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PERŞEMBE 

5 KURUŞ 

Şarımızda 
Ondördüncü kurtuluşumuz. 

1 

Kurtuluş bayramımız bu yıl 1 

yağışlı bir güne rastladığı 
için şenliği olamadı 

Bu ıl La\'aların • ağışlı git · 
Ule • •• ~ ı ) uzuntlen 5 son kiınun kıır-
~Ulu§ lıayumımız için onanlanaıı 
y~t!anıa proğramı baştuı haşa 

rıoe getirilemedi . 

·k Saat oııbire doğru ba\'aııın 
'"• b. ır zaman açılı~ından a•ığla-

~~rık ukeri muzikn \'C ıuili•lerle 

1 
UYlik lıir ulus kalabalı!-(1 büyük 
ıayragı almak için belediye öııüne 

rOncldiler . Orada toplanan kalı· 
~alığa ı;ifçi birliği başkanı Ca\'it 

ral • lıelediye lıalkouundan gü 
~el .ve uıunç veri!'i bir siiylev ıöy 
eıl ı l 'I' nlkı~landı. 1 yazılarımızın 
j kınlığı yüzünden bu siiylevi , 
ıurayn geçiremedik . j 
k B~yrak alındılctaa ~oııra saat 

ule ıne gelirilıli ve iokıliip ilk 
kkulı ı nvluıunda vali Bay al , 
Uınaııdnn General A \'gın , Halk 

fırka. ı 'e Belediyi". ba-kanları , 
H~yük memurlar , Adliye<'iler , 
"1udiirler , :\luallimler , Askeri 
llıuzılcı , bir maoga a. ker , lıir 
lıısım oknlılılar , ulusal eava,ta 
Adını yüzündl' çırpışaolar<lın 
~llı :'ılili biilügü ve tpeyce seyir 
•·ıı rio önünde blyr11c çekme i,i 
Y•pılılı • 

Muzika , i.ıikli'ıl muşıoı çal· 
dıktan onra y ıA-mur al tında ve. 
rilen bir im üurine saat kulesi 
ile U lucemi minare i arasını her 
yıl ı;ekilen büyük bayrak çekil· 

meğc başlandı fakat yağmur, fır· 
tına yilzünden ipin bir yanı kı -
rıldığı için bayrak i•tendığı yere 
kadar çekilemedi , 

O glln yagmurun hızlı yağı· 
~ı ve sokakların , el ~ele ı1idi· 
i çok güzel onanlıoao geı;it 

alayının yapmasına engel ol· 
Ju . 

Olcoltlardın 5 Kanun okula. 
aı ile kurtuluş okulaııoıo yap· 
tıkları , fakat ne yazık ki her· 
kese gösteremedikleri bedialar 

çok güzel olmu§tU . Öteki len· 
rumlarla esnafımız da kıvanç ve 
ögünç verici bedialar yıpmı§· 

lerdı . 

luıumuzuu hor yıl birbirin. 
den ü tün bir i~tekle kuılamağa 
nlı~tığı kurtıılıı~ bıyramııuıı.m 

bu yıl yığı~ yüziinılen yıpılama· 
muı herke e üzüntü ,.e can e ı· 
kıntıaı Yerdi , 

İmtihan biçimleri değişti 
lise ve orta mekteblerde bundan 
onra iki gez yazı ile , bir gez de 

sözle imtihan verilecektir . 

d Liıc \e Orta mekttblerde 
er yıl . . ı ı~ınde ve ~ooundo ya· 

~ıılacak yoı.ı ile ve özlü yokla 
n ılar ·· . k 1 , uzerıne kültür ba ın ıgı · l 

0

1
111
1 

Y•plıgı lılim:ıtname dün ıırla 
' 1 • 1 

8 1 
1 0kulalarınıla okıınmuı \ ·e 

ıı atı 1 ıııı lır 
\'ti . 

l r ~e yakın madde olao hu 
1 •mııua ı 1 "ılcı' kı· mtye giire ıa o ıe , 
Yokı Yazı ile bir kez de ,iiL ile 
lel una olacaktır . E•kiden la· 

1 • ıeyl' verilen notlar eıı ışıgı 
•trikt b 
nııın n • il ıalimalnınıe ıfır 

, arayı da onay laıw;tır , 
• . 1 alebenin ııııf aeçehilme i 
u·ın e 
htıll Y•zı )oklamalarında 1)111111 

Y••lılu ı·ok mühimdir . ~luıllıııı 
k •mı k ğıtlarına not 'erir 
ı ~in ı:.ok Iİtiz ılananaeak 'c ın
t •enıo 1 l k ~ 1111 .. ıu ıa ıızlığa uğıamam:ı· 

gıızdeıı ırak tutmıyaraklır • 1 • 
ı . ·ile son ~ınıf, sınıl gı·ı;nıe 
llılıhanın · · · d" •lıb · ı ı ıyı verırse ıplııma 
U•ı" 1 tı·ck ıma bu diploma ile 

lVcrı'ıtı·)· · · k · C
11

. • c gıremıyere tır . 
ı. U'erııte)c girmek i~in Lioe 

rı~e ayrı c a bir imtilıan ılaba 
•çıl~ek gereklidir . 

taı Lkı yıl bir ııoıfta kılan bir 

011
: e • lıtık devletin lise ve 

y ın'kteblerindc okuyamaz . 

1 
8 huıuıi liıe ve orta mtkteb 

''de Y b J d J · • l' 1 u a ı ı-vldın tıcaret, 
11 ıaı ııı k ve unat gibi ml'slek 
' tcblerındc okuyılıilrcekılir • 

1 Talimatnamede mektelı dcıs 'ti . t 
, nı güımeJiki halde ıın;Hısile , , . 
11 ~ırmek iıtı·yenler için 'eril 

1
' 11 g ki' · 'b 1 · · d I • ere ı ımtı an ar ıçıo e 

111 
Çok bük.imler vardır . 
Bu talinıııuımeye göre, lıu 

yıl ilk yazı iie yoklama imtihan· 
lırı bu ay!n on beıinde ha)ı 
yacık ve ay coouo<la bitirilecek· 
tir . 

Bu ımtibınlarda talebeoin 
lcezandığı notlar ~ubatın ortala· 
rını doğru mektcb idareleıince 
karneltre geçirilecek ve tıpkı 
şimdi ilk mrkteblcrıle olduku gi · 
bi bu karnelere talebenin \'CIİ· 
leriııe imz .. landırılarak melctebde 
ıakl•nteıktır. 

Külıür bakanlığı bu talimıt· 
nameye talebenin ıam olgun lılr 
kerteyi bulmadan sınıf gcçmeıi 
ne ve talehenin bir lıakıızlığı uk· 
ramasına ı·ngel olacak mııldtler 
koynıuflur . 

Bütün mekteb talebelerini de 
ol.uyup b~llemesi ğerekli olan 
bu ırlimıtnamelerdon mekteLle
re hrştr tnne göndeıilmiştir • 

r Dağk.ızı 
Bu , okurlarımıza yakında 

sunacağımız büyük 
hikayenin adıdır 

Dağ kızı 
{:ııı, ıırovaı1111 , Toroslıırııı 

yeşil l't' rlçekll l1t1!/rımlıı yıı • 
~ıııımış f.ir oşk lı/kıly e sidlr . 

Okuııını , et·meıtin ecilı 
Ona) 'ııı lııı ı;ıııel hikaye i lıir 

hafla kadar üıecektir. 

imtihanları bu yıl yeni 
1 biçimde yapılacak . 

ADA A C,0. LOK GAZETE O İKİNCİ YIL - SAYI 3118 

şeker 
Kurtuiuş bayramı-· 

mız dolayısile 

Aılananıızın kıırıuln ş }ıldöuümü 
dolayı il e çifçi lıirli~i lıe ı kaııı Cavid 
Oral, hüyüklerimize ••y~ı ve !.ağ· 
!ılık lt· lyazıları çekmişti. Bu telyazı· 
ııoa Baılıakan hmrt lniinü ıı kar· 
§ıh~ı vern1i tir : 

Çif çl blrllf/i reisi Cav// Oral 
Adana 

Birliğin duygu~ ıına ı eşrkk!irlerle 
çifçilnc verimli ba armalar dilerim. 

Ba,vekil lsmat lnönU 

Bundan be ka. kurıulu uıııuzu 
kLıla}· aıı 1oıanbuldoki Toros gençler 
birliği be;kanı Anlan ile Balıkesir 
'laarif lelıe i Selim Aıalıkılan da 
gazetemize şu telyazıları gönderil· 
mittir : 

İsıanbul : 5 ( A. A. ) - l tan
buldaki Adanalı yiiksek ıabsil "•nı ·-. " ' lerı Adana lıalkınıo kurıulıışunu 
saygı ile selamlar . 

'l oros Gtnçler birlil!;i lıaşkanı 
Aılan 

Balıke ir : 5 ( A. A. ) - Kur· 
ıuluş güni.1 kutlu olıuo , Kamuya 
eevl!i ve uygılar , 

Salim Atalık 

Yurdda kar 
Bir çok yerlere 

kar yağıyor 
A, KARA : 8 ( A.A )- Ziraat 

vekaleti meteoroloji enstitliıün -
den aldığımız maliımııta göre ~on 
21 ut içiude havı yurdun lıir 
çok yer leıiode bulutludur . Orta 
aıııdolu ile akdrniz kıyılarında 
lemamen açılo:ıı~Ur . 

Bütün memleket de lermo 
metrede yeniden bir dü~üklük 
ı:örülmü~ ve o~uk iddetlen 
mi~tir . 

