japon tecimer
leri, etraflarında olan bitene bak
madaa, para kaz•nmak için çare 
ar•ıtınyorı.,. japony• timdi de 

Mısıra Faıistlerinin giydikleri siyah 
gömleklerden göadermeğe bııla
mııtır . ı;Junların göğlislerinde 
.. yıgasın Duçe,, • 0Habeıistaa bi 
ıimdir,, ... vız gelir!,, gibi yazılar 
bulunmaktadır. Bu gömlekler üç 
lirete aatıldıta için gelen mallar 
Mııırdaki İtalyanlar tarafıodaa 
kapışllmaktadır. Japonlar iıin iyi 
gittijiai görünce Eritreyc de si· 
yab gömlekler g3ndermeğe kararl 
vermiılerdir. Donların fiatJ Muııra 
göre daha eklİktir. 

-- Havalarımız 1 
Düımın uçaklınmu tehdidi al

tındadır . Bundan kurtulmak için 
uçak kurumuna yardım gerektir. 

ON iKİNCi YIL - SAYI 3323 

Radyoda hir diyev 
ltalya propağanda ba~anı bütün dün· 

yaya . İtalyan kararının kesinliğini 
ateşli bir dille anlatt. • 

Napoli: 8 (A.A) - Bugün ö 
nemli asker sevkiyatı olmuıtur, 
bir Gener.I, 14, yar ıubay, 2865 
ıiy11b ıömlekli ve harp malzemeıi 
gönderilmittir. 

Adi1ababa : 8 (A.A) - Sefer• 
ber edilecek katıların hemen ya 
ruı şimdiden toplanmi yerlerine 
gitmişlerdır. Genel seferberlitin 
harp çıktıiında ilin edileceii bil
diriliyor. 

Roma : 8 (A.A) -- Cenene 
çalıımalarınıa bir Oçler kooferao 
ıı ile sonuçlanmasına mDtkülatla 
varılacaiı tahmin edilmektedir. 
Çüoldi İagiltereoin muvafakat e
deceti azami kootrolan İtalyanm 
istediti aeğari kontrol tılebındaD 
çok uzak olduğu eöyl~aiyor. •Po
poli ditaJya• Fraaıa ve logiltre 
oia ileri ıürdüiü kollaktif yardım 
formulünOn :moıkDJita artırmak
tan baıkı bir ıeye yaramıyıcağı 

ıöyleniyor, 

Pariı : 8 (A.B) - Gazeteler 
beıler komite1i kararının önemli 
ol•c•fıaı ıaylemittir. 

"Mıtea" götü§melerin keıia 
bir ıonuoca varmHına pek az ibti· 
mal veriyor. Gazete ltal1a loıilte 
renin Iraktaki V1Ziyetine benzer 
bir teklif yapılacığını fakat bu 
teklifin Mu11olioi tarafıodao red 
dedilecetini bildiriyor . 

Loadra : 8 (A A) - ltalyanan 

Habeıiıtında ki konsoloelarıaı 
geriye çekmit deyildir. 

Roma : 8 (A A) - Gön&llü 
yoz başııı olarak Eritrede bul• 
aan propağanda bakanı radyoda 
Amarikao uluıuna Habeı ltaly• 
an!aımaılıjının tarıbçeıioi anlat• 
taktan ıonra demiıtir ki: 
ltaJyanın Habeı iılerinikeıia olam 
kotarmak kararı geri alınmaz bir 
kararıdır. ve biç bir süretle d~ 
iiımi1ecektir. 

İtalya bunun için icap ederse 
en ıtır meıuliyeti üzerine alac•k
tar. ve kendiıini durdurmak lıte
yen en ıon baddide olH b&tün 
veıaiti ile karıı koymaya b•zırdar. 
Habetiıtanla barııcil bir elbirliği 
teıebbüsleri ebediyen kapan• 
mııtır. DOceden emir gelince H 

çetin !bir azimle harp edeceğiz 

lıkendeıye : 8 (A A> - Şim
di İıkeaderye limaaında 24 harp 
ve hHtane gemiıi bolnnmıktacLr. 
Bir ıüel üçık devamlı sBrette Is 
keaderiye civarında nöbet bekle· 
mekte ve Eblkir depoıunda ••· 
zaret etmektedir. Şehirde ve li 
manda tam bir sDkiin vard1r. 

Pari.a: 8 (A.A) - Uluılar 
ıosyete1inde İt.iyen - Habeı ıfi 
incelenirken İtalya tarafında• 
Habeşi.atana karıı harp ilin edil· 
meyPCP.iine dair M11UOlinin temi-

- Gerlıl üçüncü ayf adas -

Şamda dükkanlar kapandı. 
Halebde bir Ermeni Doktorun öldü· 

rülmesi sır olarak kaldı .. 

Suriye Vezirler ReisiTaceddin Marsil

hareket etti •• yadan Beruta 
Filittindeo gelen bir adamın 

anlattığına göre, orada İngilizle
rin 1Skeri faaliyeti güodao gline 
artmaktadır. 

Çarıılarda aaker kıt'alarına, 
top batarynlarıoa sık sık tesadiif 
ediliyor. Hayfa civuında Elkere· 
mil dağı tahkim edilmiş ve denize 
karıı toplar yerleıtieilmiştir. 

Halepte Doktor Babikya-
nın ölümü 

Hılepte geceleyin kapı8ı ça
lınarak, meçhul kimseler tarafın· 
dan sopa ve hançerle ağır surette 
yualanan Ermeni Doktor Babik
yaa, aldığı yaraların trsiriyle has 
tahanede ölmütlO. Yaraln ölOm 
döıeiindr, uğrndığı fellketin se
beplerini söylememiştir. Katiller 
mrıçhldur. 