'oğuğun en ziyade t• ir ,a. 
lıa•ı orta anndoluda L ·ıluıııvor , 
bu salıadıı en düşük fülıuııetler 
.Etim.:ıudda ııfııtn altını 11, An
kara ve \ ozııadda 13 , Afyon , 
Sivas vtÇoıum da 8 deı eı·e ölçül
mii§tÜr . 

Trakya , 1 ıaııbul , ~larmara 
kıyıları evvelki günlere gfırc iki 
misli dılıa .oğuldur . Edrinede 
sıfırın altında 10 , İ tanlıulda 2, 
<:doakkalıde 1 , Yaluva , llur a 
ve Kebıudı .. tır dereceye en • 
miıtir. 

Ege Akdeoil kıyılarııııla su • 
lınnelin dil üklüğü fada bi scdil· 
mi lir • :\!ani ada sıfırın altıııda 
1 , lzınirde ıfır , -'luğlada 2,5 , 
\ntıılyada ıfırın üstünde 4, Aıla
nada 6. clört)·olda 5 deret·e rasıt 
edilmiştir . 

Bu gün memlekeıde en 11cak 
ytr Adanadır . llir kıç giinden · 
beri yagmakta olan kar dinmiş · 
tir. Yılınız Erzuıum \e Kara'ta 
yaıtıyor . En fazla kar Kaatamo· 
ouda 29 santim kalınlığıııılndır . 
ı.liger yerlerdeki kır ölçülrıinin 

kalınlığı Çorum ve Erzurumdı 22 , 
Afyonda 20 , Bolııdı 19 , Eski 
şelıiı<le 19 , Ankarada 9 ~antim 
olarak ölçülmüşliir . 

Dlin , İ•lıobul \"e civarına 
yağın kar bir santimdir . Kara 
deniz kıyıları hilbaeea Ordu , i 
ııob 'e Zonguldaı.·ıa karla ka· 
rı ılc ya~mur \aıtlır . 

Tayyare yardım 
derneöi 

"aııı un : 8 ( A. ) llavzaıla 

lı.aılınlarııı l..ıırdııj';ıı ••n•rc )erılıuı 
drrn•jti ~ok iı i çalı nıa ilr bir ~ol 
para 'e e. a ardımı ıoplaumalı.t•· 
dır • 

bayramı 
• • 
ıyı geçdi 

Fransa ile italya anlaştı 
Yapılan dostluk aniaşması imzalandığı 

içirı gazeteler sevinç içinde 

I.11val 

RO \IA : fi (A. .) - :sıefıııil 
ajansı a•ağı<laki ıehliği aeşrecli· 

yor : 
Mussoliui, la' el Fransız-İta[ 

yan müzakerelerini neticelendir. 
mi•lerdir ve her iki memleketin • 
Afrikadaki meııfaatlarına ait iti 
laflarla vartma meselelerinde 
lıüktimetlerioin ııoktai nazar bir· 
!iğini giistercrı ,·eıikaları imza 
etmişlerdir . 

~lııs . olini le l.n\'al merkezi 
vrupa me~elelerincle müteıddıt 

taraflı bir itilafın liizumu üze· 
rinde iki lıllkıimetin anla~dığın· 
Ja " ' keııdileri ıarafımlan kabul 
olunan düvllneenin mllmkün ol· 
ılugu kadar çalıuk bir :amınıla 
alakadar memleketlerin tetkiki· 
ııe arzedilme inde mutabık kal 
mışlardır : J\lııssolini ,.e Laval 
aynı zomaoıla lıöyle bir itilafın 
ıkdine ioıizaıen vazi)'etin il'lbct· 
lirdiği !Jütün ıedhirleri bu İliln · 
fın ıulıu dahilinde beraber ltl· 
kik etmeyi de knrarlıştırıııı~lnr 
dır 

HOMA : 8 ( \.A.) - Sıefarıi 
ajaıı ı bildiriyor : 

Fran ız-İlalyın aıılaşmala · 
rınııı inız asınılan sonra '.\1us. olini 
\e !.aval Fransız - ltalyao mat 
buat nıllmessilleriııi kabul etmişler · 
dir . \Iu olinı Fran ı z matbuatı 

nıüoıc;: illerine ılemi~ıir ki : 
"Son gliıılerin tn mühim ha 

ıliıesiııi yakınılan takibetmek 
üzere Hoıunyıı gelen Fransız ga· 
zetccilerile lcorıu,tuğıımılan do · 

1 layı ~ok memnı • num . Fransız 
İtalyan yakınlaşmasını kolayla~ 
tıracak bir hava ·aratmak ıııak· 
adile göst.rcliğiniz faaliyetten 
do 1ayı teşekkür ederim . :Laval 
ile taraftmdın imza olunan an · 
laşmalardan sonra ieıi kbal için 
ılaha Yerimli bir faaliyet göı · 

ıerrccğiruizi umut ederim . 

Önümüzde !iki türlü meaele 
vardır : llırisi yalnız FraııM ile 
İtalyayı alakadar ediyordu : di 
ğeri isr umumi meselelere, yaoi 
AHupa \e dünya vaziyetlerine 
temas ctmckde idi . Jouvenel'iıı 

1 
sefirliğioıleıı Cbambrtu.nuu . efir
liği zamanına kader im ilci ku· 

,\Jıı~oll ııi 

rıılı we delere gayet bariz es · 
bab dolayiıile sureti lıallt'r aıa 
mak liizınıgoltliğiııi dl! ilo<lük . 

Genel sav.şlanlıeri aürülı 

gitmekle olan Fraıı.ız - lıalyan 
meselelerini lıırakarak yalnız ge 
ııel ıııueleler üzerinde lıir an · 
!aşma vüı·ude getirilmiş ol~aydı 
çsaılı , yani clevamlı bir anlaş

ma temin eılilmi• alnıazılı • 

Diger ıaratıaıı genel me ele· 
ler üzoriııdeki ihtilaflar olduğu 

gibi lııralıılarak ·alnız Fransız 

İtalyan mesele i lıalleılilmi~ ol· 
aydı, bu da ga rı l<iifi Lir anla . 

ma olurdu . 

Her iki ıaırcllc de kıymetsiz 

lıir iş yapılmı lıulunurrlu , Bu· 
nun için hem genel mesele üze 

- Geriıi UçUncü firtikte -

Şeker bayramı nasıl geçti 

üçüncü günlerinde 
gezdi, tozdu 

Bayramın ikinci ve 
ulusumuz kana kana 

-----· ------
Erkek kılıkları yoluna girdi am
ma çarşaf ve peçe göze batıyor ... .. 

;;-eker lı aı raıııınıu ilk giinii hava 
} e~ ı 1ı olılu~ ııııılaıı rorııkl ar ne hay· 
raııılıklarını gii ıermı·ge , ıır dı• um· 
dukları gihi ej':lrnnırğr vakıt lıula · 

ıııanıı şlarılı , Fol.at ikin<"i ve lırle 

iiçuııcli giinii ılık v~ giinrşli lıir ha 
'anın lıer yanı ı ıtmn•ı , ~amur \ ' t

ı \aklıkları kıırııııııo ı iiztrine hiiıiiıı 
genç , a~lı , kaılın, rrkrk , çoluk 
t,;ocuk ; lıf'ını·ıı hiieiirı ulu , h&)'rAın 
yerinr '\'P ukaklara ılokulnıii . ; ara 
balar • oıomolıiller , kam) onlar dıır
ıuaclıtn odanı ıu ınu Yt' ,11ruııızuı 
İ iri.. ı · aılılrlrri aılanılarla ılolulı do· 
lııh tatnıı tır . 

Bayramın son il.i gıiııii yiırrk· 

lerc C\'İll\' n· uyJınlık '""' Lu 
ulu eulitiude lırweo bir ıc.ı..: al· 

\arlı ve karudonln rrke~in ~öze 
çarpmama ı 'e a•ağa uyarak teıııiz 
rulı.rı ve paoıalon gt')'irııuit olma· 
ları nr kaılar iııırı·nilecrk bir ey 
ııli 1 e kadınlorıınızııı inadına çar· 
ıef ve p~çr. ile bıııalartla dula nıa· 
lart da o kıuJar iizuntli vr ncı <.in · 
, rak hir grrilik 1ırnrği olmu,tur. 
11..tr hiiylı• lıa rıını giinl.-rindr hu 
~ir~İn gi)rlinu bü hutün gdzr hail· 
}O< • • • Kafa ı Ayılııı kadınlarımız 
bu ~t·ri AÖriinü lr ava a girrınt·z · 
ltr mi? di)ı' lıir ılalıa ıliiıiiıııliik.llrr 
şeyi nkı·ki r mi yap~ııı , Nr. olur 
bu kadın kılık d .. vriıııiııdr ıll' ka· 
dıolarııııızııı lıir cinırik ewelı.leri 

dokuo ı .... 

Halim Hüsnü öldü 
- -

l Bundan ekiz dokuz yıl önce 
gazetemiz yazıcıları uasıııda hir 

rçok yazılarıoı gazetemizde yaydı
ğımız Hı lim Hüsnü arkadaıımız, 
bir kaç gün iince Aııkarada a~ağı 
kayarak yere dllşmüş ve bıynin. 

den yaralanarak basta haneye kal· 
dırılmıı iıe de az sonra gözlerini 
hayata kapımıştır . 

Dıba g•ııç denecek bir ya~Ja 
bu beklenmiycn ölüm ile aramız
dan ayrılan karaynzgıli arkadııfı· 
mız için duyduğumuz derin acıyı 
ıu ıözlerle anlatmağa çalışırken 
ona Tınrır.ın mağfiretini dilemek
den de kendimizi alamadık • 

ikinci maç 
Konya ıpon·uları şorıınıza iiç 

maç yapmak iizrre grimi lrrdir. Di
rim·i maçı bayramda Adaoa•porla 
yapnıııJkiııri . ini öoüıııüzdeki cuma 
giinü Adana idman yurdu ile yapa· 
cakıır , 

ilavanıo rlvniıli olınaıı vr kar· 
,,ıa~acakların bu oyuna daha çok 
rhemmiyeı vrrnıelrri , uıaçıo çok 
zevkli ve lıeye\'anlı olac•ğıuı güı· 
termrkteılir , 

-~----......... -------
Tevfik Rüştü Aras 

Sofyada 

:;OF\ A : 9 - (A.A.) Ce. 
nevreye gitmekte olan Türkiye 
dışarı i leri bakanı Tevfik Rüş· 

tü Arae aat 13 - <le Sofyaya 
gelmi~tir . Tevfik Rüştü Arı 
ılurakta Kralın mümes~ili Kı· 
o se İvenoff llaridye Nezareti 
umumi katibi Cbristof umuru 
~iyaPiye lıl Pavloff protokol 
. 1üıltirii Sıaıloif Türkiye Elçi i 
~evki ve lıir çok zevat tarafııı· 
ıleıı kar~ılanmıştır . 

T tdık Rü tü Aras treaiıı 
le\'akku!unılan istifade ederek 
şehri' gtlmiş ve areye giderek 
defterı mabsu~a imza koymu 
ve baş \ ekülete giderek kard 
lıırakmıılır . Tevfik Hüştü ra 
llnril'İye ı. ezareli umuru eiya i· 
ye :\liiılürii B l'avlofu kı a bir 
nıiiıldet zi · arcı etlikten onra 
ı:ıt 1 1.;m da Cenevreye hare· 

ket etmi~tir . 

Sar da .... 
Rey verme işi başladı 
S·\HhBRlıK : R (A. ) - Sar 

reyiiimına ait ilk pu ulalar diin 
samlıklara atılıııııtır . Bu reyler 
pazar günü pek ziyade me gul 
olup la rey verme •e va kıt bula
miyııcakları ltalımiıı edilen poliı
lerll' hiikumet memurlaruıın , c 
huıabane ile lıapi hanede olan
ların reylcridir . Bu suretle reye 
iştiraiık ihtiyari olduğundaıı ve 
dlln rey almayanların bu işi pazar 
günü de görmeleri l'ai:ı: olaca ın
clan rey \'ermek haklı ıııı kulla 
naolar az olmu tur • 

Roma konuşmasının Alman· 
ya üzerine yapacağı tesir 

Hrrlin : il ( A .A) - Siya ı ıııaha· 
fıl Honıı ıııiiıakereierinin alılı~ı va· 
ıiyeııeo \ ' r viinıdn ı:etirilru anlat· 
nıının geni<lili~indl'O ıııiiıelıayyir 
göziiknırl..tı• dir. Anla~ıııaların rr m~u 
lıildirilınt·siııdrn rvvrl vaziyet almak 
i ıcnıniyor a ıla i' raıı•ız lıalya an 
lagma•ının Sarrı· !'lehi iıinıleu ıonra 
Alman harici siya rıi iizeriııde bi c• 
dılir bir tesir icra ı·tmı·sindtn ve lıu 
anla ıııa ile nıualıeılrleri ıodil 81ya· 
a ıoa bir darbıı vıırulnıu. olwaaııı· 

dan k.orl.ulmaktadır . 



Firtik : 2 
-

Türkiyeyi daha iyi tanımak 
ve anlamak lazımdır. 

Yazarı : Frltz Tlez 

sine yeni Türkiyenin çehresi di 
ye gösteıip tasvir etmeğe hiç bir 
sur• tle müsamaha edilrmez . 

Türle Sözü 

Mustafa k.emal'in 

büyük reformları 
1 ŞAR SAVALARI J 

Verilen müsamere 
Ticaret mektebi okurları ge -

çen cuma günü akşamı ulusevi 
temsil kolu yapısında güzel bir 
müsamere \erm\ştir . 

Saat yirmi buçukta bu müsa-

Bayramda yapılan 
ayaktopu yar a 

....... prJ l 

Konya Gençlerbirliği 3 - Adarıa~ .. ; çı 
oll•d,... 

}ılıkla ka~e}P. dy -"'•İıo"' [ 
. . de eı ., 

cının yerın 

Yıldönümünde başımızı ar
kaya çevirerek geçen yıl içinde 
neler olup bittiğine bakarken, 
yeni Türkiyenin şimdiye kadar 
Avrupa dcvletlrrince ne dere 
celerde anla~ılmı; olduğunu da 
göıdro geçiı meyi münasib bulu 
yoruz. 

Orta sıoıf Avrupalının yeni 
Türkiye hakkındaki fikirlerini 
değiştirmek ve düzeltmek işi , 
keodileriue " memleketi tanıyan,. 
ve "Üıi5italist ., slisü veren bazı 
kimselerin ne~riyat sahasındaki 
saygısız teşkillitları yüzüoden güç 
leştiri.lip geciktirilmektedir . Bu 
adamlar eski idraki kıt , ihatası 

dar kafalarının bir taraflı düşün 
celeri ile bir milletin yenileşme 
yi mümkün bulmıyarak bu har.e
keli red ve inkar ediyorlar . Bun 
lardan barbden evvelki eski telak 

" Gazi Mu~tafa Kemal Tür 
kiyeyi reforme etmek ve yeııileş 
tirmck işine fevkal'ade bir gay · 
ret ve önüne geçilmez bir sürek· 
!ilikle devaıo etmekte.lir. Kendi
siııin siyasal, ökoııomik ve idare 
bakımından vücuda getirdiği tak 
dire değer r.formları htµillliz bil 
mekteyiz . Din bakımından da 
Gaziniıı cesurane işler yaptığı da 
malümdur ; netekim Kuranın 
Türkçeye tercümesi !•unlar ara 
suıdadır . Müslümaıılık düııyası 
şefleri zatea çok zor olaıı tercü
me Kur' anı o tercümesinin ruh
larda reform yapmasından ve ma· 
ııesını kayb~tmesindeıı korkduk
ları için şimdiye kııdar bu suret-

1 
mereye İstiklal marşı ile ba~lan 
mış ve ondan sonra • Gömdü · 

r ğüm o cihan )) adındaki piyes 
oynanmıştır . 

Bayramda spoıcularımıı ku
runlarını boş geçirmemek için 
lı.omşu vilayetlerden şarımıza bir 
kulubüo getirilmesioi ve şarımız 
budununa oyun gösterilmesini 
candan istiyorlardı. 

yıyı kurtardı · • e ..,1. 1• 
Alan iofeınel ııı"' ın 

1 r ve da 
çqık bağırtı a 01•ıll" la 
yükıeliyor_du · d• ~ lü 
şinci dakık~51;11 ,al_~ ko 
lulrdaıı Raşıd açık ~:i ~r Geçrn yıl ,bu yolda Türki· 

ye hakkındı Avrupada evvela 
bir kulak kabartıb dinleme, sou 
ra teemmül ve mülahaza, bunuıı 
üzerine de bir anlayış , hayret 
ve takdir his ve hareketlerine 

daima ganiş bir mikyasta tesadüf 
edildiğini memnuniyetle teshil 
edebiliriz • 

Türkiye dahilinde kültürel 
ve ökonomik sahalarda mühim 
inkişaflar yaratan büyük işler 
teıbit etdi~imiz bu muvaffaki
yetde amil olmuştur . Tamamile 
fakir düşmüş , ~onu gelmiyen bir 
çok darbelerle zaiflemiş bir mil· 
letiu kendi kuvveti ile höyie ça· 
buk ve ayni zamanda ıağlım bir 
inkişafı başarabilmesi ııesıl müm
kün olmuştur ? Bu sualin cevabı 
bize: bu inkişafın , me.ıılekelio 
harbden evvelki zımandarlarınıo 
zihniyeti ile katiyen alakası olma
dığını ve yeni Türlıiyeyi sevk ve 
idare edenlerin eskilıırle iştıraki 
ancak memleket isminiu müşte 
rek olmasından ibaret olduğu

nu öğretir . 
Fakat diğer tarafdın esefle 

leaydedılmek lazımdır ki harbden 
evvelki Tiirkiye hakkında variıl 
olub şimdi eseri kalmıyan eski 
alaturka telakki ve itiyıdlara is 
rar ve inadla bağlı kalıb bunlar
dan ayrılmamak isteme} e ı orta sı
nıf Avrvpalıların adedi daha 
hıyrtt edı lecek derecede çok 
tur . 

Bu adamlarııı k~ndi memle 
ketlerindeki matbuatda Türkiye 
hakkında teovir edici mahiyetde 
neşriyatın noksan oluşu yüzünde" 
Türkiye ab,alini bilmemeleri, 
öğrenib bilmek busıı~unda da 
fikri atalet içinde bulunmaları, 
ayni zamanda bir çoklarınca sah 
te romantiğin ananevi batıl mef 
bumlarından ve buna bağlı olan 
dekadens te1.ahüratından ayrılma
mak için içdeo bir mukavemet 
gö8terilmui gibi sebebltr zama
nımıza yakı!imayan bu --kendini 
aldatmak,, hareketinin ha hca 
sebebleri olıa gerektir . 