Dillerdt" dolaıtığına göre, Dok 
tor Babikyan, Ermeni bi:kumeti 
kurmak hayali peıinde koıan 
gizli bir cemiyete kayidlı olup bu. 
güne kadar cemiyet para ile 
yardım ediyordu. Son zamanla
rında cemiyete karıı alaka11nı 
gevıetmlı ve pua yardımuu eıir· 
remeye bı111lamı1tı. Kendiıine ya
pılan ihtarlar fayda vermeditin
den bu cez6ya çarpılmııtar. 

Haatahanede, ıon dakikıya 
kadar kurtuluı Omidini muhıfazı 
ettiğiaden arkıdaşl1rını ele vere
cek beyanatta b\lluamamııtır. . 

Irakta tayyare istasyonu 
Irak - ilogiltere muahedeıi 

mucibince, İngilizler yeni bir tay· 
yare iıtasyonu kuracak ve borGakü 
Elhindi hıtaAyonuou fraka bıraka· 
caktar. 

İngiltere bllkômeti, (Sinniuib
ban) da yeni istaıyonlarını bitir· 
mek Oleredirler. Bir milyon di
nare yakın bir masrafla vücode 
getirilmiı olan bu ist11yoocJa bir 
çok bangalarla zabitler ve me
murlara mahsuı 2500 ev kurul 
muştur. 

İıtasyonun planı modern usul
lere uygun olarak hazırlanm]f, 
ağaları lnıiltereden getirilmiılir • 
Çok geçmeden burası Irak orta· 
sıoda bir ecnebi §ehri maozarası
dı alacaktır. 

İranlı talebeler 
İran - İngiz petrol ıirketi, 

kendi hesabına tahıilleriai yap· 
mak üzer (15) lrabla talebeyi Av
rupayı göndermiıtir. Talehelar 
Tahrandan ayrılmıılardır. 

Faşistlerle Mısırlılar 
arasında 

Maaeolininin iki oğla ile da
madını Habeıistan götllren vapur 
Portsait limanında Mısırın muh
telif ıehirle;inden ıeleo 1800 "a· 
dar Fagiıt İtalyan tarafından me
rasimle lrarıılanmııtır. 
- Gerisi üçüncü: say/ada -
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Finans kanunlan hangi 
saslar a göre değişecek? « Popolo d'halya "~Htesinde D plda'ı 

___ .... ,. ....... ___ _ Musolin~eaU~uoan ve bQtün kal ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yan basını tarafından iktibas edi- · 
len (-M.ia.kiıı .Avrupa ) hqlığı .al Birtav%ih 

~tinde yaptlacalı değişik 1 
ilkler hakkında gaz~telerde tür· 
il haberler çıkan finaos kanun
lara•ın alacağ'ı duruma ve yapılan 
iacelemeler etrafında yetkili çe. 
weafeıden a)dıillDIZ haberlere (Ö· 

re J•pılacak değitikliklerin esası 
ta••~ .,ptanınııtıı . 

ıefliği gibi vergilerle dotrudıa 
doğ'ruya ilgili olan oranlarımızla 
da temtı haliudedirler . 

tında ıu makale çıkmtttır: 
• Habet imperatoru Uluslar DUn ur.aya 

Sosyeteıi adına söz söyledi. Bazı 
İngiliz ga&eteleri bu ~i aak
letti. nu glbi alwaldıe her vakıt ol· 
duğu gibi , kendine müdafi 11üsü 
verenin .e\luile müdelaa -edilenin 
ki bu ~\e Ul.W" ~n.,i
d:r, duruoıu .er&JtlA~ böyqk bjr 

QVur11uler TQrkSliıUpzetesi•Ş· 

Değlılkllklerln esası nedir? 
Fiaını Bakaalıfı ylrllrlDlste 

olaa vergi kanunlarında yapıla
ca d.iitildilderde, ba UDUDla
rm Jierltilmeli mraamdı göıterdik 
llll tlaıamclan etinleaeıelr, mil· 
.. Ueften yau iliveler veya de
llti'rlllrleri eau olarak alll111t1r. 
Pd11•ık bonları bir 1a.daa k•n· 
dl elld blroları .araciyle yapar· 
ba öce 1•lar4u da ı•tirdiği ya· 

.... •••atari' yard içiadeyap
...... incele•e .jfeıdJeriyle •pa
llllbr. 

ffuırlaun projeler, biti• itıll· 
............ faydalanarak mlbllef-
..._ çok kolaJllldan ıÖlter•· 
eek fosaia .. ı ıtqa1acaktu • 

Maaaık bu ,.Pitimleri ve. 
.. lfılkllWeri :toplıJan projeleri, 
.__ .. ,.. ba dıvceeiade çıkar· 
-k IGI• ı..ı..aklı atıetmt1k· ... .,. 

Sayım verglılnln indirilmesi 
KöylBmllzfl ea çok ilıilenıdi· 

r•D ve memleket eervetinia en 
994imli bir kolu olıa hayvıacıh· 
jııppıp geliılmi bakımından çok 
lnnlli bir rol& olaa _.,,m ver· 
ti•in 6-erl.-clı iacedea ioc~ye 
•tr•ıılmıktadır . 

Vetgioin imkln niıbetinde u
cuslıdl111,u içia k~nan Uzeriade 
&lel ol,rak araıtırmalar J'9pı1mıt 

•• Uımınlar iocelemelerini hi· 
Urdikle1ia,den timdi ıehrlmizde· 
tllıler ve bütün kanunlar üzerin· 
ile 1'1rekll glıdü"lerl değl1lkllk

~.ıeri , yeniliWeri bildiren 
:,..., ..... a..1111..-ktadıılar. 

Bu rl.POrlar i_çin varidat ge
aal direktörlDjll ttüd bürolar 

Çete 
• 

Doğuya gidecek işyar/ar 
Doğuya gidtcek ve g6aderilen 

İfyarlara 1enideo bir zamıo me
selesi ve ayrıca para verilmesi 
hakkındaki yayıotılar •Bılaızdır . 
Baıbakanımız 11111et lnönü'aUn 
doğ'u geziıinde gördBğ6 ve dllzel
tllmrıi ıerekli olan noktala' bir 
yandan yapılacak yetrithn pro 
jeleriode öaemle gözöolnde ta
tal•ken ite JBDd.a dı fio ... it· 
1arlın•ın bu ~al darama l• ... · 
yacak ve ona ayak aJdaracak H· 
puitede olmaları 1atlıam11ur . 

Genç tıyarlar doğuya gön 
derlllgor : 

Bunun için finans eıtik oku
lunu bitiren genç fın .. ıctlarrmı
zın hepıi doinya g&aderilm.tde· 
tedlr • 

Bugln doğuda bot kafaa bir 
malmüdlrllp yoktur . 

Doğu illerindeki tfin.,.ı lfl9'
rinia bu yeni tedbirlen tam bir 
dtlzen içinde devam edeceline 
kelin olarak balcılmıktadır . 

Alınan tedbirler arHında faı 
la mohıbere1e meydaD vermeden 
itleri lc111ca ıoaaçlandırmak gibi 
esaılar bulun117or . 

Ankarada kurulacak dtv· 
let mahallesi 

Bazı gazeteltri11 rezdıkl•rtpın 
terıine olarak devlet mahalleai· 
nin kurulm .. ındflD vazgeçilınit de· 
ğildir . HDktlmet Ankaraaın ev 
btıbranını kökllnden kur\armaya 
karar verdiğinden bu ite ıid e
tüdlerin ıonucuaa dıyanarak pro 
jel.eri hazırlamaktacbr . 

Ankarada iıyulara verilmek
te olan devlet mahalleıl içla tim· 
diye kadar yıpılmıı olın önerge· 
terle bakanlıiın kendi araştırma· 
lan bir ıpreje halinde Kamutayı• 
.t.u devresine yetit\irj ... ti.,. p
htı lacıktar • 

- Ulus -

' g: 
@ .,., j! 

harbt 

nisbetsizlik vardır. 
« Uluslar Sosyetesi zamanın 

ihtarını dinltuek ilıOJ111rdi . Eğer 
dinleseydi gençleımiş ve halA ol
dptp 1DI1~• balqôRAıı Mk~ 
ba~ikatte olma4\flı mPıesses., ol ur 

du. Bugün öyle berbat bir vazi
yette bul onuyor ki ~aman geçtikte 
günün birinde her han$i bir Yam
yam kab~esini mndafa,sına arzı 

iftikar eJecek ve Avrupanın bir 
kıımı bu kabile reisini alkışlı ya· 
cak, elini 11kacak ve daha neler 
ıöjliJ8'8c diıpe lll(Üklauna aa&lı 
kalacekt,r • 

« Uluslar Soıyeteıinin haksız 
lıktJrdap, UVga_hlrJlap 4'Hgeçsıesi 
ve kendisıqe, ıA~n.a uJgun, ıgen~ 

Haldeki sebzeciler dlln birlik 
bir dilekce i.le ıarbıaylıia baıvu· 
rarak ıea,ze puarındı pamıiıkende 
aebze ıat ıldığından doları za ar 
gördllklerini ve .bueun laiae re· 
çilm,ıiDi iıtemiılerdir • 

Sebzeclleria bu iıtekleri uray· 
oa ••le•mel&htlir . 

İki fabrikatör 

Ellişer lira para 
cazeslyle cezalandılar 

Formüle aygırı un ~ıkardık. 
ları görtllen fabrikat6r !;alib ve 
cumhuriyet fabrikası Hhipleri 
elliter lira para cu11ile ceJ§llan
aırılmıtlardır . 

Karaoğlanl1da 
Bir"8dın dayaktan 

sonra lldU 
millet~io sözlerini §i\rqeaioe ve Karaoğlanh lcöyGntle Zeyneb 
ihtiJ~ını _.n'8tmaısnari111k4o ve- atltoda bir kadının kim oldukla
recek Adil ve bl3ıeri eıaıslar bulun· n belll .olmıyaa ademlır tarafın· 
maaı la:&tmgeldi,A'ioi, Cenevrede.pa- dan döjüldüğü .ve bu dayak IO· 

ra Te hodbinlik ıi1silei meratibi aucu olarak kadınıa öldiiü :haber 
yerine Avrupalılılt fijcr.joi sahte alınmıt •• t•bkibta baılanmıı· 
1Sulhoularıp attıkları ke,1~keftPD tır • 
k.,,ıarm,_k latiyen ınodern ve kuv
vetli millet ıilailei PMt~atibi koy
m~ ioaboUiğini sörlediğ~jz za· 
man ki~ ,kulak Hmadı . Hattı 
bazıları bizi budala telakki elti. 

« Halbuki bİE b•gütı Olanları 
daha o ~ ~ p.üştük. 
Bir hakem komisyonuna azAlık 
etm"k üzere ite yarar iki kişiyi 
tebaaları araatnda bulabilmekte 
güçlük çeken, esareti terviç eden 
bir memleket, e~er buna bir mem 
lekE"t denebilirse, münhasıran Ulus· 
lar Sosye,eıi .azasından olmak sı
fltı ile ltalya gibi bir millete dil 
uzatıyor. Bu bütün A .rapeya karşı 
da tevCıih oluompt yeai bir haP,
rettir. Sulhçu ~ylar splh Avrupa 
Habeş imparatorunun vesoyeti al 
bna girmekle müdaf~ edilmez. 