Bugün bala bir çok orta sınıf 
Avrupalıların kafasında "Şark,, 
"yakın şark ,, . "Asya,, gibi mef 
humlar ve bunlara bağlı sayılan 

zan ve telekkiler kayııa~makda 
ve bu telakkilerden bir kısmı 
hissi bir surrtde Türkiye bakkın- 1 da varid sayılmakda ve bu genç· 
Avrupalı Cumhuriyetin ayni za
maııda ın modern rtjimlerden bı 
ıi olduğu ve inanılmıyacak de
recede kısa bir zaman içinde Av 
rupa milletleri arasında kendi 
oe ş"efli bir yer almağı bilib 
başardığı düşünülmektedir . 

Türkiyenin inkişafında tatbik 
edileu süratlı tempo içinde bu 
giio daha bazı gerilikleı in bulun· 
ması tıbiidir . Fakat ylıe tabii 
bi hal olarak yeni Türkiye bu
gün her Avrupalıdan bu geri
liklere : inkişafın bundan son
raki safhalarında ya büsbütün 
kayhol•cak yahud da gelecek 
nesiller için ibret ve ikaz mi 
ıali teşkil etmek üzere müzeler 
de yer alacak §•yler diye bak· 
masını heklemelıte haklıdır . 

Bu itibarla bugün daha mev 
cud olan kifayetsizlik en imkan
llZ(ığı - takdirsizlik ile , yahud 
adi tesirler uyan~ırmak hevesi 
ile - A'ıupa efkarı umumiye· 

ki ve malümal kisvesine bürün 
müş olan bazıları da yeni Türki 
yeoiu inkişafını şüpheli tarzda ya· 
hud şefkat ve s~mpati ile irşad 
etmek ister bir vaziyetde tenkid 
ediyorlar . Bu bir taraflı , kıd id · 
rakli ve dar ihatalı düşünce ve 
telakki tarzına bir misal olmak 
üzere şunu kaydetmek isteriz : 

Garbi Avrupada çıkan bir öko 
nomi mecmuasının ıou nüshasında 
eski '' Osmanlı Devlet borcları 
idaresi ,. memurlarından birisi , 
Türk limanlarının evve iki büyük 
faaliyetleri barbdtn evvelki Tür 
kiyenin parlak ticareti, o Yakıtlar 
memleketi altıo bolluğu , o za
manki mesud ve kolay bayat ve 
teşekkü 1 eden '.servet hakkında 
bir yazısı vardır . Bu adam , Tür· 
kiyenin bir dahil tekrar o mesud 
zamana kavuşup kavuşmayacağını 
soruyor?~ 

Kendisinin harbden evvelki 
tecrübe ve malümat hazinesinden 
saç:lığı cevherbu bakımdan kara-
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dır . Onuıı fikrine göre bir sana
~ileşme proğramı ile değil, ancak 
mt-mleketio tabii mahsullerinin 
ihracı suretiyle Türkiye evvelki 
cennet gibi vaziyetine tekrar ka 
vuşıhilir . 

Acaba bövle bir trlakki ile , 
zamanımız a•asında bir köprü kur 
mak imkanı varmı ki? 

llu yazının muharriri acaba 
bir an düşünıiümü ki harbdan ev· 
ve iki senelerin parhk zamanları 

ve 0 z•maıılarcla kazanılan strvet
ler , herkesi faydalandırdığı bal· 
de yaloız Türk milletinin özüne 
bir fayda vermemi~tir? Bu günkü 
günde yalnız ziraatla iştigal eden 
Lir memleketin , yabancı kuvvet 
lerin oyun toku menzelesine düşe· 
ceği ve Türk sanayi programının 
Türk milleti için Lir hayati ihtiyaç 
H zaruret olduğu hakikatını bu 
adam dü~ündümü ki ? 

Geriliği kabul etmiyen mo 
dern inkişaf , bakikata yabancı 

o! .. n her tiir lü fıkir ve telakkiler 
üzerinden ve bu meyanda yukarda 
zikrettiğimiz adamın fikirleri üze
riod~n deşip ilerileyecektir . 

Hakikata uymayun , aldatıcı 

ve yanlışlıklara sebebiyet verici 
bu kabil neşriyata karıı bütün 
Türk matbuntının hep birden yap
tıkları enerjik müdafaa ve matbu
at umum müdürlüğünün tenvir 
ve İrşad yolunda işini ve hedefini 
bilir muvaffakıyetli propaganda 
mesaisi , ayak. basdığımız bu yıl

da da yeni Türkiyeyi harice tanı· 
mak yolundaki propag8ndaya Tür
kiyenin inkişafına tem&miyle uy· 
gun bir tempo ile devam edilece
ğini dair beslekiğimiz arzu ve 
temennileri tahakkuk ettirecek 
kudretde amillcrdendir 
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te muhalif idiler. 
Mamafi bu cesurane reform 

Türk ulusu tarafından iyi bir tarz 
da karşılanmıştır, Şimdi hiç ol· 
mazsa, Türkler dualarıııda oe is 
tediklerini bilmektedirler. 

G!zinin eo son reformları da 
öncekilerden az ehemmiyetli de 
ğildir. Gazi, son zamanlara kadar 
Türkler arasında çalına o şark 
musikisini, hı! kıu ruhuna uyma· 
dığıoa kanaat getirdiğinden do 
layı yasak etmiştir. Zaten bir çok 
senedir Türkiye hiikümeti musi
kinin garblıleştırılması işile meş
guldür. Geçen sene Ankandaki 
Musiki Milli Müessesesiııi ziyaret 
ettik. Burada musikinin garblı· 
laştırılması işine büyük bir me
haretle devam olunmaktadır . 
Mamafih bu iş bir zaman mese· 
lesidir. Bir milletiu zevki bir ge
ce içinde değiştirilemez. Türk ço
cuğunuo beşikte, taılalaıda, halk 
toplantılarında işittiği melodiler 
daima onun ruhuna hitab edecek 
tir. Kültür seviyesi çok yüksek 
olan bir garbli nasıl şrak musi 
kisini aı.lamakla güçlük çekerse 
kültür seviyesi uisbeteo daha 
duo olan orta tabakaya mensub 
bir Türk de garlı musikisini an · 
layamaz, böyle bir değişikliğin 
umumi olabilmeRİ bir kaç cesle 
şamil olmasiyle kabildir . 

Fakat Gazinin maksad ve ıra
yesi Türk milletini şark musikisi
ııin kadınca ve meyus edici tesir -
)erinden kurtararak hayala kaYuş 
turmaktır. 

Gaziniıı ortaya attığı ikinci 
reform ise bilakaydü şart tasvib 
olunacaktır. Bu reform bir ta
raftan paş•, bey ve efendi gibi 
üovanları lağvelmtkt~ diğer la 
raftın da her Türk vatandaşının 

bir aile adı almasını mecburi kıl
maktadır. Şimdiye kadar Türkler 
uasınfla baba, kardeş ve hemşire 
arasında bir ad birliği yoktu . 
Muhtelıf kimselerin aynı aileye 
mensub olduklarını anlamak için 
ııralarıııdaki akrabalık bağlarını 
şahsen bilmek lazım idi. 

Zaten Mısııda da vaziyet böy
ledir. (Vekil), ( Şaıavi) gibi 
aileler müstesna olmak üzere 
Mısırlılarda da aile adları yoktur. 
Bunun ictimai bayatta ne kadar 
büyük bir kargaşalığı mucib ol
duğu ve hüviyet kayitlarının ne 
kadar muğlak olmasını icab et
tirdiği kolaylıkla anlaşıla bilir. 
Bundaıı sonra Türkler de aile adı 
sahıbi olacaklardı. B. M. M. Ga
ziye de Atıtüı k adını verdi ve bu 
ise Türklerin babası demektir. 
Gazi de İsmet paşayı, Başbaka
nın parlak bir muzaffariyet ihraz 
ettiği yerin adı olan mevkiin ha
tırası olmak üzere lnöaü adını 
verdi. Bundau sonra da münev 
verler, avukatlar, yüksele memur-
lar, tacirler ve köylüler de birer 
aile adı alacaklardır. Bu suretle 
isimlrrin değişmesi ilk zamanda 
bezi karışık! •kları mı.cib olabilir 
ise de halk buna çabucak alışı· 

cak ve butla Türkiyede büyük bir 
ictimai tekamül olacaktır. ,, 

Spectator 
- La Reform - Ka/ıire -

Piyeste Ahmed , Melahat , 
Mustafa aldığı ı ölleri büyük bir 
olguolukla başarmış ve alkışlan· 
mışlardır . Bu piyes bitince bir 
komedi ile ulusal oyunlar oynan 
mış ve numaralar yapılmıştır . 

Seyircilere çok güzel ve kı -
vançlı bir gice geçirten Ti car• t 
mektebi müdüri 'ait ile talebe · 
leri öğeriz . 

Domuz vuranlara 

mükafat veriliyor 
Vılayet mrktuhculuğuııdıo 

öğrendiğimize göre , domuz vu -
ranlara ve vurduğunu , domu:ıun 
kellesini veyahut iki kulağını ' 
vilayet ziraat müdürlüğüne gös . 
termek suretiyle is bat edeulere 
yetmiş beş kuruş mükafat ~er~l~
ceği , buduna dağıtılarak bıldırıl· 

miştir. 

Tayinler 
Ko:ıan kaymakamlığına tayin 

olunan Mazhar ' şarımıza gelmiş 
H bu gün yükümünü aldığı Ko 
zan kazasını gideceği ve feke kıy· 
makamlığına tayin olunan Hakkı· 
nın yükümüne başladığı kazandan 
gelen Tel yazısı ile anleşılmışdır . 