Altı&nncı --f»ara cezasile 
ottzalandllar 

Hamur ekm•k Y.•P•••k 11att&k
la11 •plıa•n fu,ı,nca :Amet Atl11 
Saf.vat v• ~e.çip oji,a ffaoa Ali 
ellioer, Ahmet diJI . Arif yirmi • 
be§, evlat otlu m.emet, Tetfik oğ' · 
lu Ahmet ve lllU8tefa ..otlu Ômer 
onar lira para cn81ilele cezalan 1 
dırıl....,ardır. 

Aze er bı• direktir 
yardımcısı ___ .,.._... 

İlimiz tekiller (İqbia•rlar) b .. 
di~kt6rl6iü fHciıımcdıjna ••Qlfl 
Sshri, Aydıadaa telaıimiae gel· 
mi§tir. 

, 

ltalyanların Habeşistana açacafı bir 

« Tak.ibolunacak yolu gös -
termiştik. BlJ8iin biz o yol üzerin
de yalnız baıımıza yürüyeceğiz • 
Şimdiki halde halıan mill11ti uzun 
tecrübesi ve ananevi vazifeıi dola· 
yıaile bflrbarlara olduğu kadar, 
kAtt söz'inü söylemek üzere ordu

Beyındırhk baknhGı 
levazım di'rekt6rNtOG 

harp, kendisini çok yıpratacaktır. 

•La ation Befge ,, gneteıinde 
lhlçibh aiel 1aııcılardan yarbay 
Re9eUe, muhtemel bir Habeı 
Miln bekkıada diyor ki: 

Afrikada bıılıyıcak olan m8 
eatlele7i anliyaltilmek içi• ıon 
rllJıllar laarbleri,te ı••el b.rp 
lllfiblae bakmak doğru [delildir. 
Bu micadeleyi ınlıyabilmek için 
Seur,ın Gol,4eki mabarebelerini 
ulet1a Tehislerit•I okumalıdır. 

Vekdle Sesk'ın kartalları 
Gol'de aHll Gol kabileleriyle 
brıılıfb iu İtalya da Habeıiı
tada yan beraber bir ulD1la kar 
p brpyı g.tecektir. Bu uziyette 
••vıffıklJıt, en kurnaı okuma•· 
dua alcl bulanlcalshr· 

Ş...u 4a 11•'1•QC1Umak lazım 
dır isi, ba gibi vaziyetlerde en 
•••-•I kuma••n, en çok o
._.., olaa defil, fftat daha si· 
pde , teminin kefeleri lr.eri.de 
t.ar f91>ar:. !: afak bOylk bitin 
.... rı rır haJ.\lsf ıataıını en iyi 
... ., eııl..ar. 

ltaJyaaı•....._ 9bucık o

:W, ~- ~t'i bir berM.tc ela-

~ JM~r , h.u.P tak.~ii· 
•io • ,_., t.'i olu laarpte 

.... d .......... diji•i• ··
Dl 7apmılıdır • ., &.ideaioi tat· 
dk .ıd~ ijı~ ff~ of11u 

ıu bidayette ku'i ve mühim ma
hiyette her ae•i hareketten 11kı
nacak ve mütecaviıi kendi ÜISÜ 

hareke1iad"a uzata çekecektir . 
Gol muharebelerinden ve bu· 

aa benzi yen diğer harplerden çı 
kan dersler ıaanlardır : 

Mfttemıdiy"• hBcamlar yapı
.ıak irtibat hatlaqoı harpalamik 
mümkün olduju .kadlır Gıkliyatı 
bHklP yaparak bunlarr müe~ett. 

ya kaydedilmektedir • 
• Biz bütün bu şeylerin atı~ı 

yukarı ıöyle biteceğine kauiiz: ya 
Uluslar Soıyetasi Adisababayo 
nakloklftatak , ye. Ha bet impera -
toru İpgiliz işçi partisine aza ya· 
zıl.ıcak ve yahut da, o zamana ka
tlar lngiliz işçi part\ai gözünü 
eçaraa, Londrada bir bayız mües
sesesine aH olacaktır . Bütün bun
lar muhtemel ıur~i b,llerdir .• 

etmek, yalaız kal"ıı k,\Jları eair mık keyJiJe\i iıe ancak büyük 
et~elr, bir kelime il•, t~cavllz e · miktarda &1ker belundurmalda 
den yerulun~ya kıclar, eiairle· kabil olabilir • .Bı İ8e •ütkll•tan 
ainciye kadar, za1ifle1iociye kı- yerini değ-ittirir, fakat enları kal-
dır yılna:ı ve mlte.ma4iyea Ç"'te dınaez. Çünkü o ••men da <' aı-
mubarebul yapmak • keri iaşe etmek Jkımdır. 

. Eğer ba11 gazetecilerin yaz · Uab8fiıt•tQıD hıl'atı kuTvetle-
dıkları gibi Habetistanın harp le - .,ioe kaqı yepıce~ı hareket , yor . 
TIZ.'11 ve ~ühic.ım•fı az iae , #>o guolukt,o , ııoak&ttn ve nihayet 
\arıda bir Carp·ı-. • bir mecburi- yeieten bitkin bir bale gelen kA-
yettir. Bu vasiyette iki taraf leva- tif aeyyah a.erinde sehir~ ve •i•io 
zım ve techiuta ua11ndaki farkm sinial•etin yaptıAa a..m11 hare 
H._betisten ale1hine Oldut11ou 1._D kdlir. 
netmek hştadır.Cüakij gate harbi, Habetiıtaa tarafı.Un mühim 
ne kolordul~la ne de m~~m bir HVkülc~yş h•iN• yt1pılmaı itfı, 
teclıizatla yapılan t>lr i,t\ir. denilebilir ~. harp halinde, uuao 
AnupaJı u~rlerden mürbk,p.p ve ytrucu bir müowle&e kar111ı•da 

bir ordu ilslüharekuinden yüzlerce kalıl'MtkJır • Bu m~dele , ltal-
kilometre içeri7e, YPl.a\JJ, ~cak 11 Y•Dlann aiı~ genitJe,jı ve 
vabfi aıımakalara geldi ıQÜ , ~er ilerleyiılerile b•h1•oek, 1-*at ha 
yer.wleo y11•la-bilir. k~ miitldlA& aowdaı , ıi&\ikge 

Baı ~otakayı ıaran Jıavaliyi faz1-hıt"ık tı1rltf.ile bJ1t göı&ue 
mütem.a.U MQ\lt ia•l .,al~lijfa tıat ·J cektir • 

Dayındırhk balcanlıjı gereç 
<levızam) direktörll Aıım Anka 
ıaala.- tebıimizı gelmiılerdır. 

SUkQtt Sözen 
İzinli olarak lıtaabQldı bu

lunmakta ol•n Terım Beokaıı 
Men&\&Cat fıbıikaıı J>irekliirD SD 
kuti S6zen , ıebrlmize d6omüı 
tllr . 

KecHrllde yetmur 

'*' KacMrlifle futa•• 4le kar11ık 
ilci t.aat kadar J•imur yığdığı 
bildirlloıiıtir • 

Bakır kablarını 
çaknışlar . 

Sku !iMie .,...da oturan 
arabacı M•met otlu, karakola b• 
vurır_tk ıflrflcll Kamil ve aeyiı 

Jlılminia evinden bakır kıblıranı 
,.ıarak kaçtıkl•w ıiMyet .et•ai 
Dzerine meıele incelenmeie bıı· 
lanmiıtır· ,.il 1 111--· ·-·-·il 1 1 1 .,., 

1 bu gece n&be"I 1 
1 Ecune 

T arauskapı ~ uada J 
Httlk er;ı.anetiJH-

riyat mUdUrlUğüne 

4 Eylit 935 ıglat.mec ve 3318 
aayıla gezeıenizin ikinci sayfa ve 
4,5 inci tehir d•ygulara slltu
nuııda '' buacla suçlu kim ? " 
altında " bir yurdda§ dUn kasap 
Hilinde ... eçle poliı terefıodao 
dövöldü ,, ı..kkınd-.ki 1•ı:ı ; ya
pılın tahkikata göre doğru olOJa
dığı ve bu yazıda bir maksat altın· 
da poliıin kanunsuz ve scbebıiz 
mtitecaviz vaziyetinde gösterildiği 
anla1ıldlğınd11n tavzihine liizô.m 
,ıaı lllmüştür : 

Devlet -itinde öoeınle tatbiki 
llzım ıelen 1704 . lu kaoun 
ahkamının mllkelleflerirıi kontrol 
etmek vazifesini alan polis Muı· 
tafa , gazeteatzde iımi geçen ka· 
eap lsmailia dükkanına diğer mü
e11eeeler fib'i mDr•caat ettifinde 
karıılaıhğı kaeap lımaildea tet 
kiki büvi7et makbuzunu. sormuı : 

- Ben bu dllkkinan ıahibi 
değılim. Kim olduğunu da bil 
mem ; baydi itine git • Beai .Dit§ 

gul etme . 
Cevabını alQJuı Ozeıiae poliı, 

iıi incelemıte mecbpr kalaacı 
lscnail tır,..ftndaa ılkljindea itil
mt k ve yere dllıürülmek suretiJ· 
le tecavüz v• laakeret g6ra1ü.ftür. 
Bu ftQi lccatlb k.arM .. aQda alil.fa· 
fa• v.-i7etini alın poliae tokat 
atm.k clrdini de ı&öa.ter.miıtir • 
Teıpadi~tltn ıkcnöz n~tiçeıinde 
11fatı reımiytyi taııyın zabita 
ıp;muıu pek t•bii olar.ak kanunua 
kııuıdiıiu '1erdiğı ealibiyeti kul· 
)anmak içi• ıililaından istüaoe 
edince 1Dütc.caviz , poliıin üze· 
riae aaldırAtW ve tecavüzüae .di · 
ğer kaaap eıoıfını da tahrik ed•· 
r~k karclflJIİnİ ve dijer üç flbtı 
da ttcavözüıae ittirik ettirm•ğe 
muvaffak olmuıtur . 

Talep ve bakkı kaDuni üıeri· 
n~ muayeneye -aevk .edile• tara
feyntleo yabaıı poJieio cl••P ve 
teaddiye maruı kaldıtı teıbit 
oluomuttnr · Alı.aıo vdikai ka 
nwıiyeler tahkikat evrakiyle 
kanun qıercliDe tevdi edirmittir • 
Mütecıvjzlerio aerheet bırakılma
ları İle maaumiyetleıiai ifbım et 
mez . Bununlı beraber iki kiıi 
ara1anda cereyan rden umulmıyan 
vaka anındı arkadıtınızıa bulun· 
maeıaa ihtimal olamıyacağındın 
mütec.avizlerio yalan beyanatı ile 
arkadaı•nızın gayri hakikat yau 
yazmaaını aebebiyet verilmiıtir . 
M•&buat lunuauDun maddei mab· 
ıu1111na tevfikan yarıDki çılcaa 

gazetenin ayni ıütununda dercini 
aayıı ile reca ederim • 

Emniyet t1üdü18 
B. Kataı 

Tnrksözll - Hadise olmuı· 
tur ve teeadüf ea orada buluuan 
bir arkadaı tarafından anlatılanı-
tır. 