Misafir olduğu evden 
Gerdanlık çalmış 

Sarraf Kasım , miso fir olarak 
aldığt Fatma adındaki kadın ve 
oğlu Hüseyinin, evinde altmış lira 
değ.rinde o1 aıı bir gerdanlığı 
çaldığını iddh etmi~ ve araştır -
ma!ar yapılmağa başlanmıştır . 

Kadına sarkınltlık 

Bayram günü , Hasan oğ!u 
teni Mehmc t , Mehmet oğlu Tu 
ran ile Bekir oğlu İbrahim adla. 
rındaki delikanlılar gezerlerken, 
Süleyman kaıısı Elıfeye laf atma
ğa , sarkıntılıkta bulunmağa baş 
tamışlar . Elıfenio ~ikayeti üze -
rine sarkıntılık edenler yasaya 
çarptırılmıştır . 

Yaralama 

İsmail oğlu Şükrü ile Seyit oğ
lu Bekir eskiden kavga etmiş ve 
küsmüşlermiş .. Bayramda birbiri 
ni görerek yiue döğüşınüşler ve 
Şükrü Bckirio kafasını bıçakla 
beş gün sonra muayene olunacAk 
kerte1e yaralamıştır . 

Zabıtaya uydurma 
Sava veren Hüseyin oğlu Ka 

sım , yalan olduğunu bildiği bal 
de arkadaşlarından Raşidio yedi 
sekiz yerinden yaralı olduğunu 
zabıtaya haber vermiş; söylediği· 
nin aslı olmadığı ve zabıtayı oraya 
koşturduğu için ceıaya çarpılmış 
tır . 

Arkadaşını k:ılbi11den 
bıçakla vurarak öldürdü • ---Eski katillerden Nizibli Şeyh 
oğlu ~amal Mehmed arkadaşı 
olaıı kolay Osmanla beraber 
epeyce içmişler ser hoş olduk
tan sonra birbirine atup tutar 
ken Osman arkadaşı Meh
medio burnunu dişlerile tu
tup ısırmış ve Mehmcd birdenbi
re bıçağını çekerek Osmanııı 
kalbine saplamış ve Osman he 
men ölmiiştür . l\Iebmeıl yaka 
lanmış ve araştırmalara IJaşlau

mıştır . 

Bir kaç vilayetle temasta bu
londulsrsıı da bir çoklarından ret 
cevabı alan §arımız kulubleri so 
nunda geçen yıl karşılaştıkları 

Konya Gençler birliğini çağırdı 
lar Konya Gençlerbirliği hu çaiı
rılııı onaylııdıklarını bildirmişler

di • 
Arefe günü Konyalılar ıarımı· 

za geldiler. İstasyonda sporcu la· 
rımızla çok samimi karşılaşmalar 
yapıldıktıo soııra otomobillerle 
misafirlerimiz kendılerine ayrıları 
Cumhuriyet oteline indiler. Faket 
as.ıl iş yağmurun durması idi. Bu, 
sporcuları çok düşündürüyordu. 

Birinci maç bayramın birinci 
günü olamsı kararlaştırıldıgı hı! 
de yığa11 yağmurlar alanı oynan· 
maz bir biçime getirmişti. Spor· 
cularımız havanın açılmasını bek
leyip düşünürken bayramın ikin
ci günü birdenbire yağmur dur
muş, hava açılmıştı. Her iki taraf 
Ç'lmur oe olursa olsun oyııamala
rını istiyor !ardı . 

Maç olduğunu işiten yakın 
komşu vilayetlerden bir çok tele
fon, tel yazıları gelmişti. Çünkü 
onlarda bu maçı görmek için ge 
lcceklerdi. Kulüblerimiz bu tele-
fon ve tel yazılarına cevab vere· 
rek oyunun bugüıı olacağını bil
dirdiler. Oyunu i~iten budun ku
ruoundan önce asfalt caddeyi tu
tup şarımız stadyomuna ilerliyor 
du. 

Stadyomun kapısına g.Iinc<, 
çamurdan geçilmez bir durumda 
idi. Halk yığın yığın alan içine 
nasıl geçeceklerini dü~ünüyorlar
dı. Bir ~okları kunduralarıoı çı
kaııp yalın ayakla alana geçtiler. 

Kurun yaklaşmış, halk arasıo· 
da dedi kodular başlamıştı. saat 
iki buçukta siyah beyaz forma
larile sahayı önce Konya Gençler 
birliği ondan sonra sarı siyah for
malarile Adanaspor takımı budu 
nun yüksek yaşı nidaları ve ıl 
kışları arasında alana çılctılar . 
Şarımızın yetiştirdiği yüksek 
gençlerim.len ve İstanbulsporun 
birinci takımi uda yer alan Mah
mut Enveri>J orta erlığe gösteril
diği gözüktü. Merasim ve halkı 
selamlamalar yapıldı. Saat üçe 
oıı beş kala ortaerin uzun düdü
ğü ile oyuna başlandı . 

İlk akını Konyalılar yepdı· 
lar · Bu akın Adana spor kale 
bekçileri tarafından zorla g~riye 
gönderildi ; Adana spor akın ya
pıyorsa da Konya kale bekçi
leri tarafıııdan durdurularak ge· 
rlye gönderiliyordu . Bundan soıı 
ra Konyalılar mütemadiyen üst üs 

te akınlar yapıyorlar ve top Adana 
spoıuo kalesi öoüude dolaşıp 

duruyordu . Adana spor kale bek 
çi[eriııden biri topu elle vurdu
ğu ıçın orta er pen altı cezası 
verdi . Bunu Adnan soğuk kan-
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t.ğ. . söylcdı ' rını 
ı ını 90011 .J kı 

SoluktaD b'.I 
baş1adı · f-leıllen rıi'o}f'J 
başlangıcınd3D 80 1'~· 
tek kale oyn•Y 111ıf":; 
türlü sayı y•P'gılı(ııf 
na ıpoı Iuiar ,J~ k ·nd 

mamak • ~::iiJİ. :.,_; llİklı 
maıs• ber• enerji"". t•lıli 
için olanca ,ı/ı ey 
yorlardı ·· ~oO~ l, b 

Bu aııl~~d~ bİ' ~ llıtın 
sürücüsü guıe d'llcl ..1 bua( 
sayıyı yirmi !~ıı: ı"'.J ~iıar 
detti Şiıııdı bir f.1 •Çin 
re K011yalıl•~ .,.ot" t•lil 

'• d «Jıll I 

mık için ıaıdıkl'~İ 1 
sporlular da 1ıııfol •r, 
memek için c• 1111ırı'_, fakat 
da Adanı spor ~1Jtfl ti . il 
sü topu f(onY'

118
y• •"J 11~Ytt 

d. d' . topu o ~~ ~uk i 
ır ı , d' s•~ (1 

cü sağa ver 1 
' ~çOll Yan 

zel bir vuruşl• 4ı •ık 

tı . ıır• "'"l..Jı H BundıP 80kııtkll ~lava( 
kazaaac~ğııı3 0ıı e l;t 

Çünkü oyuıı ,,dı ~ llıa 
ila dört daki~8 ;,ı,ı~,i ) r_ı 

•f<oo) 1 t ıı 
canlanarı. .. ,il ~ 11 
dakikada iiçıııl ·•i çı ~ cı (, 

beril~ 11- ı a parak bera dil o1 1,> r 

dakika_ ıo".'~uğii ,Ot~,cvı~ı 
ortaerın dil roıır il il 

•0 \c ç• o• ra1111 
Alan ı; Jı~i v• ,o iırıku 

Konya genç d• oY t•z 
. · )aıı 1Y 

gençlığı a d' /! I( , 

diler . . . 1 ,~ıdl d• . ~j lıııa 81 
Her ık• ,,c .ı.~,,_~ likt 

~çıer . ,,.. e 
eki eme g~- .111 gib1 td~;J • lıa 
da siiyledı11'1 yi~1Jif.'.'' ııı"( 

düşllllce . tif" .. ~ u 
tık bu yetıt fi"-· Dıi 

1 Çeşme başında paltosu ı 
aşırılmış 

di_içinıizdell rııifel i /. t liıı 
culara ebe_rıı ~ePd )9'- 11 

1 ):lıı cd 
o ur . d' 0yııP ,c• Ut~• 
Zı. lıerı 1 yııb• '"l•r • bıl .. 
götürürsek ııt • ~11 •üıı., 

Hasan oğlu sucu Ali abdest 
aJ.ııak için pıltosııııu çıkarmış 

ve Uiucami çtşmesiode abdest 
alırken birdeııbire paltosunun a· 
şırılmış olduğunu görerek zabı 
taya haber vermiş y• pılao ar eş-

i tır ma ve soruşmalardao paltoyu 
1 al~nın eski hırıızlardan İbrahim oğ 

ıu Mehmed olduğu uılışılmış 

tır • 

ihtiyaç kalrıı 0)tıl0 ~ıl' 1 • 19 
Ne oJu·s• b'r ~ıl ıı anı 

. biıe . yo 
cı gücl•rıll ;yiliğ1 ,P' 'Ilı• 
ııalığı var ' •-ırıı' c• i- li \ 

·ki ıa~ ı.ıır -• lı Uı 
Heı 1 bC"' or 

ı rıoı of •• çalışma a btııııt • 11 ... 
Enver Ma _ ı;rıde ~ 

d aer bır ) ya e., 



( TürkSözül Firtik : 3 

Fransa ile ltalya anlaştı 

- Blrl11ci flrtlkle11 arlan -

' nde hem de Fransız - İtalyan den beklediği scıntreleri vPrsin . 
eReleleri üzerinde tam bir ın Roma 8 ( A A ) - Lavı! dün 
Şaııyı n sıl olmak emelile i şe ıkşım İtalyan eski muhıribleri 
•ılaclık ve buna da ınuvaffık tarafındın ıerefine verilen bir kı 
lduk , bul •rrsminde bulunmuş, dıha 
. Böyle bir neticeye varmak ~onra vatıkın, dlşarı itleri bakı· 

Çın ilnari çalı ~ mıları ihtiyaç nı Kardinal Pacelliyi hüsnü surette 
a ıl oldu . Bu nazik ihzari çı· ziyaret eyledikden sonra Veocdik 

•trnalar normal diplomatik yol earayına gelmitlir · 
lı ba ş ladı . Lıul ile benim ara Anlaşmalar Venedik sarayında 
ızdı ve müteha~sı~lar arasın · ıaat yirmide imzalanmıştır . İmza 

daki uzuıı ve mühim Roma mü · meraRiminde Muıolini ve Lavalın 
lakatları ile tekamül elli ve usu- yanında bulur.an halyınlardan Su· 
ili dıirc inde imza edilen pıoto· viclı Baron Aloisi İtılyanın Paris 
lıollarla nihai ~ureli halle müo- büyük elçisi Kool Pilnattı dıı i~l e · 
~r oldu . ri bakanlığı umum müdürlerinden 
. Bıı (.'al ı~ ıoalar pratik ve mad . buti ve protokol ıe fi Kont Senni 

~ 1 Çalışmalar idi ve buntlaıı do- ile Franaızlardın Roma büyük el· 
ayı arzu edilen, istenilen neli · çiwi Kont de Cabmburun dış işleri 

eeleri verdi . Bittabi bu anlaıma )JJkaolıgı genel katibi B. Leger 
•ea en her anla şma gibi zıd i Afrikk ve yıkın ş.rk işleri mü· 
lekler arasında mütokıbilen dürleri Saint queotin müsteşar 
llıtnınuııiyet bahi ş bir alış verit de dampierre \·e elçilik kiitibi 
IDukavele i demektir · Cünkü querio ve B. Lavalırı hususi ka 
diploma 1 fayda ve J;ik:ıı eıini lem müdürü bızır bulunmıklı idi· 
~~u~lar ırasında dostluk ve it ler . imza meruiminden sonra sa-
l ı~lıgi için lüzumlü mmazent· at 20 · 30 da mıtbuıta bir tebliğ 
derın badJızatiode mevcudiyetin· verilmiıtir . 

e .d'.·ğil , fakat aranılıp \Üt·uıle Roma 8 ( AA) -L•vıl Frın-
@tlııılınuiude gösterir . siz - lıılyau anlışmılarınıu ım· 

Genel veya Avıııpai diyebi zuından sonra ltalyaa gnetecile-
~ecegiıoiz eahada da itilaflar el- rine şu beyanatla bulunmuştur . 
I e ellık , imza edilen bu itiJ.f. Baıladığımız müzakereler müa-
arda mulıtemel vaziyetler kar· bet neticeler vermiıtir • inkisarı 
lt-ında Fran sız - ltalyan müşte hayale uğramadım . Çünkü anlaş 
bek batlı hareketini tesbit elti ki, 1 mılar imza edildi . Afrika me&e· 

11 ı;ok mülıimdir , j ı.ıeri hakkındı imzaladığımız mu-
lı; iki ulu arasında hallı hare 1 kaveleler adılanedir • ve umut 
tt tayin ~den lıu ınlışmaaın ederim ki hüsnü suretle telakki 

tlıemmiyeıi çok geniştir . Gtnd olunacaktır . 
llıeırlelcr iiztriadcki I• ransız Mu901ini ve ben çok zamandan• 
İtalyan aıılaımaları lı ic; kimsenin beri geriye bırakılan mrıelenin 
•l•ybiue ıl eğilıl i r \"e bu anla ~ - bal suretlerini aramaktan aynı an· 
llıalar Anupa hayalının ufukla- laşma zihniyeti ile hareket ellik 
~ını kısaltmak için drği l , biloi ve Musolioiyle de ben eaaılı men · 

18 geni !etmek 'e çok uzun faatlardan hiç bir ş~y feda etme· 
18

1 
DıındanLeri ıılu sları düfmü~ dik . 

O duu 11 .. • • • 

1 
" umıt ız vızıyelten kur Fakat diger taraftan iki bükiı 

ı:rrnak için yapılmıştır . ..\rlııi metin lüzumlu l•friki mtseisine 
) •nıtım ııı ruh uda sarihdir . engel olıu mıioilcr i ortadan kıl · 

k · İmdi lıize 13zım olın şey dırdık . 
~ndimiıniz . \lüb:ılağılı bir Bundan böyle hiç bir gizli 

11

1 ılılıinli"in daıma tevlid etti"i fikir gütmeden mütekabil em 
tlılilı 1 "' · b · • d A d e rı en kurtarmaktır. • Her nıyet avısı ıçın e vrupa ı 

1ı.? ~lılu \ e artık yapılacak baş· nizamın devamını iıteyen blitün 

111 
bır "> kalmadı • diye dü~ün bükıimetlerİıl ebemaıeyt verdik· 

lıue7eliyiz , bilaki ulusların ,e leri bütün meseleleri tetkik c 
~i 0 arın menfaatlerini tabii in· debiliıiz . Merkezi Avrupada lı· 
i~~afile hem ahenk olabilmek kib olunac.ak siyasa .hakk_ındaki l 
tıJ~: do tlu ~und:ı daima tenmiye görüşlerimiz• abenkltftırmege mu-

1 1 nıeye ilııiyacı v:ırdır . vaffak olduk . Bu hususda imza 
it Doılluk diplomatik protokol· olunan anlatma en ehemmiyetli 
fa~:ı nıumya halinde kalmamalı diplomatik belgelerden sayıla· 

il hıyaııa ya~amalıdır , bilir . 
lliy 1 ~ anlı miişterek bir metle· Kararlaştırdığımız siyua hiç : 

Gl..t i: .'e on defa geçirilen bü kimsenin aleyhine değildir. lli · ! 
lılıınlarııı tecrübe ini ya· !akis bütün hükumetler yalnız j 

ııta~ nıeıııl k e ıltrimiz arasıııda barışın te isini amıç tutan bu iıe 
ahı kolaydır . istirak edebilirler . Kuvvetle ü-

lleyau mı'ıl edeıiw ki bi~ım Lu dayeti· 
alımı bitirmeden önte 

avalın k w iz her keı tarafından hüsnü 
e ,, • •çı zekaRıua , prat ik 
liıl;t1nı fikrine \c mükemmel telakki olunacak Ye bu aolaş 
za .. ı·re "il m:ı} 1 i•tirik euretile alakadar •y u u erine karşı olan Y 

le r.•nlığııııı tebarüz ettirmek bükümeıler barıı sever olduklı 
c 11

1
111 • 1 ,ın al ile münakaşa ay- rını fili ya ılı göıt~rmif ola~•~- I 

ı ıır ze lı • z !ardır , Bizim ı:ıuzakerclerımıı 

1 

1 • ' lır . .anuediyorum 
•ruuı · d h "ı•tirik meıaileri barııın vikaye· 

C z • a i sc mııaıi ıle • 
~" 1•11ur (• ·· k" • 1 1 si için elzem olanlar uasıııda pek • '6.uu u mucat e c ı 
lrtçınj ol:ıu "euçliklerimiz gerekli olan yakmlaımayı ko ay-

aı ' ndı b · · b lı faştırat· ıktır . 
İink " ır ıııiı a c el varılır : Bu suretledir ki gütmek isle· 
, . u ıııatluLuınuzda bir Lirine 
~1. 1}•11 ıiya al tecrübrlerle Li ıliğimiz ıiya11nın inkışafı i~in 
•1. r·ıık h la" zım Jıı'r tırl olan sü~iıuun me)• J.,. ayali lıam ile karışık 
" 1 ~81 lab" ı dana grldı"ini göreceğiz . 
ı· k 11 1ulnnaıı bir evren el· ıs 
,' 

1 
len ılerirı ,e yıkılwoz ulu • lıte Romı müzakertleri iyi 

111
1~lıikatl1ra i. al eden lıir ıe- lıir ıurelle nelicelenmi~ bnluou D _Yazılı bulunmaktadır . yor . Bea İtalyanın imzaııııın ya 

11 •0ını Lu hakikatlırdın hare- nın• büyük bir memnuniyetle F 
aııaı ııelmektcdir . Fakat bil rnuarmın imza ını k >yduoı . Fıl · 

u 11 b•leu )8 amıktı oldu"U Jıakika iı, temımlaumı§ değıldir. 
,:1 ıııııua benzeyen "arııık"za · Çünkü barış İfİ azim \C ıabır 
, .. ~rda tlahı genış birliği ve t~ · j,tcr, ben Romaya ümidle gel 

1 .u; •'. ~rımıklan bizi mr netmiş· dim \e şimdi itilıifımız bir ha· 
tı 93., B<'neıi Fıansız. İtıl· kil.at 1>lmuşlur · 
•t~nlaımılarııııa Yerdiği bir ıa· l.aal, l\luasolioi çalışma ıı · 
l • tı baılı) ırr , Şimdi öyle bir kaılaşları Suvic ve Bu on Aloi 

Bulgaristan 
Ormanları azalıvor • 

Bulgari. tonda ormaular se0t·den 
ıeneyc •zalmaktadır , 1900 senesinde 
3,041,125 hektar ormandan 1912 ıe · 
nesinde 2.508,909 hektara , :i926 e · 
ne•iade 2,00-2,061 bekıara düşmü' • 
tür . 