Tavzih de kuap balında hadi
le 0J._d1 demiyor, bıd.ıae bık 
lımda p.pliı tahkikatına ıöre iza· 
hat veriyor. 

Gazetede çılcaa 1aziaın bıılığı 
hiç .Oi. ..... eeç İMlat .... iyeeek 
ıekilde •nbtit' . Bir kavgada iki 
l•rtfın ft ku1tuu olabilir ve blı 
oi-11 b•u.olı JDeııul olacak de 
tlliz. • 

lı kanuni mercilerindedir. 

Tabit ıerbeıt bırakılmak iki 
taıafın da maeumiyetini ifhım et· 
meı . Hadiırnia eıef deier ciheti 
poliıio de veltv bilmukabele te· 
cavüıe maruz kalmasıdır • 

Yazıdaki makıat ancak laflk6 
met ve zabıta otoıltedota koaan-

10 E 

Mevıt.tnanitl 
t-lirbssın'!! 
~ 

- Blrlnel •oyf aOaa t.41 ~· 
ki yalakdao , odun ,O bit ~ 
ıu ı-.iyor . Kart•P11~8..,t11 1t1·~ dıha! yan tarafa, bu ,Jill'flll'' 
alarak ıapıa • 'lir ~ ..,.. -~ 
laceeik bir 'IDİD9r-: ,,,... ... ~. 
metre solu geril'İll • İttt,.Jf.! .. 

yeeil tnrbeyi çinilerl••~ul• 
laklıiı ile kar~mııd• ·ailcl 1 

Yüzü yuvarlak çı .,pı Jt.. 
kcmulm.u.t ki , ku~~e ' ~ 
Jibt.rınlD bir ne• .ıa.e ~; 
Ve &ep11i11de '· ~uaU:'1' *" 
nilerio •lde)el'I ıle 
Hn elem Nr 1 . f!~ 

Me•lioauın t&rbe•'• flf1'";.,ı · 
mek üzere olduğu bir ... -;; 
ÔUOode , hemeD oo il 
ıinde Selimi ye camii ' •lr "-
11ca buc .. tı g6ı üaaıeJ•:,_.a. 
zarlık , ıotunda re ~ 
aık ~vler . ..U 

Tane sembolle ~bil ı 
uJı11nda ne tleMeÜı --~ ·-

Med .. a ; bü1ik 
bir eezitl• böyle btr,...""'•

91
-d··, : 

lci aaıtl.rca 6oc·e~g6 ~yd ·--"·-· 
" Binev in ney ,an ,,.;Jant' " 
Ezcadayiha ıikayet 

Diye ıızlanmıı ı. .e 
At•tilrldl bug&oii• _.aır-ıvn.ı 

neıli , gelecek biti';.~ 
bütüp yDzyıllar ; ~ 
v~ ıbutd•Y ~ Jlll, 

yola 6ze•iadıe, be::'.-
klı 1 kaideni•. dır 
dimdi~ bulacaklar .j. 

l "b" - ,, - uerler I' 1 

da ve blth diiO,.-
dedir • ı.J•• 

Mıvlloa ; f:,.0 
kitapla•i1le • F ·ı .;;-i 
hedi,.lıriyle , 1ei• j,IJ/M 
ve .ettai•ı kut•td' ...... 
leriyle fimtli a-ı e,; 
batnna -gömOlaall ·• ,
OQu , 1ediylz 11••J,.ıe1 
dır yattağı yerde .ak ,. 
mek isin ~af, 1 10

1 
dl 

kok.a loı dehi- 11 

luamdır 1 Jilll'.0 

Haydi bir•• ,ora;.. , 
Mkenio ka,...,..-~ 

bir odayı firlli}'O~ (,~ 
tad•, eame-kln ~ ı,rl , 
ait el y11111 ve cı~ır ., 
çok ıi\llü b&yOk r#!_ 
11 , var : Me.11,.a ~e 
Veledin ..,auııerı' 
Keo1rda bir _..,.. 
ufak tefek et"• ·• _.. 

"blır' 
türbe ve 111evlc91 ii~,,.. 
alabetle , h•yli •60 

rısı vır . Jd 
G4· il~n kap ntP ~ 

da dar, kOçik bi~ 
Ltte mevle•il•11• ttet' 
buradan giriliJO' · ~ 
dı da iıtemeli ı•:, ~ 
mıı bayii booer~ 

•• 
Bu gümiiı ılı•~ 

na ı•nce;iz · pe.11 
aad• 

bu lcepıuta ÖD •"'' 
niz . Umarım ki' •LjtllJ .. 

• • · kor• bay.Jetleri ıızı 

- dıılıll~ 
lcadiye mahalle• 

fabrikası kart1•10d:Oı> 
nio ıpab b'1luoaıı ~ Jıit 
rahbaı areayı h;;) ti" 
ten yapılmıt ~I ;iPI 
bedelli baMDID ... 

ra ve a~k arttrtll• 
karılnııştar. 