Bu beeaha ıı;öre 1900 de Bulga · 
riolanın yüzde 32 •İni teş kil cdeıı 
ormanlar 1912 de yüzde 27 ye , 1926 
da da yüzde 19 o düşmüş buluoıyor. 
Demek oluyor ki yirmi beş seot' 
içinde mevrut ormanların üçte biri 
ke ilmi ştir . 

( . o\·iDni) 

Mussolini 
En çok çocuğu olan ana· 

lara ikramiye "ermiş , 

Bu gün .\luısoliui , Vaneziu 
sarayında genel sıv• ş lın sonr• 
evlenenlerden en çok ~ocuğıı olan 
ınalnrı kabul etmiştir . Bunluın 
adedi 9 ldür ve mumu çocukları 
910 dur . .'\fussolini bıı anılın 
selamlımı~ ve çocuklarına her 
türlü eaadeıler dilemiş ve demiş
tir ki : 

• Te~kil eıtiğiııiz misali bü . 
tün İtalya anılarını örnek olarak 
gösteririm . >> 

.\lusıoliui bizzat her an1yı 
bir zarf içinıle dört bin liret ik 
ramiye vermişlir , 

( İl Corriere Della Sera ) 

Bir kadına araba 

çarptı 

Arabacı Mehmed oğlu Ab
medin sürdüğü araba bayram 
kalabalığı aruıııda arabı~ını hız 
lı sürmüş vt araba Yalı. 
ya kızı Gııllizara çırparak hıfıf 
çe yaralamıştır . Bu kıza ara · 
bacıoın iizensiı:liğinden olduğu 
için Ahmed yasayı çarpılmıştır. 

Dansözü yaralamış 
Vayı J\lıbmudun oglu Alinin 

ııförü H amaıan barda danıöz· 
lük eden • kadınlardan emiha
nın kalçaıına lııçak okmuştur . 
;;emihanın yarası o kadar ağır 
olm •maklı beraber bet gün 
sonra tekrar muayene olarak 
derecededir Hamtzan tutul· 
muştur. 

Çocuk bakımı hak· 

kında öğütler 

Çocuk eeirgeme kurumu (Hi
mıyci etfaf) annelere çoçukla -
rının bakılması u•ulltrini göste
ren öğütler bazırlamııtır , Bu Ö· 

ğütler süt çağıodaki bebeklere 
birinci aydao başlayıp 12 ioci 
aya kadar ne şekiltle bakılıcı 
ğını bildirir • lıteyenlere her ay 
için Lir öğüt parasız olarak gön
cf erilir . Anlı.aradı Çocuk esir· 
geme kurumu başkanlığına Lir 
mektublı t;oruk kaç aylık oldu 
ğunu ve Lir de adres bildirmek 
kiifidir . 

Kıırum : çorııkluıo teı bive 
ve lıastılıkları bakkıııda orıılı· 
cal.. ıuallere de paraaız cevap 
Hıir . 

beyauıtıoı ıu ıureılc devam et· 
miıtir . 

Muısoliui ile yaplıgım ille 
mülıikaltan onra birbirimizi ın 
lıdığimız vakit geçirmeden iki 
meml ket uasındaki dostluğu 
devamlı ve kuvvetli bir surette 
berkiştirmeuıiı lıizım geldiğine 
kail oldum . .:\lussoliuiye karşı 
olan 1 apanlığımı söylemeden 
Homayı terketmek iatemem, Bü· 1 
tün bu e.eredc Musseliııiııin ku v
vetli alı iyeli gözükmektedir • 
Aramızda bir seaıpaıi doğmuş

tur . lira bu sempatiyi Frın ız - 1 
lıalyao do tluğıınun hizmetine r lı~ \e •ziınle çalıı.Iım ki bu ~inin anlaşma • i ine yaptıkları 

U!ılar din , u1r, kendilerin · }ardımı kaydettirdikten aonrı \ ko maktan çekiumiJne&-im , 

1 s o N s A v A 1 ı 1 ___ A_d_an_a_B_o ... rs ... a_sı_M~u~am._e_le_le_r_i --.ı 
P A M U K ve K O Z A 

Antebde 
Saylav seçimi 

ANTEB : 9 ( A.A ) - 'aylav 
•eçirui hazırhklaıı devam ediyer. 
C. il. F. Vilayet idare heyeti aık 
eık toplanarak ikinci müntelıib 
işlerini görü§mekıedir . lkinci 
müntehib seçimi 20 ikinci ka · 
uundı başlıyacaktır , 

Bu seçimde vilayetimizden 
100 den fazlı kadın ikinci mün 
tehıb çıkaı · ıktır . 

Kara denizde 

CİNS t 

Kapımalı pamuk 
Piyasa parla~ ., 
-l'iyı a temizi ,, 

iane 1 
lanı• 11 
Ekspres 
Klrvlant 

Kilo 
En az 
ıc. s 

Fiyatı 

En ~ok 
K. S. 

YAPACI 

Satılan Mikdır 

Kilo 

Beyaz - ı- j 
ı-~s.~·v~a"'lı-----~ ~------~--+~---------• 

Ç1CtT 

hoe 
Yerli "Yemlik., 

Müdhiş bir fırtına ı._,..;;,",,.. __ '...:' T:..;;o.;.;.lıu;;.;ı.;.;.nt.;.;.";;.;k·.:..• --'-;-.~~~~-;-;:;:-.....ı.-------1 

1 

. HUBUBAT 
devam ediyor - BujtJey Kıbrıs - 2,,.::..57:.!.'~:...,._-ı----ı 

' inob : !I (A.A) .. - ~'ç gü~ e .v el 1 1~_:_-_-.::.:"--'l'Y"'e_rl_i ___ ,1 ...;2;;.:,•;:.56.::.:•2:...)'---t·-----ı---------.1 
lıailr yan fırıına bııtun Hlıleııle de· I ., \trnıane 
vam etmekle , vilıi)-etiu her ıorufıoda , Arpa ------ - ---------1 
ıipi balinıle kar yağınakta ılır. Siuob, 1 1-f"°''a..Jı'-u-ly-a------ıı---------
Uoyahat şu •a sınıo lliranaz kı , rııı k~ · Yulaf - - ----------1 
panrıır§ , müoakuliıt durmuştur· ~· : ı-D...-et"'ic-e-------ı-----·ı-----11----------: 
manda vapurlar fırıınonıo dinıne•ıoı Ku. yemi 
l.rekltmektcdir · ı-"'K-e""ı~-'n-to'"'"h_u_m_u ____ , ____ _ ı--

M ekte b yapıla1•1 - Bakla 1-"'s;""•a-m-------ı ıo.so _____ ·---------ı 

Antep : 9 ( A. A. ) - Maarif 
\' ekıileıinin plaoıoa göre ı:e~en yaz 
temeli atılan üçer Jt·reaneli kırk 
köy mı· kıebiodı• rı oıuzuauo yapıs ı 

lıitmi§lir. Tedrisata açılmıştır . 

Antebe yapılan şosal:ır 

lran 

Dış işleri bakanı C•'ne· -
rı ye gitti , 

l.c·nevre : 9 ( A. A. ) - lr•o 
ile Irak ar•oırıılalı.i ilıtilıifıa lrarı 
nulı.ıai nazarıor ulu,tar kurumu koıı· 
&eyine miidafaa cılee<k olaıı lran 
dı işlı•ri veziri Kıizımi ilan buraya 
gelmi:ıir . 

Lava/ 
Homadan Parise döndü -Hoıııa : 9 ( A. A. ) - Laval 

Jüo ö~ledı·n uııra l'ari e l.ıan·keL 
eınıi , Durakıa :'llu.olioi \ıvil'lı 
l'raıı•ıı ve Avıı•turya ve küçiik iti· 
laf efirlPrilc ıelırin ) iik ek ırıeuııır· 
ları H hariciye nazareıi erlı.inı ıa · 
rafınJan ug:urlanoıı~tır • letagyou t"İ · 
nrıoda toplanan hiiyiik bir halk 
kütlı· •İ l.aval ile .\iu@olini)i hara· 
ıeıli bir eureııc alkı~lamıştrr. 

Belgradda 

Müthiş soğuk var 

Bt·ltraJ : 9 ( . A. ) - llt•r 
tarafta büyük bir J..or fırııııe ı lıü· 
kiim iirmc·ktnlir. lfararrl rfrrılan 
•fağı Z7 )~ inmi ı tir . S•reylıosnkda 
lıiitiin ıııiinakoliit ıemıııoen iııkıtsa 
ll~ranı1 tır • 

Macaristan 

Ulusal bankası genel !ebesi 

~·u·ı ıışundan el çekti • ...... 
Buılap~ 1t· : 9 ( A. A. 1 - \I•· 

cari tan )lilli b•ııkuı uuıuıo mii· 
dürii l'opo\·iu İ•tifa rııııi tir. l'opo· 
vioA e&ki maliı-r mektebinde lııılurı · 
makt:ı ve mali iya.anırı e n ını 

prngoııuıı ahırı rııikya • ıuıla ıuıul
ıııa ınıla ı;iirıııtkır iıli. Y.-rine e ki 
ııı•liı e naıırlarıııtlan ve \laı·ari•rnnıo 
rıı e\ i nıalivrcilı·rintlen Brlr lıoredy 
ta in olunuıu ıur . 

Bir Rus bilgeni 

rurkiyeye geldi 
\lOSKOVA : 9 ( A.A )- Fen 

akıtlemi'i bürosu ıkaılewi azı 
'ınduo .'auıolu\İı·i Tiirkiye fenni 
ıııünı rbt•tler komiıyorıu ha kan -
lığını ıayiuiai kabul cıınişlir , 

UN 
.... Salih Efendi 
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Alsa ray • 
sın em ası 

Bu akşam 

BekJediğiniz büyük gün geldi 
En güzel proğramlArından birisini taktim edor 

Gizli muharebe 
MOmeHilleri : 

Olga Çekova 
Jan Mura 

1 t..i ı · a. u ı;ıırıılıuııuıı lıirlıirinin a•kıntlao i"1İf•tlr •·Jurk 
mıicadelekri , a~k. tntrit..a, Lıamiyt·ı , lıiyaucı 

lıe · cı-unlı 

ilan 

havadisleri Dünya 
-"~-~~~~~~~-

Per,embe saat 2,30 da 

Cuma ikide iki filirıı 

Macar marşı 
muharebe Gizli 

Ülkü 
Ankara Uluscvi tliyle aydı hır 

çıkarılan bu mcrmuaııın yirmı üçün 
cü sayısı çıkmıııır . 

Bu sayıda Iıaşyazı lamel lnöoii· 
nün « Türk kadınlarının ıiyı ı 
alınını girişi ,. adlı yazı11dır . Eti 
medeniyet ve kültürüne dair Mclı 
mel Sıffcıiu değerli bir arııtırmı 
yızııı ıle bir çok deği im , 11nat 
ve edebiyat yönüadeu olgun ma
kaleler vardır . 

"Çığır,,ın 25 inci sayısı 
çıktı .. 

Ayda bir dcg<rli özlü yazılarla 
bütün yurt! gençligini yakından 
alıikıdar eden Çığır mecmuaaının 
yiımi beıiııci ayısı da çıkmıslır. 

İçinde bat yazı Hıfzı Oğuzun 
11 Ulusal gençlik kurumu ,, ile Yu· 
ıul Kenan'ın " Yenı sanala do&" 
ru adlı makalesi , '"Toroslara doğ · 
rıı,, • Celal Bayarın '"Ükonomi., i, 
" Bizim fzmir., , " Uilimiı içtıı,, , 
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lngiliz elçisini Musolini 

onayladı. 

Hoıııa : il ( .\. . ) lngıllc· 
rtııııı Hnuııı ı·l~i i ~ir Eric Druııı· 

ınoıul rliin ii&leclen oııra La\ al ilı· 
~cirli~nıii ~ \·r ınukavelC"lt>rin irnUl
ıııJan onra da derhal )lııAolini ta· 
rafından kabul olıııımu~ıur. 

Bir tren de vrildi.Onaltı 
kişi öldü • 

'lo.kovı : il ( A. A. ) - Hoy· 
tt•r ınulıahirindf"n : 

1 .rııinı:rad '1o•kovo lıaıtında l'oı· 
lırlo durakı yanında olan tren lı.a· 
za•ırula I<ı lı.i§i iilıuii., Cı7 ki i y•ra· 
lanmışıır. Trenlerden birinin maki· 
ııi;ı ile iki muavioi ılc v~ Porlıelo 
durak şrfi ıtvkif edilmişıir , Tolıki· 
kıı yopılacaktır • 

" lıkitlere dair ,. , " Ankıraya 
gelirken ,. , " Muzik yaratmak ,, 
gibi değerli bilgi makıl~leri ve 
tiir , hikaye , ıra§lırma yönünden 
lıir çok güztl yaıılır vardır. Okur· 
larımııın idinmeleriai dileriz • 



(fürk Sözü) 

-
On iki yıllık Türksözü basım evi 

Bu günedek yaptığı basım iş/erile güney Anadolunun 
her yöresinde büyük bir ün kazanmıştır 

~-------·---------

Türksözü basım evi , her çeşit harflerle en 
ince , en Özenli ve en 
şaracak bir kurumdu 

temiz basım işlerini Ba-
• 

* * * 
Türksözü gazetesi 

Her gün, acunun dört bucağından aldığı tel yazılannı 

ve ülkemizin her yanından gelen duyumları okurlarına 

yaydığı gibı 
Doğduğu günden beri büyük devrimimiz uğruna inançla, bağlthkla, 

anlayış ve kavrayışla savaş yapmakla da tanınmışbr . 

Basım işlerimiz uyğun bir fiatla yapılır 

TürksözünUn yıllık abunası on iki , 6 aylığı altr ve Ayhğı da bir liradır. 

Şarimizdaki okurlar aylık abone yazılınca gazete
miz her gün erkenden ayaklarına kadar gönderilir. 

.............. 1 ...................................................... . 

FOTO 
COŞKUN 

Agfa, ,, filmlerinin her çeşidi, 

Dıinyaca meşhur ( A G F A ) filmlerinin en ta
zesi bulunur. Fiyatlar, diğer bıiliin markalardan ucuz
dur . 

Amatör işleri en kısa zamanda 
verilir 

Atölye fotografları, v~sika resimleri, agran 
dismanlar. 

Talebeden lenzildllı la· 
rl f e il~ ucret allm.r • 

a•a 
l OTO COŞKUN : 

Y Dğ Cami Civurıı 

Muhasebei hususiye lebesinden : 

Muhammen 
kıymeti 

Lira Cinsi 

Mevkii Dönüm Hududu 

3500 Bydçe Çay l'euarıada 10 Ş ve Ş. çay , G. bark 
C. değirmen 

1500 Değirmen » » 1 Ş. C. çay , Ş. köprü , 
G. eski Anana yolu . 

Kotanda köprü başında kfün idarei lıususiyeye ait meyve ve por. 
takal bahçesiyle değirmenin mülkiyeti açık artırma suretiyle mliza· 
yedeyc kooulduğundao şeaniti görüp anlamak ve pey sürmek için 

muhasebei hususiye müdüriyetine veyi Kozan kaymakamlığına mü 
racaat Eıylcmeleri ve ihale günü olıo 24 kiouausani 935 perşembe 

günü pty akçalariyle sant 9 a kadar Eucümr.ai vilayet veya Kozan 
lcaymakamlığıada hn.ır bulunmaları ilan olunur . 
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Nafia baş mühendisliğinden; 

istekli çıkmadığı cihetle tekrnr 
kopalı zarf ususile münakasası yn
pılmok üzere mfüldeti uzatılmış 

olan ( onbir bin sekiz yüz yirmi 
dokuz ) lira yirmi kuruş keşif be
delli Adnoa _Karalaş ve Adıınn
Misisi yolları boşlangıcın<laki 
( 458.80 ) metro boyundl\ ve ( 8 ) 
metre arzında pnrkc kaldırım in
şaatına yine istekli ~·ıkmn<lığıo<lnn 
pazar lıkln ihale edilmek üzere mü
nnk.asa müddeti 935 senesi 2 ııci 
kAnuuun on dördüncü pazartesi 
günü saat ona kadar uzatılmıştır. 

· Nafia baş mühendisliğinden. 
f stekli çıkmntlığı cihetle ihalesi 

pnzarlıkln yapılmak üzer~ müna
kasa müddeti u~:ıi:ıimış ol•n (Dört 
bin sek;z yüz sekiz lira otuz kuruş 
'Keşif bedelli Kozan- Feke yolunun 
( 55 ) nci kHomotresindoki ( AS
MACA ) köprüsü inşnatıncı yine 
İstekli çıkmadığından pazarlık 
müddeti tekrar 935 senesi ikinci 
kdnunun yirmi dördüncü perşemhe 
günü sanı ona kndar uzatılmıştır. 

Seyhan ziraat müdürlüğünden 

Ziraat müdtirlüğü i~:in miinu
kasa ile Göztaşı, Kükürt, Arap sa· 
bunu ve çiğit yağ satın ohnocak
tır. ihale 17 ikinci ktlnun 935 per
şembe günü saat dokuzda vilayet 
encümenin<lo yapılocaktır . Talip 
olmok ve şartlorı nnlomak iste· 
yenler her gün iş saatlerinde Zı -
rnat müdür lüğiine mürocoot et

sinler .4873 23 - 31-5 - J 5 

Kacakcılar • • 
vatan hainidir 

Muhasebei hususiye ı 

lebesinden 

Cinsi : Moorif kolıvohanesi ve 
arsası 

ı\1evkii : İstasyon caddesi 
1730 M. Murabbaı 

Kıym~ti muhommenesi : 

Lira 
550 Hana 
250 Arsa 

1 ludu<lu : 
Şark:ın tarik , Garbcn istasyon 

caddesi Ceouben Zekeriya ve şü

rakdsı, Şimalen mektebe teberru 
edilen arsa : 

Ceyhan kozasında Muhasebei 

l 
llususiyeyo nit olup yukarda cinsi, 
mevkii vo evsafı srıiresi yazılı 

mahallin mülkiyeti sçık ar -
tırma ve peşin para ile satlığa çı-
karılmıştır. Talip olonlorın yevmi 
ihale olan 17-1 -935 tarihine 

miisncli1 perşembe giinii soot onda 
yüzde yedi buçuk pey nkçoleriyle 
lıirlikte Enciimoni Vıltlyetc, şeraiti 
anlamak ist&yenlerin h~r gün mü
düriyctimize müracaatları ilAn olu-
nur. 4892 2-10 

Asri sine•• 
L0 Kanunu ııoi perşembe güuii 

Mevsimin en heyecanlı filimlerinden 

J En güzel intikatıı 
Ayrıca : Neşeli sütudyo. iki k•

91
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Pek yakmda: - iki yetiıll' 
Bugün giindüz iki buçukta - AHSLAN TARZ!~ 

D. Muzaffer Loktıı 
Dahili hastalıklar müte 
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