1 
rıo ıf 

iıtekli ol•0 ~ 
ıab gönü ıaa\ ter~ 
buçuk pey ako• '1";.'· 
mene müracaatlar•· 





Seyhan YilAyeti daimi Encümeninden: r 
(40) Lira maaşlı Ceyhan Hususi 

Muhasebe memur refikliği için bu 
ayın 23 üncü pazartesi günü müsa
baka imtihanı açılacaktır. 

lıtekli olanların mekt(\p şeha· 
detDamelerile evvelce memuriyette 
bulunmuı iıeler ilişiksiz mazbata
larını ve askerlikçe alAkaları ol
madığına dair vesikalarile sıhhat 
raporlarını alarak müsabaka günü 
ıaat onda VilAyet Hususi Muha
nbe müdürlü~ünde hazır bulun
maları bildirilir . 5818 

9-13-17-21 

Adana 3 Uncu icra me· 
murluğundan : 

Müflis pamuk ve nebati yağlar 
aanaJii Türk Anonim şirketine ait 
Belçikalılar fabrikasında mevcut 
beherine 30 kuruş kıymet taktir 
edilen ( 1057) adet haşa ve beheri 

( Tftrk saztı ) 

Tarsus American College 
Amerikan erkek lisesi 

Tedrisat 1 birioci teşrinde başlar . 
Tam devreli lise olduğu Kültür bakanlığınca tasdik edil-

miştir . 
Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur. Ticaretldersleri;vardır. 
Leyli ücret 220 lira, Nehari ücret 40 liradır. 
Fazla malftmat için Direktörlüğe müracaa(. 57'J.7 

16-20-22-8-10-13-15 

Doktor operatör Noman Bedri 

Doğum .ve kadın hastahkları birinci sınıf 
mütehassısı 

Eski Tıp fakültesi muallim muavinlerinden 
Hastaları her iÜn 9 dan beşe kadar Bazar başı Narinin evi karşısında 

husust muayeDehanesinde kabul eder.5698 
on beş kuruş kıymetinde( 1 1 12)adet l 9-30 
çuv~ff~herio~zkuruş kıyın~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 
linde ( l OO)adet harar 13-9 _ 935 
tarihine müaadif cama günü saat 
15 den J 7 ya kadar mahallinde 
açık artırma suretile satılncağm
dan alıcı olanlarrn muayyen gün ve 
ıaa\ta mezl.t- ·abrikada hazır bu_ 
lnaacak memura müracaat ttme
leri ilAn olunur.5819 

Adana sulh 1 ci H.hakimliğinden. 
lcadiye mahallesinden Mehmet 

kızı Saff13tin Şaban ve saire aleyh· 
terine açtığı izalei şüyu davasının 

Refika Recebin biçki yurdunda 
kayidlerinc başlan-• 

yenı sene 
mıştır. 

Bebekli kilise sokağındaki 
yurt binasına uğranması •• 

inhisarlar baş ~Müdürlülünden • 
Gerdan köyü merkez olmak 

üzere bunun çevresinde mevcut 

52 köy ve çiflikte tütün ve ıiğara
Jarımızı satmak üzere bir baş sa
tıcı arayoruz. Bu beş satıcıya ala. 
cağı mamulAtın satış bedelinden 
azami °!o 5 iskonto ( bunun üçte 
biri harp malulleri için tevkif olu· 

yitik senet 
Ali oğlu AbdoyA verdiğim 120 

liranın senedini kaybettim. Senedin 
yenisini ttldığımdan zayi olan se · 
nedin hükmü kalmadığım HAn 
ederim.5821 Kanarada kesici 

Ahmet 

ı-t::J Q. K i VE: 
llRAAT .. 
BANKA91 ... ~. 

.... 

" ı "' .... ... -. 

.....,_ -- ·-

yapılmakta olan duruşmasında müd
dea aleyhlerden olup lstanbulda 
Fatihte Ali Emiri sokağında 1 No. 
lu evde bulunan mütekait miruloy 
Kerim karısı iffet namıoa çıkarılan 
davetiye lff13tin gösterilen ııdrest e 
olmadığı ve nerede olduğu meç
hul bulunduğu şerhile bilil tebliğ 

iade kılındığından mahkemece ila
nen tebliğat if1&ına karar veril
miştir. Duruşma günü otan 2 -
10-935 çarıamba saat 9,45 de 
mahkemeye gelmesi veya bir ve
kil g6ndermeei lüzumu ilAn olu· 
nur.5817 

nur ) % 6 nakliye verilecektir. 
Mukabilinde her köyde teıkilAtı
mızı yapması, bu mıntnkarıın geçen 
seneki satııına göre asgari 19,000 
kilo satış taahhüdüne girmesi 
köylüye yüzıle 5 iskonto ve mamu -
)Atı merkezinden tevzi ettiği takti 
rJe kölerin mesafesine göre ayrıca 
yüzde 1-3 nakliye ücreti vermesi 
lAzımdır. Satış uahhüdatını temin 
etmedikce iJare hesabına irat 

Doktor 
1 

Reşat i---------------------------------------
Adana sulh 1 bukuk 'ahkamesindan 

lcadiye mahaJlesinden MehmPt 
lııı Saffetin Şaban ve saire aley
hine açtığı izalei şüyu davasının 
yapılm11kta olan duruşmasında 

müddea aleyhlerden olup Gelibo
luda tüccardan Neslıçlı Ali Rıza 

yanında bulunan Alasonyah ölü 
llyaa karısı Asıma namına çıkarı
lın davetiye mezburenin gösterilım 
adreste olmadığı gibi ikamet yeri 
de meçhul olduğu şer hile bilA teb · 
lil iade kılıodığından il!nen teb
liğat ifaıına karar verilerek du
rupası 2-10-935 çarıamba gü
nü ıaat 9,45 talik edilmiıtir. O giio 
ve 1aatta mahkemeye gelmeıi ve· 
ya bir vekil göndermesi lüzumu 
itin olunur.5816 

Satılık • 
pıyano 

Erar Fransız markalı iyi hal
de bulunan bir piyano satılıktır. 
lstiyenlerio eski adı Alman fab
rika11 3ay Ruzııoi'y~ müracaat 
etsinler .5809 4 - 6 1 

H11a kuruınu Adana şubesinden: 
Çiğ-itler :an Kurumumuz adına 

keıilecek yüzde üçler hakkında 
bazı tereddütler olduğu işitilmek
tedir. Çiğitlerdeo Kurumumez his
sesi eeasen Fahrikalarda alıkonul 
makta olduğu için hrr hangi bir 
satııta tekrar yOzde üç kesilemi· 
7eceği iJ4n olunur. 58 IO 

7-10-13 

kaydedilmek ve iradedildikçe yeni
den alınmak üzere ayrıca 150 lira 
teminat akçası alınacaktırTalip 
olanların tekliflerini havi istidala
rını 14 Kylill 935 cumarıesi gün
üne kadar haı direktörlübP\imüze 
tevdi etmelidirler. 

O günden sonra getirilecek istida· 
lar kabul edılmeyecektir Taliplerio 
de 16 Ey lnl 935 Pazartesi günü 
baş direktörlüğümüzde hazır bul 
onmalnrı laz mJır. 5804 

5-7-10 

P. T. ve T. Baş mildürlü· 
ğüııden ; 

Adana -istasyon arası posta Sürü
cülülüne • 

Eksiltme ve on gün uzatma için
de istekli Çıkmaclığınclan 27 - 8-
935 G. den itibaren bir ay müd
detle pazarlığa çıkıırıl mıştır. 

Eski aylığı 100 lira olan bu 
sürücülük için isteklilerin kanuni 
vesaikını komisyona ve 90 lira t~· 
minatını vezneye yatırmak suretile 
poy sürebilir. 

Şartnameyi görmok ie~yenlerin 
her gün saat 8 <len 12 ve 14-18 
kadar Seyhnn P. T. T. bsşmüdü
riyetlne müracaat elmelidırler .5789 

30-5-10-15 

Msmlekct hastanesi kulak, bu 
run, boğaz mütehassısı Almanya· 
nın Berlin-Laypzig Üniversite
leri soririyatından mezun. 

llernevi kulak, lıuğaz, burun 
ameliyatı yapılır. 

Adres : Abidin pıııcı caddesinde 
Doktor Nacinin tedavihanesi Cİ· 
varında köşe başında. 

5691 18~30 

Satılık ev 
Eski Hamam mahallesinde;eeb

za pazaraoa, kasaplara ve çarşıya 
çok yakın olup içinde içilır tatlı 

suyu ve elektriği olan :lO numa -
ralı ev satalıktır. Almak istiyente
rin Sıtma Mücadelesinde Feride 
müracaat etmeleri. 3-3 

:--Paranı!---. 

1 
Boş yere harcama ve har
cıyacaksan yerli mah al 1 

5 inci mmtaka etibba odası reisli
~ndan: 

Etibba odaları nizamnamesinin 
dördüncü m .. ddı-si mucibince iki 
senelik müddet'ni ikmal etmek 
Üzl're bulunan idare hayeti ile hay· 
siyet divanının yPniden intihabı 
önümüzdeki ilk te~riain dördün~ü 
cuma günü s·ıat ( 16) da Beıinci 

mıotaka Etibba Odası salonunda 
icra edileceğinden keyfıyet umum 
arkaduşların ma)O.aıu olmak üzere 
ilAn olunur.5812 2--2 

Yi:~t":ı~k~;:~a.:ı:~ se· ı-Ç-ll_t_e_b_a_D •·aplı-
6 Byhll 935 cuma gdcesi Çal· .. 

gımlı köyündeki evimin kapısı kı-

rılmak suretile hırsızlanan f\şyamla açıldı. ;' 
birlikte tapu şenedatı , vorgi ko · 
çanları, yol parası teslim ilmüha-

berleri, fotoğraflı çitçi vesikası ve . . 'k k 'ğ b"'b k kumları -~ 
Eğer Romatızma, sıyatı , aracı er ve o re • 

namıma yazılı bilcümle evrak ve Ç fte 
senedat dahi beraber hırsızlanoıış ları nğrılarmo muztaripseniz vakıt geçirmeden 1 
olduğundan hepisini yeniden ala- L 1 k ır 

&ap ıcasına oıunuz. .
1 

'/er • 
cağımdan çalınan işbu 'HSaikin Bir çok dQri haetalıklarına, muannit ekzemalara şı a 
hükmü olmadığını il4n eylerim. 

Çalganlı köyünden 
5820 Ali o~lu 

Ziya 

Öoktor Ali Hıkmet 1 
Yaz Gezisinden dönmüştür.Pazar
dan başka her gün hastalarını 
kabul ve tedaviye başlamıştır. 

Adres: Kayalı bağ - Seyhan 
caddesi. No: 81 5775 

10-15 

Kiralık ev 
Erkek Lisesi ve tütün fabrikası 

yanında 8Ay Mansur Bozdoğana 
ait ev kiralıktır. Geniş salonu, altı 

odası ayrı mutbahı , bahçesi ve 
bodrum katı vardır. 

içerisinde daimi bekçi olduğun 
dan görmek istiyenler htr zaman 
görebilirler . 

Pazarlık ve mukavele için Mez 
baha Nakliyat mtmuru bay ihsana 
müracaat etsioler.5803 3-6 

Çifte han kaplıcasına .,,;w· 
Sadiye ile gelen bir çok kötürümler yürüyerek döodl:ııo'.-ıf t 

ne kadar fonnen kabili izah değilse de senelerce gebe d ki•" 
kadınların 15-20 günlük banyodan sonra hamile kııl ' 
müştür . 

Çifte han ·kaplıcasının 
41

t>. 

Radyo aktifitesi dünyada movcut bütün kııı.lıcalardaO 
sektir • 

Çiftehan kaplıcasınd• / 
Misafirlerimizin her Jürlü ihtiyaçları düşünülerek Jok k•-! 

. • •00ıu. .,., 
miz yemek yapılmaktadır. Furunu, bııkkalıyesı, gozı 

beri vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 

Tiren Der etl~ri yar1 yarıya tenzilatlıd•'· 


